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Abstract. This paper presents the nexus between innovative milieu, ecosystem and regional 

development while citing some relevant cases in various parts of the globe. The concepts of 

innovative milieu, ecosystem and regional development are broken down and discussed in detail. 

The paper finds out two major aspects: how innovation milieu transforms regions and discusses 

the local ecosystems on regional development. The authors carry out literature analysis. 

Induction, conceptualization and generalization are the main techniques used for present 

research. 

Keywords: innovative milieu, ecosystem, entrepreneurship, regional development, skilled 

labour, social cohesion. 

 

1. Introduction  

Regional disparities have been experienced in many areas across the globe. 

Regions have merged and formed unions that experience new entrants an aspect that 

influences their ranks in the regional classification. Sectors that received poor new 

entrants have their income per capita significantly affected due to the change in 

attribution level criterion [1]. It’s noted that, despite the existence of regional policies, 

the gap that exists between the regions grow larger an aspect that is attributed to 

economic activities that are comprised of spatial inequalities and disparities.  

Regional science plays a critical role in social, cultural and economic dynamic 

spaces that present the concept of the milieu. The scientists have termed it as ‘milieu 

effect’ a factor that is termed as one of the contemporary issues of regional 

socioeconomic dynamics. Earlier on, several approaches were used in explaining the 

dynamism of some local spaces an aspect that doesn’t count in the modern era due to 

the development of new strategies [2]. For instance, the western regions implemented 

regional policies that are by the need and circumstance thus offering a variety of assets. 

Some of these assets are; transportation infrastructures, fair distribution of natural 

resources, social, cultural facilities, improved education systems, investments amongst 

other factors. However, a shortage of diverse strategies to be implemented to promote 

dynamism is experienced despite placing a variety of strategies in place [2]. This aspect 

brings forth development in these regions.  

Under this scope, “innovative milieu” is an approach that has been coined by 

scientists to refer to a new modelling field. The approach brings change to the regional 

mailto:cthisara@gmail.com
mailto:natalja.lace@rtu.lv
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growth as it influences external effects, favorable creation as well as promoting the 

dynamic, productive system.  

Aydalot (1986) [3] hypothesizes that a local environment that presents an 

ecosystem plays a critical role in innovation incubation thus acting like a prism in 

which innovation catalysts take part giving the space a clear complexion. Further 

evaluating the principal components of innovation, the author identifies collective 

behavior and internal structure of an organization as the key elements [4]. 

This paper presents the nexus between innovative milieu, ecosystem and regional 

development while citing some relevant cases in various parts of the globe. Further, the 

concepts of innovative milieu, ecosystem and regional development are broken down 

and discussed in detail. The paper finds out two major aspects: how innovation milieu 

transforms regions and discusses the local ecosystems on regional development.  

 

2. Regional Development  

Regional development is a broad concept that defines activities or processes that 

are meant to address regional problems for the better living of the people. It further 

addresses development interventions that are used to provide solutions to problems 

facing the society at regional level. The problems can be categorized in three broad 

areas; social, economic and governance. All the problems and processes taking place 

under these three concepts are all determined to a successful sustainable living of the 

regions [5].  

Various regions utilize diverse mechanisms that enable them to create sustainable 

systems. This aspect leads to the development of regional policies in a bid to control 

some of these aspects as well to pave way to some key development activities. Regional 

development puts into consideration other determinants that play a crucial role in its 

existence [6]. 

Development maybe considered as achieving a highly sustainable economic niche 

as well as preserving the social aspects through the right governance [7]. However, the 

ecosystem is the backbone of the regional development in that all the development 

activities must consider the impact on the ecosystems and whether some development 

processes adversely affect it. Therefore, in a bid to evaluate the regional development 

in detail, the paper evaluates some of the key drivers to regional development and how 

its linked to innovative milieu as well as the existing ecosystems [8]. 

 
2.1. Drivers for Creating Excellent Regional Innovation Development Policy 

In many discussions, scientists have come into a consensus when it comes to 

identification of key drivers of regional innovation development where the focus is 

diverted to growth and prosperity of advanced economies [9]. Advanced economic 

growth is directly linked to regional development and takes in a couple of factors that 

lay a platform for the growth. The developments are regulated under certain regional 

policies that play a role in regulating aspects like trade or governance aspects [5].  
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There are broad categories of factors contributing to regional development. The 

factors can either determine output level over a specific period like investments under 

physical capital, technology or human skills factored in. The other category is the 

exogenous viewed because of a process in which research and development as well as 

human capital translates to a higher productivity [10]. 

Developments would always require investments of capital, technology and 

human labor to be achieved. These three factors are known to influence the efficiency 

in which successful entrepreneurship and resource allocation are achieved [11]. 

Another important aspect that is not considered as a factor is the rules, policies as well 

as the legislations that regulate the operations of the players that purchase inputs, 

process goods and services to ensure there is a stable, fair and competitive transparent 

framework. These policies apply differently in regions even though some can cut across 

like border trade customs [12]. 

It’s also noticed that growth and prosperity is highly influence by entrepreneurship 

and social cohesion. Regional development is stimulated by risk-taking 

entrepreneurship that contributes to the renewal of the economy of the regions in 

consideration [13]. On the other hand, social cohesion which is itself influenced by the 

status of the of the economy, fosters growth whereby it results to a high-quality life 

and retention over a prolonged period as well as attracting new market entrants and 

human capital.  

Another key driver that is known to be a key driver to innovation and 

entrepreneurship is social capital also factored in as an aspect of social cohesion [14].  

In Figure 1 below, a comparison of GDP per capita growth between EU ns US is 

shown [15]. This indicator of regional development that is obtained from the GDP 

growth. 
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Figure 1. GDP per capita growth comparison 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/is-europe-outperforming-the-us/  

 

According to analysts, a standard list of drivers is formulated even though it’s not 

fixed but always subject to variations. They include; macroeconomic conditions, 

regulatory frameworks to ensure there is a lively competition and efficient markets, 

adequate infrastructures; dynamic innovation process; skilled human labor; 

entrepreneurial spirit; and a high social cohesion [16]. These drivers interlink with each 

other. Moreover, regulatory frameworks, fiscal and monetary policies will vary from 

state to state as well as from region to region. For instance, within the European context 

the responsibilities are shared with the supranational authorities that control the 

competition and monetary policies [17]. In this paper, four key drivers will be discussed 

namely; innovation, skills, entrepreneurship and social cohesion. 

 

2.1.1. Innovation 

Innovation is a broad concept that materializes in a modern day technological 

advancement. Under modern growth theory, innovation is an endogenous aspect where 

firms are required to constantly innovate to meet the growing needs of human as well 

as to achieve a continuing market advantage. This is achieved through creation of new 

products as well as creating new efficient processes. Research and development is a 

major ingredient to innovation as it contributes to the overall knowledge. In most 

regions, the government supports the research and development in a bid to keep up 

with the technological advancement with constant innovation [18]. 

Innovation takes various forms of ranging from new product design as well as 

production processes rather than inventions. Innovation has three distinct stages that 

are because of a process. These phases are: knowledge generation, knowledge sharing 

and distribution and application of the knowledge in product development by users a 

process that transforms to new business and economic development [19]. The 

https://www.weforum.org/agenda/2015/10/is-europe-outperforming-the-us/
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innovation phases are determined by numerous factors like the research capacities of 

regional institutions, research and development activities of the institutions and firms 

and the degree of human capital invested [20]. Knowledge distribution and application 

largely relies on the worlds education standards, research, and business activities. 

The most crucial tools that foster innovation as per the past records of innovation 

activities are based under microeconomic levels [21]. The stability of microeconomic 

conditions as well as the effective human skills responsible for development is 

determined by the roles that the national climate for innovation plays. According to 

Morgan and Sol (2004) [22], the local level firms learn from other firms whereby they 

tend to use external economies as benchmarks resulting to risk internalization that is 

bound to product development even though at times may end up forging the supply 

chain links [23]. Regions and localities have the innovation determined by building of 

a knowledge base through the encouragement of research activities as well as attracting 

enterprises that utilize advanced technology and talented researchers while facilitating 

co-operation between the parties [24]. 

Economic development of a region incorporates various stakeholders who need to 

work together to achieve the objectives set regionally. The network circles of the 

players should exist in a coherent manner to allow east development [25]. At times, 

poor coordination may lead to under achievement of economic aspects as in most cases, 

governments may consider pursuing development goals independently that may not be 

fully consistent with the other region members [26]. Effective innovation systems offer 

a great deal of effort to ensure crosscutting co-ordination between the key players. 

Under the aspect of innovation, regional development would largely depend on the 

aspects that are meant to improve businesses within the regions. The aspects work 

along under government policies that are laid down upon certain agreements signed by 

the member countries. Governance is a key factor that would largely determine how 

innovation is carried out as it needs both financial and institutional support [27]. 

Government funded projects would highly require innovativeness as they are meant to 

meet the rising needs of the society as well as solving societal problems [28]. 

Government sponsored projects as well as ones done by the private sector all have an 

economic value attached to them that contributes positively towards regional 

development. Figure 2 below shows a comparison of innovation performance of EU 

against the other global competitors. The innovation performance can as well translate 

to the development of the regions.  
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Figure 2. EU Innovation performance compared to main global competitors 

Source: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_en.htm [29] 

 

For instance, an agreed regional; agreement to install a nuclear plant to solve 

energy crisis problems within a region would highly require resources especially 

research, human skills, and capital. Nuclear projects have a lot of controversies due to 

their impact on the environment [30]. The materials used in nuclear plants are 

radioactive and have adverse radioactivity that affects human and plant life.  

A country within a region would need to consult with other countries to establish 

how the project will affect them [31]. A lot of innovation is required in setting up this 

project and constant research is a key ingredient to its success.  

Another case of innovation is the advancement of the computing world that has 

led to the growth of many business sectors due to improved efficiencies in the processes 

and production procedures.  

 

2.1.2. Skilled labour  

Human skills are key elements of regional economic development whereby there 

is pooling of skilled labor an aspect that gives entrepreneurship, business development 

and investments an opportunity. The diverse human skills are considered as ingredients 

of innovation. Further, skill development provides opportunities that are critical to the 

social inclusion [30].  

In every sector, skilled labor is required to enable the production processes and the 

service industries thrive thus boosting the economic development. In the industrial 

process, whereby we have several sectors like manufacturing requires trained personal 

to undertake all the manufacturing activities taking place [32]. 

Human skills are important aspects since they lead to labor market policy 

development. The government seeks to establish employability of the labor force using 

various tools like; job placement, counselling and vocational training. These aspects 

enable one to acquire and polish the skills related to his area of work and career. The 

main goals of labor market policy are to guarantee the markets efficiency as well as 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_en.htm
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increasing their productivity. According to Martin & Grubb (2001) [33], labour market 

programmes are considered effective when local characteristics of the target groups are 

put into account to match with the local market needs.  

Regionally, labor markets are matched by the employers who seek to recruit 

potential candidates to undertake various position towards the contribution of 

productivity of the labor markets. Professionals are the people who take large share of 

the labor markets and contribute to a considerable extent to the growth of the economic 

development [34]. Member countries in the unions like EU have their citizens works 

across borders within the region in a bid to bridge the gaps in expertise.  

Trade unions, local authorities as well as trade organizations are responsible in 

offering labor market services. These services include; vocational training, placement 

and reintegration services. Existing infrastructure is considered when delivering 

employment services as well as public transport and municipal services. Employments 

and training programmes are critical aspects for labor market efficiency to meet 

business needs for the changing skills [35].  

To increase policy effectiveness, the market policy maker’s co-ordinate the local 

business growth benefits to ensure that it benefits the socially excluded group. The 

disadvantaged group can be offered work and training opportunities by employers to 

fit the labor market demands [36].  

For a business to access its labor market programmes, a skill upgrade of low-

qualified employees is deemed necessary. Researchers note that there is a closer 

integration that awards reciprocal advantage [37]. Economic development is achieved 

by development actors, where the key to attraction, retention and nurturing up of skilled 

labor is very crucial for business development.  

Economic prosperity is a key to regional development and offers advantages of 

closer integration where employers place their labor demands to the supply side. This 

offers an opportunity for the socially excluded as they stand to benefit from dynamic 

economy. Regionally, the weak economies get aid from the fact that they belong to an 

umbrella that shields them from being exposed to extremities. For instance, economic 

equality is somehow promoted in European Union [38]. European Union forms one of 

the largest single markets around the globe with more than 500 million consumers.  

They have trading policies that govern their member states and flexible customs 

within member countries. Those aspects create conducive labor markets for the 

members and they don’t face challenges during importation and exportation. This 

aspect leads to regional development by creating stable economies for the member 

countries.   

 

2.1.3. Entrepreneurship  

Economic growth is highly dependent on entrepreneurship, which is vital for 

economic development. In most countries, the national governments promote 

entrepreneurship at national level where it provides a stable macroeconomic 

framework as well as a good business climate. Governments lay a good platform for 

its citizens to start businesses like reviewing their fiscal and monetary policies [39]. 
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They make more funds available for borrowing as well as giving out loans to its citizens 

to enable them to invest.  Also in government institutions, entrepreneurship courses 

and training takes place for both the working and the unemployed. This aspect is to 

ensure that there is uniformity in the business services offered [40]. 

Entrepreneurship leads to direct pooling of profits that in turn are used to do major 

development projects through payment of taxes. Entrepreneurship is influence by both 

local and international environments. The nature for the local entrepreneurship will 

vary across the local areas while being directly influenced by; wealth, education, and 

occupation.  In regions where firms are highly concentrated, the regions can be known 

to have reached the threshold of entrepreneurial activities [41]. The regions are 

responsible to the rise of economies in those regions as well as being able to attain 

competitive advantages over the others.  

The local needs of a region are influenced by a couple of factors that enable the 

policies to consider several location-specific factors. Business incubators and networks 

are some of the of the location-specific factors tailored to meet the local needs. The 

regional governments have the mandate to oversee the prevailing conditions that 

mostly affect the firms within the region as well as controlling the investments and 

upgrading the business environments [7]. Multinationals also play a part in investing 

in foreign countries where they must abide with the set regulatory frameworks within 

certain regions. Different member countries in a region or union have different policies 

even though they discuss and agree on which terms are to apply internationally or 

within a specified region. 

Entrepreneurship also allows money to flow from one country to the other and in 

cases where the countries are in a union, the trade becomes even easier as customs 

might be waived or at minimal rates. That way, there is more business-taking place and 

more money is being generated. This contributes to economic growth of a nation an 

aspect that contributes to regional development. For instance, since the entry of Latvia 

to the EU, the country has had significant growth and it even contributed to the 

expansion of EU markets [13].  Their GDP had an inclining effect after recession 

period. This was an indicator that becoming a member of EU contributed for their 

economic growth and regional development at large.  

 

2.1.4. Social Cohesion  

For every growth driver, there is a social dimension and can be either grouped into 

social cohesion, social inclusion or social capital. Social cohesion majorly focuses on 

the quality of life that contributes to a good business environment thus attracting more 

capital investments and talents. Social cohesion broadly describes the aspect of social 

inclusion and capital within a region [19]. Under social inclusion, the weak economies 

within regions are integrated into the labor market and helped to carry on with its 

developments for a prosperous society. On the other hand, networks and shared values 

best describe the social capital that is crucial aspect in business growth.  

Social cohesion is highly depended on the governance aspects. Social inclusion 

works around a couple of policies and regulatory framework. In addition to that, social 
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capital is also depended on such aspects and some of these areas include; security, 

health, employment, education, environment, infrastructure among others [16]. To 

achieve regional development, governments for the respective member countries and 

the local partners must intervene as well as co-operate in formulating joint solutions. 

Some issues that countries within certain regions face are complicated and maybe 

linked to urban centres like poor housing leads to the aspect of social exclusion.  

Social capital is best described by shared norms and values that lead to 

amalgamating of communities, sectors ad enterprises as well as individuals to their 

mutual benefits. Further research reveals that leadership and participation of employers 

and employees are stimulated by the mechanisms that are in place for constructing 

social capital [21]. Encouraging industrial associations is one of the mechanisms that 

have been put in place to impact change. This may not be easy since large firms usually 

dominate the associations that may not be organized at a community level. Social 

capital is also used in giving support to the economic development but it’s not 

straightforward since a problem arises from the development of strong social networks 

that excessively rely on the local contacts [9]. 

 

3. Innovative Milieu  

As per Maillat (1992) [42], the innovative milieu brings forth social, cultural, 

economic and political factors together that occur in a geographical setting. An 

innovative ecosystem involves utilization of knowledge and competence to attain some 

degree of conceptualization that aims at improving an existing state or entirely 

providing a solution to an existing problem.  

The innovation ecosystem is directly linked to innovation hub that is used to refer 

to a global network connection that aids in creating value in the world economy [43]. 

This concept is related to the models of regional innovation where the logic behind its 

construction is the same. 

Further, an innovation ecosystem would comprise of dynamic processes that are 

aimed at producing solutions to different challenges. The world is experiencing 

numerous problems ranging from incurable diseases to harsh climatic conditions. 

Innovation ecosystems, therefore, provides a promising platform to find amicable 

solutions to these problems. These problems are not experienced in all the regions in 

the world as each region experiences a different problem. However, the global warming 

effect is experienced worldwide [44].  

Innovation milieu can as well refer to global networks and technological platforms 

that trace its roots in industry and business sectors. The culture of innovation began 

during the industrial era a time when cities and metropolitans were being built. For 

instance, the rise of United Kingdom would represent as a real picture of innovation 

milieu [44]. In the current times, the concept has gone to other levels with the Silicon 

Valley being one of the most recent concepts of innovation ecosystems. Silicon Valley 

brings forth an important aspect of advancing global economy and network. This brings 

regional development in the regions where the hubs are being set.  
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Another aspect that influences innovative milieus is meso-economy an element 

that is used to explain the internal components of the system. Meso-analysis helps in 

explaining the micro and macro analysis of the economic aspect of a region [45]. The 

economic dimension of a country is very critical as it describes the financial position 

of a country. The region is considered economically stable if their socioeconomic 

factors are stable. Regions with poor governance have weak economies as well as the 

ones that don’t embrace innovation [20]. 

Regions have experienced challenges in leadership that don't build favorable 

conditions for innovation. Long-term structural changes are required to embrace 

change for a positive impact in the modern society. The modern society faces many 

challenges that hinder systematic innovations like energy crisis, weak healthcare 

systems, waste systems among others [20]. The systematic view is required in a bid to 

change a city into an innovation ecosystem. These factors are key determinants of 

regional development. 

Transitions in sociotechnical systems are directly related to ecosystem innovations 

that may take decades to be seen. For instance, the transformation of a rural area into 

an industrial hub would take decades. The transition doesn’t rely on technology only 

but also other factors like societal and cultural changes.  

Modern day systematic innovation strategies are an essential part of national 

development strategy even though some lack practical guidelines [43]. Evaluating the 

general scenario of the innovation ecosystem, it’s found that technological possibilities, 

politics, market trends, consumer behavior, and competitor behavior affect innovation 

for regional growth as well as the cultural context of beliefs and values. 

Adoption of technologies can also be used as strategy to explore systematic change 

and innovation as it pertains the use of renewable energy sources and healthcare 

reforms using information technology concepts. Technology is applicable in diverse 

areas to spearhead the regional development, and it’s important for the users to consider 

the maturity, costs, as well as legislations that may govern a technology [43]. Also, the 

general values of the society may influence practical frameworks like the climate 

change awareness and escalating energy demands. Geels (2010) [46] reveals that for a 

region to address the challenges, it may need some extra dynamics that are related to 

the society and consumer behavior. 

 

4. Ecosystems  

Ecosystems under the concept of regional development focuses on the 

environmental effects as they are the backbone of all the developments. Ecosystems 

refers to the environmental resources that humans use and possess an intrinsic value 

with long term sustainability. The world is facing many problems with the very rising 

population yet the resources are scarce. Ecosystems come in handy when one is 

defining regional development. The factors are as well linked to innovation milieu. For 

the fact that human beings are busy trying to meet their daily needs, they end up 

exploiting the environmental resources at a high rate an aspect that brings forth 

profound consequences to the environment. There are four major resources in an 
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environment. They can either be continuous or extrinsic or renewable and non-

renewable.  

Renewable resources describe the natural resources capable of regenerating into 

further products or the same products within a given period. They renew themselves 

and become available for use again even after their first use.  

E.g., clean water and clean air.  Non-renewable resources describe the resources 

that their availability is limited and they can be depleted upon usage over time. Such 

resources are minerals, and ground water. Continuous resources - these are resources 

whose availability are always and cannot be affected by gross mismanagement. E.g., 

solar energy, and wind energy. Extrinsic resources - refers to resources that are capable 

of being degraded and their availability can be continuous is well managed, for 

example, human skill. 

 

4.1. Ecosystems and Sustainable Development 

Environment (ecosystems) and sustainable development have a very close nexus 

whereby the later depends on the former. In the international report by World 

Commission on Environment (WCED), its identified that the main goal of development 

is to meet the material needs of human kind. It’s also added that over exploitation of 

environmental resources may lead to crisis of destabilization of ecosystems thus 

compelling human societies that cannot meet the essentials of future needs.  

However, a lot of activities have taken place on earth such that the resources are 

altered or depleted. For instance, settled agriculture as well as diverted water course 

and emission of noxious gases that lead to global warming has adverse effects on the 

ecosystems. Under this concept regions have been called to buy the concept of 

sustainable development as it acts as an overriding objective with a test of national 

policy as well as for international cooperation.  

Researchers further add that human beings should be cautious with the activities 

they undertake in the ecosystems to prevent aspects of over exploitation and pollution. 

Sustainable development consists of several types of dimensions; social, economic, and 

environmental dimensions. Under the ecosystems and sustainable development in 

regions, the researcher will focus on the environmental aspect that has various 

dimensions. Environmental dimensions represent the ecosystems whereby it covers 

aspects like reduced waste, gas emissions, reduced impact on human health, renewable 

materials use and elimination of toxic substances.  

 

4.2. Environmental Interdependence 

Environmental quality should be maintained through a sustainable use of 

resources. Human activities are geared towards development of economies for the 

nations. Social human needs also have a direct impact on the environment. Problems 

associated with the environment are all the same from region to region unlike social 

and economic factors. Many human activities like industrial and agriculture largely 

depend on the environmental resources like soil, air, water among others. Carrying out 

these activities have brought forth some serious environmental issues like global 
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warming due to toxic emissions to the atmosphere. However, some issues may be 

categorized as local since they apply to a specific region or nation while global 

warming is a global issue. 

Further, wastes that have been disposed to the water sources have serious effect 

on flora and fauna. The wastes have chemicals that are not friendly to the water animals 

and water plants. We also note that emissions to the ozone layer leads to its depletion 

an aspect that has contributed ill health on both animals and plants. The continued 

dependence on all the countries across the globe notes that cooperation and 

coordination are deemed necessary to curb the issue of environment since they are 

linked to economic aspects like poverty.  

Therefore, ecosystems need to be guarded as far as human developments take 

place. This is to ensure there is habitable environments for the future generations. 

Pollution control and environmental summits needs to be followed to the later to ensure 

every member nation is responsible for any emission. Economic growth largely on the 

ecosystems whereby, a more advanced nation will excessive use of resources an 

indicator that there is a high degree of environmental pollution. For instance, China, 

where it’s a leading country in manufacturing processes across the globe faces a serious 

aspect of pollution. The pollution leads to other health hazards like respiratory diseases 

and cancer.  

 

5. Nexus between ecosystems, innovative milieu and regional development  

The three terminologies are closely linked to each other in several dimensions. 

Under the previous discussion, the researcher found out that regional development is 

highly influenced by innovation, entrepreneurship, social cohesion and skilled labor. 

Unions are formed to assist the member countries in achieving their development goals. 

The members are able to access cheap goods within the region without paying customs 

as well as trading within the other member countries.  

Regional development is achieved when various aspects have been put in place. 

For instance, innovation is a critical aspect that influences the production of new 

products as well as new processes that lead to advanced values of products. When 

innovation contributes to development of a new product, it’s quite sure that the product 

will have an economic value and can be sold.  

New products that are developed because of innovation milieu lead to increased 

business an aspect that translates to more money earned by a country or the owner. 

When the country is in business its making money that money can be channeled to 

meet development goals as well as economic development.   

Innovation also leads to production of sophisticated products that are used to solve 

problems for the human kind. For instance, a nuclear plant comes because of innovation 

and constant research & development. A nuclear plant though very expensive and 

hazardous to the human health, it’s very efficient. Nuclear plant generates a lot of 

power that leads to reduced rates meaning people can invest more thus channeling the 

output towards regional development.  
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Also, ecosystem is another aspect that has a link to the regional development. 

Resources are scarce to meet the daily rising needs of the human kind. However, the 

consequences of using some resources leads to serious environmental issues that cause 

more damage that the developments.  

Global warming and toxic gas emissions lead to health problems and the nations 

need to address the issues of toxic emissions, and on how they can reduce them. 

Ecosystem innovation works in cases where we have experiences and feedback. To 

successfully implement a structure, a single innovator wouldn’t make it alone rather he 

would need a team that has a know-how for successful implementation of any 

technology [47]. Ecosystem users depend on others like resources and expertise for a 

complete cycle. Moreover, a systematic innovation in an ecosystem would see changes 

being actualized in phases and different sectors.  

 

6. Conclusion  

The paper discussed addressed the link between ecosystems, innovation milieu and 

the regional development. The drivers that contribute to the regional development were 

discussed as well and established how they affected regional management. Innovation 

milieu is an important aspect when it comes to regional development. The concept is 

spearheaded by the changing technological aspects that allow innovation to take acute 

phases in a very short period. Innovation is used to find solutions to challenges that 

regions face as well as the addressing global issues. Energy crisis and changing climatic 

conditions are some of the factors that influence regional development. Silicon Valley 

is a modern-day innovation ecosystem that has seen old fashioned cities being 

transformed to a high-tech economy hub. Regional development is highly influenced 

by innovation milieu and ecosystem even though other socioeconomic factors play a 

critical part 
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Abstract. In modern economies prosperous innovations are required to improve 

competitiveness. The innovation management has the crucial task to include all relevant aspects 

from the customer as well as the supplier side. This article is a conceptual paper, which discusses 

various possibilities to execute successful innovation management. The research question is 

about value creation. Therefore various modern approaches of value creation using external 

know how and competencies are shown. The contribution to academic discussion is to point out 

new trends to use external expertise, these trends are based on empirical data. The findings 

provide important theoretical implications as well as practical guidance for adopting and 

managing external involvement in innovation management.  

Keywords: innovation management, sales, value creation, procurement, integration.   

 

1. Introduction  

At the beginning of the 20th century the former president of the United States, 

Woodrow Wilson, said: “I not only use all the brains that I have, but all that I can 

borrow.“ One could say that at that time, we had the first approaches to Open 

Innovation.   

During the last decades innovations were predominantly created in research and 

development departments within a single company. In the future, an increasing number 

of innovations will be generated in so-called innovation networks, where all potential 

sources inside and outside the organization will be used.  

This leads to a new area of competition for various branches. Companies with the 

largest R&D departments are not any longer in a preferred position automatically, but 

there will rather win those companies, which use Open Innovation and crowdsourcing 

most sustainably to tap into the external know how [1]. In light of progressive 

discontinuity along with steadily more challenging strategies, the requirements for 

innovation processes have changed [2]. 
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In this article, different methods of value creation will be explained. Therefore 

current trends will be discussed and special consideration will be given to the 

integration of the customer and supplier side for problem solving. 

 

2. Integration Management 
According to a survey conducted by the German Chamber of Commerce and 

Industry (DIHK), a main lever to become innovative are cooperation projects with 

customers and suppliers. As a result, companies can even more specifically adapt 

products and services to their customers, optimize processes and save costs. The survey 

was conducted at the end of 2015 and was based on interviews with more than 1,000 

participating, innovating companies, predominantly from the sectors of mechanical 

engineering, chemical and pharmaceutical industry, electrical engineering, metal 

industry and various knowledge-intensive service industries.  

The study shows that every third company is planning to take appropriate measures 

to further expand their networks along the value chain and every second company 

wants to continue its efforts at least.  

Particularly interesting is the trend for small businesses (up to 10 employees). In 

the future, these companies are planning to concentrate on cooperation projects with 

customers and suppliers even more in four out of ten cases. One common reason for 

this is certainly that they simply lack the human resources they need to deal with their 

own product development, so they are more in contact with partners [3]. 

There are various sources for the generation of new product ideas outside the 

company. Scientific calculations of the Centre for European Economic Research 

documenting their Innovation Survey 2015 (figure 1) show with which partners 

companies prefer to enter into cooperation agreements for innovation projects [4]. 
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Fig.1. Preferred partners for innovation cooperation in Germany 2012-2014  

 

Figure 1 shows the share of all German enterprises active in generating innovations 

on the one hand (dark bar) and for all cooperating and innovating companies on the 

other hand (light bar).  The most popular partners for cooperation partnerships in terms 

of innovation are universities and universities of applied sciences with 63%, which 

means a share of 11% of all enterprises active in generating innovations. The second 

most frequent partners are suppliers (35%), followed by customers from the private 

sector with 33% ranking third. This statistical data is even more astonishing when it is 

taken into consideration that only real cooperation agreements are counted here. Pure 

contracts, where no active cooperation between both companies takes place, are not 

included in this research. They would increase the proportion additionally, because 

already 70% of the large companies use new technologies and open innovation 

concepts in order to develop new products and services. More than 50% use these 

approaches to integrate customers in their product development processes and 

approximately 60% apply Web 2.0 technologies to gain access to expert networks [5]. 
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3. Integration Management on the Procurement Side 

Particularly in times of more demanding customers and steadily changing social 

and economic conditions a well targeted supplier management supports maximizing 

the customer value through innovations. International fluctuating business and raw 

material markets, saturated customer markets, decreasing prices and margins as well 

as increasing competitive pressure enforce the turn away from classical purchasing 

towards a modern and more strategically oriented procurement management [6, 7]. 

These changed market situations force companies to innovate continuously and 

develop them rapidly to market maturity. Having subcontracted a lot of parts of their 

production process to external suppliers, manufacturers increasingly become 

dependent on these suppliers with regard to developing and innovating their products. 

In order to establish competitive advantages, it is essential for companies to ensure 

access to these new technologies by the procurement department. Therefore an ongoing 

market and technology screening is necessary to augment the scarce internal resources 

perfectly. For this reason strategic supplier management contributes to getting access 

to the most innovative suppliers and thus to taking advantage of the new technologies 

for their own enterprise [8].  

In interpreting these findings, we need to consider that the role of procurement will 

exceed the pure supplier management and proceed further on towards the management 

of a network. As a consequence of an increasing level of integration in creating value, 

tier structures (performance bundling) and outsourcing (solution bundling) will gain in 

importance and the selection of suppliers to be integrated will become a key success 

factor [9]. Revolutionary innovations by singular inventors like Edison’s light bulb are 

quite rare nowadays. More than three-fourths of all innovations result from combining 

a variety of disciplines [10]. There is already a trend of OEMs and their subcontractors 

towards performance and solution bundling, especially in the automotive industry. 

OEMs are concentrating on their core competencies. Other activities are transferred to 

suppliers and their core competencies to the extent of performance and solution 

bundling. Large and complex supply chains arise as a result, which influence the 

company’s success on a large scale. New challenges for the procurement management 

are coming along with new business models. These business models combine products 

and services in the horizontal dimension as service providers. A car manufacturer for 

example does not only sell just cars anymore, but provides mobility services. These 

mobility services shall support the core business in selling and providing cars. To gain 

a competitive advantage, these mobility services include information about navigation, 

guidance, traffic warning, parking, hotels and restaurants, points of interest and even 

booking and payment services [11]. All these changes provide new possibilities for 

creating value, combining different contributions to a complete benefit bundle on the 

highest value-added level. All the different contributions of that bundle have to be 

identified, specified, analyzed and procured from the providers of the sourcing market. 

There are several instruments within the scope of innovation management to 

embed suppliers in the most effective way. The tools range from innovation days and 



582 

 

idea respectively concept competitions to integration of, or cooperation with, start-ups 

in terms of venture capitalists or angel investors. 

 

4. Integration Management on the Customer Side 

As already shown in the previous chapter, customer integration is one of the most 

popular methods to identify new product ideas. Even though both terms are sometimes 

used interchangeably in the literature, market orientation is different from customer 

involvement. Although market oriented companies probably will be more motivated to 

involve customers in the process of developing new products, customer involvement 

activities go far beyond collecting data from the customer by gathering and utilizing 

market intelligence.  

In some cases firms do not even collect data from the customer but allow them to 

innovate on their own. Cui and Wu (2016) defined three types of customer engagement 

[12]. Figure 2 shows these different forms of customer involvement in innovation 

supplemented by the level of integration. 

 

 
 

Fig. 2. Forms of customer involvement 

 

Although there is no single reason for failure in market penetration because the 

reasons are always individual and are widely diverse, there seems to be one thing in 

common: in most cases the impression is, that the customers did not play a decisive 

role or only played an understated one [13].  

This is astonishing, because the motivation of customers to join the new product 

development process to force innovations is normally very high. Customers are directly 

affected by problems resulting from the usage of products as they are very close to the 

source. Due to their personal experiences and know-how they know potential problems 

very well. As a result, they develop quite good ideas for solution possibilities. And in 

some cases they solve the problems even better. 

 

 



583 

 

5.    Innovation Process Management   

To open innovation processes and thus to shift parts of the idea generation and 

development outside the company does not mean that a systematic innovation 

management becomes no longer necessary, but the opposite is the case. Innovations 

and ideas on the one hand as well as a structured innovation management process on 

the other hand are essential prerequisites for the competitiveness and profitability of 

companies. 

 

 
 

Fig. 3. Current status of innovation management processes in Germany 

 

As shown in figure 3, over a quarter of companies already operate systematic 

innovation management. 43% have integrated at least approaches to such process 

management in their daily business and 3% currently have none, but plan to change 

this in the near future. For 26% of companies, however, this is currently not an issue 

[14]. 

 

6.    Conclusions 

More than half of the companies in Germany are planning to expand their 

innovation activities. Likewise, the overall aim is to introduce systematic innovation 

management processes. Digitalization will drive change processes in companies and 

increase the pressure on innovation, especially for small and medium-sized enterprises. 

In order to master these technological challenges economically, companies will have 

to rely on cooperation with customers and suppliers. Although useful knowledge is 

widespread in many industries, external ideas need to be combined with internal 

installed; 28%

to some extent; 
43%

not yet, but planned; 3%

none ; 26%

systematic innovation management

installed to some extent not yet, but planned none
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knowledge in order to create value. People within companies must be aware of, 

connected to, and informed by the efforts outside in avoidance to reinvent the wheel. 
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Abstract. The paper focuses on the functional specifics of growth companies. We consider the 

phenomenon of fast-growing companies in Russia and abroad, presents the results of a 

comparative analysis of the characteristics of high-growth companies in a variety of developed 

economies. Identify problems that restrict the activities of growing companies. It was concluded, 

that to identify potential high-growth companies and elimination of the existing problems is 

necessary to the functioning of public administration. Studied directions of state support of fast-

growing innovative companies in Russia and in the countries with developed economies. 

Keywords: fast-growing innovative companies, public administration and program,small 

businesses, seed capital program, administrative barriers. 

 

1. Введение 

После открытия феномена быстрорастущих компаний Дэвидом Берчем 

в 1980-х гг. в США популярность быстрорастущих компаний возросла. 

Несмотря на свою малочисленность, быстрорастущие компании обеспечивают 

значительную часть общего прироста валового внутреннего продукта (ВВП) 

и занятости персонала (от 50% до 80%) в странах с развитой экономикой. Было 

установлено, что большинство как крупных («слоны», по Берчу), так и мелких 

(«мыши») компаний растут медленно и вносят минимальный вклад в увеличение 

занятости и рост ВВП. Существует, однако, небольшая группа фирм, которая 

сочетает высокую динамичность и устойчивость роста. Д. Берч присвоил им 

название «газелей», подчеркнув этим сходство данного типа фирм с животным, 

mailto:yudenkoevgeniy15@gmail.com
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которое не только развивает высокую скорость, но и способно поддерживать ее 

на стайерских дистанциях [1]. 

2. Феномен быстрорастущих фирм 

Быстрорастущие  компании привлекли внимание правительств многих стран 

из за их мощного влияния на создание рабочих мест. Исследования показывают, 

что большинство новых рабочих мест не распределены среди большого 

количества небольших  компаний, а сосредоточены в нескольких успешных 

предприятиях, способных быстро расти и создавать рабочие места. 

В соответствии с определением Евростата к быстрорастущим компаниям 

относят компании, у которых среднегодовой темп роста выручки от реализации 

более 20% в течение 3-х лет. Доля быстрорастущих компаний варьирует 

в пределах 7-13% количества компаний в развитых странах, 

в постсоциалистических странах ЕС доля составляет 17-23% [2, 3, с. 57].  

По данным Европейской комиссии (European Innovation Scoreboard) ЕС 

продолжает догонять мировых инновационных лидеров, но инновации по-

прежнему сдерживаются низким уровнем инвестиционного бизнеса и 

ограничительными условиями,  влияющими на SME(Small and medium-

sized enterprises).  

Лидером в области инновация является Швеция, за которой следуют Дания, 

Финляндия, Германия и Нидерланды. Самым быстрорастущим новаторами 

являются  Латвия, Мальта, Нидерланды и Великобритания [4]. 

Доля инновационно-активных фирм в России по данным Росстата – около 

10% (в ЕС – 53%), среди фирм обрабатывающей промышленности – 13%, среди 

высокотехнологичных – около 30% (в ЕС – 65-95%) . 

Несмотря на терминологические расхождения быстрорастущих 

инновационных компаний (компании среднего уровня, фирмы–«газели», 

«национальные чемпионы», «скрытые чемпионы», knowledge firms, или 

компании, основанные на знаниях), большинство специалистов и ученых 

признают, что именно такие предприятия являются важной составляющей 

национальных экономики развитых стран. 

Возникает закономерный вопрос – какие характеристики присущи 

быстрорастущим инновационным компаниям в России? В табл. 1 представлены 

характеристики таких компаний [5]. 

В 2016 г. Россия приняла участие в качестве активного игрока в 

международных проектах по ускорению развития инновационных 

быстрорастущих компаний. В июле 2016 г. стартовал проект «Поддержка 

частных высокотехнологических компаний-лидеров». Базой для приоритетного 

проекта выбран рейтинг «ТехУспех» [5]. Национальный рейтинг «ТехУспех» 

был впервые организован российской венчурной компанией в партнерстве с 

Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 г. 
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Таблица 1 

 

Стран

а 

Выручка 

среднего 

бизнеса 

Среднегодов

ой темп 

роста 

выручки  

Средние 

за 

последн

ие три 

года 

затраты 

на 

НИОКР 

Вывод на 

рынок 

нового 

продукта 

Средние 

затраты на 

технологическ

ие инновации  

Росси

я 

За 

предыдущ

ий год от 

120 млн до 

30 млрд 

руб. 

 

20% за 

последние 5 

лет 

 

Не 

менее 

5% 

выручки 

За 

последние 

три года 

вывод на 

рынок 

новый или 

улучшенн

ый 

продукт  

20-30% от 

общей 

выручки 

За последние 

три года не 

менее 10% 

выручки 

 
В настоящее время в базе «ТехУспеха» 220 компаний. Сферы деятельности 

инновационных компаний: машиностроение, информационные технологии и 

информационная безопасность, фармацевтическая промышленность, 

радиоэлектроника, телекоммуникации,  авиационная и космическая отрасли, 

биотехнологии,  приборостроение и пр. 

 

3. Программы и схемы поддержки быстрорастущих компаний в странах с 

развитой экономикой 

Рассмотрим программы и схемы поддержки быстрорастущих компаний в 

ряде европейских стран и стран Азии. 

3.1. Программы и схемы поддержки в Дании 

Как и многие европейские страны, Дания сталкивается с проблемой снижения 

темпов экономического роста. С одной стороны, рост заработной платы в Дании 

осуществляется более высокими темпами, чем в аналогичных организациях 

экономического сотрудничества в течение последних десяти лет,  с другой 

стороны, датский рост производительности труда является одним из наиболее 

слабых в рамках организаций экономического сотрудничества и развития 

(OECD). Отчет по предпринимательству и стартапам акцентирует, что рабочие 

места будут потеряны, если датские предприятия не предпримут меры по 
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повышению конкурентоспособности организаций. Такое положение приводит к 

необходимости стимулирования стартапов. В период с 2007 по 2012 гг. в Дании 

была обеспечена поддержка более чем 14 000 потенциальным фирмам с 

высокими темпами роста [6].  

Достаточно нетипичной на общем фоне представляется датская программа 

Growth Houses («Дом роста»), которая была официально запущена 

национальным правительством в июне 2006 г. В 2007 г. в стране были открыты 

пять региональных «Домов роста» – независимых некоммерческих учреждений, 

находящихся в ведении местных муниципалитетов, а позднее (в 2011 г.) в рамках 

управленческой реформы общий контроль за осуществлением программы и ее 

финансирование были окончательно делегированы на муниципальный 

(региональный уровень). Программа Growth Houses изначально была нацелена 

на массовую поддержку «новых и малых фирм, обладающих потенциалом роста 

и рассчитывающих активно развивать свой бизнес» [6]. Программа поддержки 

фирм включает достаточно большое количество инструментов – около 220 видов 

инструментов государственных услуг. 

3.2. Программы в Нидерландах 

История голландской программы «Growth Accelerator» начинается с 2004 г., 

когда в стране был опубликован доклад «Высокие темпы роста компаний и 

инноваций», в котором были представлены результаты исследования, 

выполненного голландским Министерством экономики. Согласно этому 

докладу, быстроразвивающиеся фирмы были и остаются, представляющей 

интерес целевой группой для Министерства в выполнении своей миссии 

содействовать устойчивому экономическому росту в стране. Большое внимание 

в докладе уделялось вопросам сокращения количества избыточных правил и 

снижения административного давления на бизнес, чтобы предприниматели 

могли сосредоточиться на предпринимательской деятельности. 

Программа «Growth Accelerator» была создана в 2009 г. и является  

долгосрочной программой, которая  ориентирована на поддержку местных 

компаний с годовым оборотом в диапазоне от 2 до 5 млн. евро (в настоящее время 

10 млн. евро). Заявленный целевой ориентир – вывод этих компаний на уровень 

продаж 20 млн. евро и выше по истечении пяти лет действия первой фазы 

программы. 

Основная идея, заявленная идеологами программы, заключается в 

следующем тезисе – для быстрорастущих компаний лучшими консультантами 

являются их коллеги-предприниматели, которые уже продемонстрировали на 

практике эффективность своего бизнеса. 

3.3. Программы и схемы поддержки в Шотландии 
В бизнесе Шотландии, как и во многих других европейских странах, 

преобладают микропредприятия. Лишь в небольшой части предприятий 

Шотландии работают больше десяти сотрудников и есть несколько крупных 

компаний. Шотландия, совместно с экономикой Великобритании, прилагает 

усилия, чтобы вырастить из малого бизнеса большой бизнес, который мог бы 



589 

 

стать фактором экономического роста. В 2012 г. был опубликован Отчет, в 

котором отмечено, что  в Шотландии в 2012 г. зарегистрировано всего 12 

компаний с оборотом от 250 млн. фунтов стерлингов до 1 млрд. фунтов 

стерлингов, что составляет 5 % от общего количества компаний в 

Великобритании. Это исследование также показало, что около 50% из топ-100 

компаний в Шотландии были в основном сосредоточены в четырех секторах: 

банковской, нефтегазовой, электроэнергетики и транспорта. 

В связи с вышеизложенным, особое внимание заслуживает шотландская 

селективная программа «Companies of Scale» (CofS), которая была официально 

запущена в пилотном виде в 2005 г. Ее главным куратором и непосредственным 

оператором является государственное инновационное агентство Шотландии 

Scottish Enterprise (SE). Изначально программа была нацелена на 

персонифицированную поддержку местных компаний с оборотом, 

превышающим 10 млн. фунтов, а генеральным ориентиром проекта стал вывод 

подопечных на уровень 100 млн. фунтов. Причем одной из ее отличительных 

особенностей являлась организация и осуществление основного объема 

«сопроводительных процедур» (экспертно-консультационной поддержки) 

непосредственно специалистами агентства Scottish Enterprise. Привлечение к 

работе внешних консультантов используется достаточно редко и только в тех 

случаях, когда внутри самого агентства Scottish Enterprise не имеется 

специалистов достаточной квалификации (expertise)» [6]. 
3.4. Программы в  Германии 

Высокотехнологичный проект Gründerfonds (HTGF) был впервые создан в 

2005 г. с целью финансирования инновационно-ориентированных компаний, 

испытывающих серьезные технологические или рыночные риски на начальной 

стадии развития. HTGF преследует общенациональные цели стимулирования 

посевного финансирования и улучшение условий финансирования для 

технологических стартапов на постоянной основе. Хотя это явно и не 

формулируется в качестве цели HTGF, тем не менее может быть 

охарактеризовано как программа «высокого роста», которая ориентирована на 

компании с потенциалом роста. Процесс отбора учитывает особенности 

деятельности фирмы или бизнес-концепции, которые могли бы подтвердить 

определенный рост потенциалов. Таким образом, путем сосредоточения на 

относительно небольшом количестве перспективных бизнес-концепций и 

предприятий – по сравнению с общим числом фирм Германии, реализуется 

стратегия «ставки на победителей».  

HTGF - это национальная программа, созданная по инициативе немецкого 

правительства, и, следовательно, ориентирована на достижение национальных 

целей. Программа выполняет функции географической информационно-

пропагандистской программы по всей стране. Программа не имеет 

пространственных приоритетов в плане сбалансированного географического 

распределения портфеля компании или в условиях, направленных на поддержку 

компаний в отстающих регионах. Однако, в соответствии со структурой 
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поселения в Германии, большинство быстрорастущих стартапов создаются и 

работают в густонаселенных городских районах: Мюнхен, Штутгарт, Гамбург, 

Берлин, Дрезден. Единственный момент, связанный с географическим аспектом, 

касается финансирования: доля собственного капитала в компании должна быть 

осуществлена в размере 10% в восточных регионах, 20% в западных регионов 

Германии. 

3.5. Программы в Южной Кореи 

На начало 2014 г. в Республике Корея параллельно осуществлялось не менее 

семи различных государственных программ и проектов поддержки местных 

быстрорастущих компаний, нацеленных на искусственное стимулирование 

роста наиболее перспективных компаний, преимущественно среднего 

технологического звена, и создание на их основе мощной сети глобальных 

национальных чемпионов (другое их формальное англоязычное обозначение – 

Global SMEs). В настоящее время наиболее активно развивающейся 

долгосрочной программой следует признать World Class 300, которая совместно 

курируется несколькими государственными ведомствами и институтами 

развития. Цель создания данной программы достаточно амбициозная – создание 

в стране сильного слоя из 300 компаний мирового уровня. Всем участникам 

проекта обещана активная поддержка со стороны государства в течение 

достаточно длительного срока (около 10 лет). Согласно официальным 

статистическим данным по отобранным на конец 2015 г. участникам, средний 

годовой оборот этих компаний составил около 160 млн. долл., средняя доля 

экспортной продукции в общем объеме выручки составила 58,4%.  

3.6. Программы в Малайзии 

В Малайзии новая масштабная программа господдержки быстрорастущих 

компаний среднего размера была запущена в 2014 г. Официальное ее название 

— Mid-Tier Companies Development Programme (MTCDP), то есть буквально 

«Программа развития компаний среднего уровня». Ее генеральный куратор – 

Министерство внешней торговли и промышленности Малайзии, а 

непосредственный оператор и контролер – госкорпорация Malaysia External 

Trade Development Corporation (MATRADE).  

Генеральная цель властей Малайзии – создание в стране к началу следующего 

десятилетия 480 быстрорастущих национальных компаний, 60 региональных 

чемпионов, 21 тыс. рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. 

Общая схема малазийской программы в целом имеет заметное сходство с 

корейским подходом, то есть предусмотрен ежегодный отбор перспективных 

национальных компаний, уже имеющих четко выраженную экспортную 

ориентацию. В самом общем виде MTCDP ориентирована на промышленные 

компании с годовым объемом продаж в диапазоне от 12,5 до 125 млн. долл. и на 

сервисные компании с годовыми продажами от 5  до 125 млн. долл. 

3.7. Схемы поддержки в Чили 

CORFO, законодательно созданный в 1939 г. является чилийским 

учреждением, ответственным за стимулирование экономического развития. На 
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протяжении всей своей истории, CORFO выполнило целый ряд задач, связанных 

с развитием национальной экономической деятельности, включая создание 

государственных предприятий, предлагая прямой кредит бизнесу. В начале 1990-

х гг., CORFO сосредоточило свои действия на стимулировании инноваций, 

предпринимательства и развития малых и средних предприятий. Для малых и 

средних предприятий CORFO предлагает соответствующие гранты и каналы 

финансовой поддержки через финансовых посредников (CORFO  выступает в 

качестве банка второго уровня). В настоящее время миссия CORFO определяется 

следующим образом: «Содействовать развитию предпринимательства и 

инноваций для повышения производительности и чилийской 

конкурентоспособности на мировом рынке» [6]. 

С целью поддержки первоначального запуска инновационных производств 

стартапов с высоким потенциалом роста (динамическое предпринимательство) в 

2001 г.  учреждением CORFO была создана программа стартового капитала 

(SCP). Программа была создана в рамках пакета инициатив, направленных на 

содействие развитию динамических стартапов в стране. Эти усилия были начаты 

в конце 1990-х гг. с созданием кредитных линий для стимулирования создания 

частных венчурных фондов, но позже, были переориентированы на 

осуществление диагностических функций, что было связано с необходимостью 

улучшения потока сделок технологических стартапов.  

3.8. Программы в Болгарии и их перспективы 

К сожалению Исследования инновационной деятельности предприятий в ЕС 

(Community Innovation Survey – CIS) для пятилетнего периода обнаружили, что 

одна треть компаний в Европе классифицируются как инновационные. В 

Болгарии только 13% предприятий определяют себя как инновационные [ 7, с. 

147 ]. 

В период 2014-2020 гг. инновационная деятельность в Болгарии будет 

направлена на достижение трех целей, поставленных в стратегии ЕС «Европа 

2020» – обеспечение интеллигентного, устойчивого и приобщающего роста [7, с. 

151]. Национальная стратегия развития научных исследований 2020 

предусматривает, что приоритетными направлениями науки в Болгарии до 2020 

г. будут: энергия, эффективность энергетики и транспорт; развитие зеленых и 

эко-технологий; здоровье и качество жизни, биотехнологии и органическая пища 

(экологически чистые пищевые продукты); новые материалы и технологии; 

культурно-историческое наследие; информационные и коммуникационные 

технологии. К 2020 г. Болгария должна модернизировать свою 

исследовательскую среду и суметь стать конкурентоспособным партнером. 

Данное стратегическое видение не только стремится удовлетворить европейские 

перспективы, но и создать условия для реализации поставленных национальных 

целей и показателей с тем, чтобы к 2020 г. Болгария получила статус «скромного 

новатора» в Европейском инновационном рейтинге. 
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3.9. Программы в России 

Быстрорастущие инновационные компании стали привлекать внимание 

ученых и государство в последние несколько лет. Методика оценки деятельности 

фирм «газелей» была разработана в России 2014 и 2015 гг. На первом этапе отбор 

проводится в заочной форме на основе предлагаемых анкет. Отбирается 60 

компаний кандидатов, по которым поводится исследование: анализ 

дополнительной информации из открытых источников и интервью с 

руководителями. Итогом отбора становится аналитическая записка по каждой 

компании - кандидату. Данные аналитические записки предоставляются членам 

совета проекта и экспертам. В качестве экспертов выступают: сотрудники 

инвестиционных и консалтинговых компаний, успешные технологические 

предприниматели, авторитетные специалисты в сфере инноваций. 

Итогом реализации проекта должны стать следующие целевые ориентиры 

[5, с. 5]: 

- рост в четыре раза объема высокотехнологического экспорта у более чем 

15 компаний-участников проекта; 

-  выход не менее 2 компаний проекта на объемы продаж не ниже чем 1 

млрд. долл. в год; 

- выход не менее 10 компаний проекта на объемы продаж не ниже 500 млн. 

долл. в год. 

Возникает вопрос, каким образом государство предполагает оказывать 

помощь инновационным быстрорастущим компаниям? Государственная 

поддержка заключается в следующем: 

- облегчение доступа к уже существующим формам поддержки; 

- содействие в решении внешних по отношению к компаниям вопросов; 

- поддержка выхода на внешние рынки; 

- содействие в работе компаний с организациями с государственным 

участием, бюджетного сектора; 

- поддержка в доступе к инструментам государственной поддержки НИР и 

НИОКР и др. 

Обращает на себя внимание, что меры государственной поддержки в России 

носят декларативный характер, не озвучены конкретные суммы поддержки и 

целевые ориентиры поддержки, что, на наш взгляд, можно объяснить, тем, что 

для России это пилотный проект, нацеленный на обеспечение опережающего 

роста отечественных частных высокотехнологических экспортно-

ориентированных компаний-лидеров. 

 

4. Административные барьеры, ограничивающие развитие малого 

инновационного предпринимательства 

В современных условиях круг задач государства гораздо шире, чем 

регулирование производства общественных благ, регулирование естественных 

монополий и пр. Одна из важнейших задач государства – это развитие рыночной 

институциональной среды, которая должна способствовать развитию 
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быстрорастущих инновационных компаний. Как субъект нормотворчества, 

государство исполняет административно-правовые функции, выражающиеся в 

законодательной деятельности, административном управлении и контроле 

соблюдения законов [8, с. 293]. Однако нередко стремление государственных 

органов помочь деятельности компаний оборачивается против самих 

предпринимателей и возникают административные барьеры. Это одна из 

актуальных проблем российской экономики, когда высокий уровень 

административных барьеров препятствует организации, осуществлению и 

развитию инновационной предпринимательской деятельности. 

Административные барьеры в экономике – это установленные решениями 

государственных органов правила ведения определенной деятельности на рынке, 

соблюдение которых является обязательным условием ведения этой 

деятельности и при этом вводящие платежи за прохождение бюрократических 

процедур, не всегда поступающие в бюджет. Система административно-

правового регулирования остается недружественной по отношению к малым и 

средним предприятиям и не учитывает специфику ведения 

предпринимательской деятельности в рамках малых форм хозяйствования. 

Издержки бизнеса, связанные с необходимостью выполнения регуляторных 

требований, постоянно растут [9]. Нередко реакцией предпринимателей на 

ужесточение административных барьеров является уход с данного рынка в 

теневую экономику в целях снижения трансакционных издержек и 

«бюрократических» рисков. 

 

5. Заключение 

В заключении отметим, что государство в России в первую очередь должно 

оказывать такие меры поддержки быстрорастущих компаний, которые бы 

помогли выходу на мировой рынок, в частности – помощь в налаживании 

коммуникаций с крупнейшими корпорациями, в том числе и российскими 

филиалами транснациональных корпораций, получение от государства заказов 

на проведение НИОКР, помощь в получении зарубежных сертификатов на 

продукцию, поддержка институтов развития (фонд содействия инновациям). 

Компании малого бизнеса являются самой уязвимой частью экономической 

системы и в кризисных условиях нуждаются в государственной поддержке. Но 

государственная поддержка фирм «газелей» носит отличительный характер от 

поддержки малого и среднего бизнеса и должна иметь адресный характер, в 

частности: облегчение доступа к капиталу, особое регулирование обращения 

ценных бумаг, консультации со стороны вузов, создание условий поддержания  

высоких темпов развития, предоставление налоговых льгот, публичное 

признание предпринимательских достижений и др. [10].  

Государство не должно допускать к собственности тех, кому она не 

принадлежит по закону. Если предприниматель будет нести затраты по защите 

от доступа третьих лиц своего имущества и они будут слишком высоки, то такие 

затраты превысят потенциальные доходы хозяйствующего субъекта и в этом 
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случая такая деятельность не будет нужна, даже если она будет носить 

инновационный характер. 
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Abstract. The presented paper provides an overview of publications and other sources regarding 

the evaluation of innovations in the high-tech and cutting-edge technologies, especially so-called 

Key Enabling Technologies (KETs), and its aim is to design the principal tool for the 

performance and deployment measurement of innovations in a field of KETs for industry and 

companies. The methodology is based on the qualitative analysis of current evaluation systems 

of KETs and high technologies at national level and tools for innovation performance 

measurement at company level. Then, considering the specific features of KETs 

(multidisciplinarity, high investments, highly skilled team etc.), the appropriate performance 

measurement system of indicators relates to KETs is presented as a result of the paper and the 

upcoming research is outlined.       

Keywords: Key Enabling Technologies; innovation; performance measurement; performance 

indicators; research and development.   

 

1.    Introduction  

It is commonly accepted that innovations are the principal driver for economic 

growth and high competitiveness [1, 2, 3], especially nowadays, within the dynamic 

and ever-shifting markets (in sense of international and cultural openness, new 

developing technologies, economic and political instabilities) which we are facing right 

now [4, 5]. The close relation of the performance (either financial or non-financial) of 

countries or companies and innovations is subject of many studies [6, 7, 8, 9]. The 

presented paper focuses at specific high technologies, called Key Enabling 

Technologies (KETs), and their contribution to the performance of states and 

preferably companies. Thus, the studies of different performance indicators are 

presented and based on this analysis, the proper set of indicators, convenient for KETs, 

has to be designed.  

The term “KETs” comes from the European Union policy within its long-term 

strategy Europe 2020 as a crucial aspect for the future competitiveness and prosperity 

of the European region [10]. Nevertheless, the preferably “political” term – KETs, 

started to be integrated within national policies, thus the measurement of deployment 
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and performance of KETs at national and also business level is perceived as principal 

for evaluation of the European Union policy [11]. While the European Commission 

has already developed the tools for evaluation of KETs at national level in order to 

compare the performance of each Member States [12], there still do not exist the 

methodology for performance measurement at the company level. Moreover, due to 

the specific features of KETs, as it will be discussed further, the already defined 

innovation performance measurements need to be revised to comply properly with 

KETs.   

Within the presented paper, an overview of scientific papers and other sources 

relevant for definition and assessment of innovations and financial or non-financial 

performance measurements follows. Firstly, general understanding of innovations and 

measuring of their contribution to the company or state performance is presented. 

Afterwards, KETs are described and the current studies of KETs’ deployment at 

national level is described. Finally, the summarization and the performance 

measurement system proposition in presented and discussed.                 

 

2. Theoretical approach 

2.1. Innovations  

The various definitions of the term “innovation” are used within the literature, but 

jointly they use words such as “new”, “change” or “modernization” [13, 14, 15]. The 

widely used and respected definition by Oslo Manual [14], based on the Schumpeter´s 

concept [16], provides the description and types of innovation and moreover, it comes 

up with the guideline for measuring the innovative activities. 

The term “innovation capability”, understood as a primary engine for the wealth 

creation [17], enables to nurture innovative and creative environment in company and 

seek, locate and develop the potential innovations. The author Lawson et al. [18] brings 

together the terms “innovation capability” and “business performance” and presents 

the linkage of innovation with the company performance in sense of its personnel, 

customers, processes and finances. Furthermore, the discussions of innovation often go 

hand in hand with the terms “economic growth” or “competitive advantage” of 

companies or nations [7, 19, 20]. All mentioned studies notice that the framework for 

innovation measurement is crucial in order to properly address the innovation activities 

either on company or national level. 

 

2.2. Key Enabling Technologies 
The European Union within its strategic documents focuses at enhancing its 

innovative performance and it bases the economy on knowledge and innovations in 

order to be able to properly address the societal challenges, which the modern society 

is facing [21]. In a frame of its innovation strategy, the EU has identified six 

technologies – Key Enabling Technologies (KETs), as the promising crucial 

technologies to overcome the big challenges [10, 22]. They are namely:  

 nanotechnology - design, structure, characterization, analysis or products at 

nano-scale;  
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 micro and nano electronics, photonics - semiconductor components and 

miniaturised electronic systems for larger products;  

 photonics - light generation, propagation, detection and exploitation; 

 advanced materials - low-cost substitute to existing materials or new high 

value-added materials;  

 industrial biotechnology - application of biotechnology for industrial sectors 

aiming at cleaner industrial processes and low waste production; 

 advanced manufacturing processes - high-tech procedures and processes for 

manufacturing leading to generation of new or modernized products. 

The joint features of all six KETs are: multidisciplinarity (often called cross-

cutting), knowledge associated with high R&D intensity, fast and effective innovation 

cycles, high-quality infrastructure and highly-skilled labour. These technologies were 

identified on the basis of global research and market trends and according to the studies 

of different states considered as technology and innovation leaders (China, Japan or the 

USA or in the EU - Germany, UK or France) [10]. 

To implement smoothly the KETs’s policy in European Union and in each 

Member State, there were determined several financial and non-financial supporting 

programmes aiming at research, development and innovation activities in public and 

private sector (Horizon 2020, European Structural and Investment Funds etc.).  

 

3. Methodology 

3.1. Evaluation of innovations  

The innovation performance measurement is considered by many authors as a 

crucial tool for managing and controlling the innovation activities in company and they 

have developed different frameworks and concepts, which go through the all value 

chain [23, 24, 25]. The author Janssen et al. [25] has come up with the four innovation 

performance measures – input, process, output and outcome, and he has defined the 

metrics and has studied their balance. These measures are based on the study of author 

Brown et al. [26], in which the R&D performance was discussed and one concrete 

evaluation system presented. The R&D performance covering also innovation 

activities as a tool for managers is studied by Kerssens-van Drongelen et al. [27]. The 

other author Tidd [28] within his literature review identified two groups of the 

innovation performance measures – financial and market performance. Other studied 

approach is based on publicly available data and survey instruments. Another author 

Saunila [29] studied the innovation performance via survey and interviews and the 

indicators were identified based on the aspects of the innovation capability.      

The innovation performance in countries is also studied by the European and 

Regional Innovation Scoreboard (EIS, or RIS), which is based on the European 

Innovation Scoreboard methodology [8]. In the Czech Republic, the surveys dealing 

with the innovation and R&D activities are regularly performed by the Czech Statistical 

Office (www.czso.cz). The approaches and metrics of presented studies are 

summarized in Tab. 1.   
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Tab. 1. The summarization of the presented innovation evaluation systems 

STUDY INDICATOR DESCRIPTION (METRICS) 

Janssen et 

al. [25] 

input information, personnel, funds 

processes quality, projects, product performance, time, 

project costs, target costs   

output knowledge, products 

outcome sales, profit, market share, customer satisfaction 

Brown et 

al. [26] 

input R&D lab inputs: people, information, ideas, 

equipment, facilities, specific requests and funds  

processing system the R&D lab itself: writing proposals, research, 

testing, reporting 

outputs results coming from the R&D lab: patents, new 

products or processes, publications, facts, 

principles 

receiving system activities that make use of R&D results: 

marketing, business planning, manufacturing, 

engineering  

outcomes value for the organization: cost reduction, sales 

or product improvement, new products, market 

share, capital avoidance 

Kerssens-

van 

Drongelen 

et al. [27] 

innovation and 

learning 

perspective 

No. patentable discoveries, budget for internal 

R&D (basic, applied research), cooperation 

projects with third parties, new projects  

internal business 

perspective 

hours spent on project/ total hours R&D, speed 

to market, technology re-use, sum of revised 

project duration/planned duration, No. of 

reworks 

customer 

perspective 

customer satisfaction, % of customer driven 

projects, engineering hours on projects, % of 

projects terminated before implementation 

financial 

perspective 

R&D accomplishment, R&D expenditure, % of 

sales from new products, market share 

Saunila 

[29] 

external 

knowledge 

external links and collaborations 

structures internal processes 

regeneration learning from earlier experience, 

communication 

leadership orientation towards innovation, management 

style 

employee activity employees’ ideas 
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work well-being organizational well-being and climate 

know-how development and skills of employees 

EIS [8] enablers Human resources (doctorate graduates, 

population having tertiary or upper secondary 

education), research systems, R&D expenditure, 

venture capital 

firm activities firm investments, cooperation, intellectual 

assets 

outputs No. of innovations, economic effects 

(employment, export, sales, license or patent 

revenues) 

CZSO 

(for Czech 

Republic) 

innovation 

activities 

development of innovations, expenses, sales, 

patents and licenses, public expenditure, 

cooperation, motivation 

R&D activities R&D expenditure (public, private, international, 

in-house), R&D staff, income from R&D, No. 

of workplaces 

 

3.2. Evaluation of KETs 

To address the unique attributes of KETs, there were developed several specific 

performance measurements and indicators applicable for KETs at national level. These 

tools evaluate the deployment of KETs in countries and enables to compare the 

efficiency of the EU Member States with world technology and innovation leaders.  

The qualitative analysis is realized by the European Commission and its High-

Level Group (HLG), which is composed by many experts from private and public 

sector connected with KET on different levels (technology inventors, producers, users 

etc.) from the European Members states. The HLG is the advisory board, which 

prepares the recommendation and suggestion for future development in field of KETs 

[30, 31].   

The quantitative analysis related to KETs has been developed and is regularly 

realized by the group of experts for the purpose of the European Commission. The 

instrumentation called KETs Observatory was established in order to monitor and also 

promote the KETs. The tool offers methodology, how to evaluate the KETs’ 

deployment in each Member state [32, 33, 34]. The fundamental principle of the 

evaluation system, the indicators and the sources for data is presented at Fig. 1. The 

evaluation of KETs reflects the whole value chain – technology generation and 

exploitation approach consists of 4 indicators and one composite indicator and 

technology diffusion approach consists of 2 indicators. There were also done other few 

studies which are based partially or fully on the KETs Observatory methodology 

[35,37,38]. The indicator structure of the mentioned studies is summarized in Tab. 2. 
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Fig. 1. The deployment value chain of KETs as a methodology for innovation measurement of 

KETs within the KETs Observatory [34] 

 
Tab. 2. The summarization of the presented KETs evaluation systems 

STUDY INDICATOR DESCRIPTION (METRICS) SOURCE 

Velde 

2012 

[32,34] 

technology patents, which are closely related to 

the industrial applications 

PATSTAT 

production production dynamics of the KETs 

based components 

PRODCOM 

trade export, import and trade balance UN 

COMTRADE 

turnover ability of industries/businesses to 

compete in the market for KETs 

based components 

ORBIS 

employment how a country performs in 

employment enabled by the value 

creation of KETS in various 

industries 

PRODCOM 

and Structural 

Business 

Statistics 

production 

and demand 

potential of KETs to improve 

country competitiveness by 

manufacturing KETs based 

products and applying them in the 

production of manufacturing goods 

PRODCOM 

Velde 

2013 [35] 

market share international patents and trends PATSTAT 

trade export, import and trade balance US 

COMTRADE 

Kučera 

[37] 

(for 

Czech 

Republic) 

publications number of publications, in which at 

least one author is from the studied 

country 

Thomson 

Reuters Web 

of Science 

patents number of patent applications PATSTAT 

public 

expenses for 

R&D 

based on the keywords, there were 

identified the funded projects  

IS R&D&I 
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private 

expenses for 

R&D 

indicative expenses of companies at 

R&D activities 

Czech 

Statistical 

Office 

export/import export, import and trade balance UN 

COMTRADE 

 

4.    Results and discussion 

In the paper, there were presented the different approaches, how to evaluate 

innovations in companies and industry. Furthermore, the evaluation of the specific 

innovations in field of KETs were introduced, and these studies were realized only at 

national level as a comparison of different EU countries. The aim of this paper is to 

suggest the evaluation system of innovations in KETs field in companies in order to 

address properly the new technologies and related innovations at company level. The 

new deployment and performance measurement system for KETs in companies must 

reflect:  

1. the specific features of KETs (multidisciplinarity, high R&D intensity, fast and 

effective innovation cycles, high-quality infrastructure and highly-skilled 

labour), 

2. the current evaluation system done by European Commission and external 

agencies, 

3. accept the definition of KETs within the databases (within EU studies there 

were identified the IPC, PRODCOM and HS codes relevant for KETs), 

4. pros and cons of the innovation performance approaches and metrics already 

discussed [23, 25, 28].   

The proposed evaluation system is based on the logic of the deployment value chain 

showed at Fig. 1, which was developed for the purpose of KETs [34]. This approach 

assesses the deployment of KETs within the whole value chain – from the basic idea 

(basic research, publication activity and patenting) up to fully implemented application 

of the R&D result or developed new product/process, which results in value creation 

for company in sense of income, sales, market share etc. The stages of the new 

deployment value chain are namely (see at Fig. 2):  

1.  new technology creation – defines the technology indicators represents by 

number of patents or other applied R&D results, publications, R&D project 

proposals applying for public or private funding (basic or applied research) 

and implemented R&D projects (in-house, funded from public or private 

sources);   

2.  competitive innovation – defines the indicators related to production and 

development activities, especially R&D expenses (costs related to the 

innovation development, external R&D activities and tests), collaboration 

on R&D with other institutions and companies (clusters, networks etc.), 

internal processes and communication related to the development of 

innovations; 
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3.  commercialization – defines the business indicators, such as turnover, 

number and type of innovations or licensing, and also the indicators related 

to the customer perspective (satisfaction, communication, marketing etc.);  

4.  application – covers the indicators which show the impact of KETs on the 

whole company – financial (market share, sales, R&D income) and non-

financial (number of R&D employees, number of new employees, their 

education etc.). 

The trade indicators (export, import, trade balance) are understood in the study of 

KETs Observatory [34] within the section competitive innovations. The reason is that 

innovations related to KETs can be understood as a new product based on KETs but 

also as a manufacturing process which deploys KETs. Within other studies dealing 

with innovation measurement [8, 25], the trade balance is perceived more as an 

outcome of the realized innovations. Thus, the trade balance is on the border of sections 

competitive innovation and commercialization.    
 

 
Fig. 2. The deployment value chain of KETs for their evaluation in companies, which is based 

on the KETs Observatory studies [34]. 

 

5.    Conclusion 

Based on the qualitative analysis of recent studies of innovation performance 

measurements and KETs deployment measurements, the new deployment and 

performance measurement system and structure of indicators for evaluation of 

innovations in the field of KETs were designed and discussed. The new system reflects 

the current deployment evaluation done by European Commission and its external 

agencies and also take into consideration the already established innovation 

performance measurements. As a further research, there are planned the following 

steps: 

1. extension of the evaluation system by using the indicators relevant for 

sustainable development (environmental, social and financial) and 

2. precise definition of each indicator, data collection and validation of the 

proposed complex evaluation system in concrete companies. 
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Abstract. Mobile technologies become very popular in the social life, the demand of mobility is 

moved to learning purposes. A recent and significant change in learning environment is the 

demand of mobility. The object of this article is to introduce a proposed framework of 

m.learning. The framework can simplify the design and development so that different parties can 

bring individual levels. A single party can continue development on the top of the functionalities 

provided by others. Knowledge management and learning community will be two major issues 

in the m. learning. In fact, they are the two main changes in the learning architecture. 

Keywords: wireless learning, mobile learning, learning community, mobile business, mobile 

infrastructure, knowledge management. 

 

1.    Введениe  

При быстром распространении беспроводных и мобильных сетей новые 

возможности применения появляются и в области мобильного обучения [1, 2]. 

Одним из новейших существенных изменений в области обучения является 

мобильность потребителя. Кроме того, экспонентное развитие беспроводных и 

мобильных сетей определило большие изменения мобильных устройств, 

развитие протокола, стандартизацию, а также распространение сетей и 

поддержки пользователей. 

Мобильное обучение, прежде всего, связано с беспроводной сетью. Она 

может быть быстро и просто адаптирована так, чтобы обеспечить меняющиеся 

потребности обучения. Обучающимся можно предложить такой способ 
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обучения, который для них наиболее приемлем, а сами обучающиеся могут 

изучать то, что им наиболее полезно и независимо от места обучения. Процесс 

обучения становится более эффективным, так как мобильные обучающиеся 

могут сотрудничать с преподавателями и другими обучающимися в любое время 

и в любом месте. Материал для мобильного обучения может быть представлен с 

помощью многопланового формата быстрым и относительно эффективным 

способом.  

Цель статьи - проанализировать структуру мобильного обучения и 

возможности этого вида обучения. 

  

2.    Структура мобильного обучения  
Развитие электронного обучения происходит очень быстро и есть основания 

предполагать, что следующий уровень электронного обучения будет 

мобильным. Мобильное обучение - это та область, в которой сталкиваются 

мобильная компьютерия и электронное обучение вследствие чего, независимо от 

времени и места, могут развиваться навыки обучения. Можно представить такую 

структуру мобильного обучения (Рис. 1.). 

 
 

Рис. 1. Cтруктурa мобильного обучения 

 

Такая структура мобильного обучения определяет несколько 

функциональных уровней с тем, чтобы разные участники (например, 

потребители, поставщики, проектировщики) находились на разных 

индивидуальных уровнях. При использовании такой структуры необязательно 

создавать совершенно новые инструменты для системы мобильного обучения, 

так как возможно использовать элементы функциональности других систем. 

Структура состоит из четырех частей. В части применения мобильного обучения 

возможно использование множества новых аппликаций, но одновременно и 

множество уже существующих аппликаций электронного обучения могут быть 

использованы для мобильного окружения. В части инфраструктуры мобильного 
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потребителя следует обратить внимание на то, что устройства мобильного 

потребителя должны поддерживать новые формы мобильного обучения. В части 

мобильного протокола основной целью является закрытие основных деталей 

сетей от аппликаций с тем, чтобы обеспечить единообразие и простоту 

пользования на уровне инфраструктуры мобильной сети. В этом случае качество 

услуг, в первую очередь, зависело бы от ресурсов и мощности сети. Подробнее 

эти четыре составных части структуры анализируются далее. 

 

Возможности применения мобильного обучения 

 

При наличии неограниченного количества потенциальных аппликаций 

мобильного обучения, наиболее интересными областями для исследования 

являются менеджмент деятельности мобильного обучения и менеджмент 

проактивного обучения. Имеется много типов обучения за пределами закрытой 

аудитории. Например, студенты могут посещать музеи с целью знакомства с 

определенными экспонатами или могут собирать разные образцы во время 

учебных экскурсий. В таких случаях менеджмент деятельности мобильного 

обучения может определить настоящие местоположение  студента, оценить его 

потребности в определенных ситуациях для того, чтобы предоставить ему 

материал курса, улучшая таким образом процесс обучения и увеличивая 

эффективность обучения студента [2, 3]. Необходимая студенту информация 

может быть перенесена  посредством мобильного прибора. Успех менеджмента 

деятельности мобильного обучения зависит от цены, достоверности 

беспроводной инфраструктуры и уровня удобства использования новых 

технологий.  

Система мобильного обучения помогает учиться без участия другого лица. 

В системе мобильного обучения обучающиеся могут столкнуться с 

определенными аппликациями, которые сопровождают потребителя в серии 

действий, помогающих успешно закончить изучение курса. Примером может 

быть основанная на знаниях база данных, используемая для решения типичных 

проблем обучения или указания определенных тем обучения. Система 

гарантировала бы удовлетворение потребностей и обеспечение всеми знаниями, 

которые необходимы для выполнения задач обучения. 

Благодаря менеджменту проактивного обучения, возможен сбор 

информации о потребностях обучающихся, которая затем передается в систему 

обучения. Исследования показывают, что весь этот процесс под контролем 

преподавателя улучшает эффективность коммуникации [4, 5]. Преподаватель 

может подобрать содержание обучения. Это можно выполнить, собирая 

информацию о студенте при использовании мобильных устройств. При помощи 

разных программ могут производиться опросы обучающихся. Процесс может 

происходить и в реальном времени, с применением подходящей формы 

коммуникации. Такая коммуникация позволяет выявить определенные аспекты 
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содержания обучения, которые интересны для обучающегося, перед тем 

задавшего системе свои цели и ожидания. 

Например, аппликация могла бы собрать информацию о том, что студенты 

выполняли во время изучения курса. Преподаватели могут использовать этот 

способ сбора информации с целью улучшения управления содержанием лекций 

в будущем. Такая детальная информация позволяет создать программу обучения 

для тех обучающихся, которым нужны определенные навыки и знания на 

следующих уроках. 

 

Инфраструктура мобильного потребителя 

 

Мобильные устройства и беспроводные сети могут предоставить студентам 

текстовые или видео материалы, а также информационные услуги. Для этого 

обучающимся необходимы подходящие мобильные приборы и широкополосные 

беспроводные сети. Возможность постоянного присоединения важна потому, 

что отключение, происходящее при передаче информации, может серьёзно 

подействовать на качество информационных услуг. Для того чтобы использовать 

эти аппликации, обучающиеся должны иметь несколько функциональных 

компонент. Во первых,  обязателен мобильный прибор с достаточной памятью, 

достаточно большим экраном и всей функциональностью коммуникации [6]. Это 

могут быть планшеты (PAD) с беспроводным модемом или мобильные 

смартфоны с функциями персонального компьютера. Продавцы операционных 

систем требуют от разработчиков мобильных аппликаций предлагать продукт 

для портативных и маленьких приборов (например, Android - Samsung, IOS - 

Ipad, и т.д.) [7]. 

 

Мобильный протокол 

 

Мобильный протокол объединяет разные аппликации, инструменты сети и 

технологии с целью обеспечения стандартного доступа пользователям. Важно, 

чтобы аппликация была независимой от прибора и беспроводных технологий. 

Протокол является своеобразной прослойкой для соединения мобильных 

аппликаций обучения с разными мобильными сетями и оперативными 

системами. В этом случае существует возможность приспособления к 

колебаниям частоты мобильной связи в ширине полосы и происходящих из-за 

этого задержек, а также к изменениям места пребывания обучающегося. Это 

создает условия для аппликаций давать более быстрые и точные ответы. 

Типичная техника оптимизации представляет собой сжатие данных и связывание 

в одно целое маленьких проектов с целью уменьшения времени действия 

беспроводной сети. 
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Инфраструктура мобильной сети 

 

Кроме мобильных приборов и протоколов, аппликации мобильного 

обучения зависят от сетевой поддержки. Норма передачи данных и объём сети 

являются двумя главными факторами. Разработчики в настоящее время 

стандартизируют беспроводные сети четвертого поколения, которые могут 

поддержать широкополосность даже при скорости нескольких мегабитов в 

секунду [2]. Другим важным фактором является возможность живого общения в 

группе потребителей в реальном времени с помощью мультимедийных 

технологий. Беспроводные и мобильные сети должны обеспечивать 

возможность мультимедийного общения [8]. Мобильное обучение требует 

качественных беспроводных услуг, которые влияют на эффективность 

аппликаций мобильного обучения, что в результате может предотвратить 

различные задержки и потерю данных. Необходимы надежные и постоянные 

беспроводные сети, так как при возможных ошибках в сетях разного уровня, 

обучающимся должен быть обеспечен доступ к аппликациям мобильного 

обучения.  В том случае, когда объём одной беспроводной сети является 

ограниченным, межсетевая связь, через множественные гетерогенные сети, 

может обеспечить возможность обучающимся получить доступ к разным 

аппликациям мобильного обучения. Управление местоположением потребителя 

также необходимо и является неотъемлемой частью мобильного обучения. 

 

3.    Менеджмент знаний и обучающееся сообществo  

Мобильное обучение становится все более популярным. Мобильные сети 

обучения включают: менеджмент содержания, информации и знаний; создание 

продвинутого и современного сообщества; учение, обучение и общение; 

системы управления курсом. 

Мобильное обучение характеризуется следующими свойствами: 

  является динамичным; 

  функционирует в реальном времени; 

 обучающиеся получают то, что им нужно и когда им это нужно; 

 является колаборативным: люди учатся друг у друга и это объединяет 

учеников с экспертами, коллегами и профессионалами; 

  является индивидуальным, так как каждый обучающийся имеет 

возможность подобрать дальнейшие занятия, которые более всего 

подходят его стремлениям; 

 является всесторонним, так как обеспечивает самыми разными 

материалами из множества источников, предоставляя обучающимся 

возможность выбрать определенный формат или метод обучения; 

 помогает созданию современного информационного общества. 

Преимуществом мобильного обучения является его свойство только что 

появившуюся мысль или идею перевести в конкретную форму и передать 
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заинтересованным потребителям. Можно фиксировать идеи других и за секунды 

поделиться ими со всем миром. Можно фиксировать отзывы, комментарии и 

предложения по совершенствованию процесса обучения и т.д.   Мобильные 

обучающиеся могут легко быть объединены с целью формирования 

обучающегося сообщества. Энтузиазм повышается, так как обучающиеся 

участвуют в управлении содержанием. Они пишут, редактируют, 

пересматривают и публикуют содержание. Учителя предоставляют 

обучающимся доступы в среде беспроводных сетей. В будущем обучающиеся 

могут совершенствоваться, подбирая личные цифровые “портфели знаний”. 

Процесс учения и обучения является социальным процессом. В прошлом 

люди при обучении сталкивались с определенными преградами общения. 

Мобильное обучение даёт обучающемуся свободу выбора, а наличие свободного 

времени мотивирует учиться таким образом. Согласно разным авторам [6, 9, 10] 

возможность различий в стиле обучения бросает вызов системе образования, 

которая предполагает, что одинаковые материалы надо изучать тем же самым 

способом. Мобильное содержание не предусматривает категоричных 

рекомендаций по конкретным методам представления определенного урока 

конкретному лицу. Однако оно дает возможность успешного развития, предлагая 

многоплановый способ обучения. 

На Рис. 2 представлены различные возможности изменений в области 

обучения с использованием новых технологий. Когда более чем 30 лет назад 

компьютеры в одной или другой форме использовались для образования, 

основной предлагаемой идеей было создание класса в сети. В наше время 

существуют виртуальные лекции по интернету, модули и задания. Следует 

отметить, что в прошлом встречались проблемы несогласованности, например, 

использовалась часть программного обеспечения, которая совершенно не 

подходила для ожидаемых целей и удобной работы [7]. Информационные 

технологии, охватывающие интернет и беспроводные сети, создали общую, 

удобную для потребителя и доступную всем платформу, исключили проблемы 

несовместимости. 
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Рис. 2. Парадигма возможных изменений в преподавании и обучении 

 

Учение в сети и мобильное учение должны объединиться не только для того, 

чтобы обеспечить возможность доступа к информации и компетенциям. Когда 

доступ к информации и знаниям возможен в любое время и в любом месте 

появляется необходимость менеджмента знаний. Менеджмент знаний 

охватывает способность собирать, архивировать, управлять, оценивать и 

распределять информацию во всем обучающемся сообществе. С этой целью 

используются технологии, однако для успешного развития определяющее 

значение имеет влияние человека. Передача знаний в обучающемся сообществе 

является большей частью функцией качества и крепости личных отношений, 

поэтому целесообразно создать возможность обучающимся находить друг друга 

и постоянно контактировать. Мобильное обучение расширяет возможности 

учения и обучения за пределы физического класса и книжных учебников, 

охватывая более богатую архитектуру источников интернета. Учение является 

не только процессом, когда приобретается новая информация, но и 

коммуникацией с людьми, которые помогают этой информации внести новый 

контекст и предложить новые способы ее понимания. Это делает мобильное 

обучение более приемлемым в современных условиях и становится частью 

культуры учения. 
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4.    Выводы  
Развитие мобильных технологий создает возможности их применения для 

обучения.  Способ обучения в традиционных классах достаточно дорог, в то 

время как мобильное обучение дает возможность исключить некоторые затраты 

и тем самым делает мобильные программы притягательными с финансовой 

стороны.  

Мобильное обучение является эффективным, так как с его помощью 

обучающийся получает индивидуальную программу обучения, 

соответствующую его потребностям, и может постоянно следить за своими 

результатами, что гарантирует успешное достижение собственных целей. 

Исследования показывают, что мобильное обучение не может полностью 

заменить обучение в традиционных классах, так как социальный аспект 

обучения очень важен. Поэтому целесообразно комбинировать оба способа 

обучения, используя преимущества каждого.  
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Abstract. In the report are presented the main aspects of research interest in the field of 

entrepreneurship. The focus is on key theoretical and empirical dimensions for young people. 

Against the background of research into the USA, China and EU as well as in Bulgaria (among 

the society as whole and into the higher education) are presented results of an empirical study of 

entrepreneurial attitudes and intentions of students from D. A. Tsenov Academy of Economics, 

Svishtov. Based on the study results were made relevant conclusions and directions to influence 

on the students – in particular on their attitude towards entrepreneurship and their future 

behaviour to start own business. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial attitudes, entrepreneurial 

intentions, small business.  

 

1. Въведение 

В продължение на векове предприемачеството е вълнувало научната мисъл. 

Предмет на различните изследвания са дейността, механизмите, инструментите, 

принципите, личностните качества на предприемача и други характеристики и 

елементи на този вид бизнес. Особен аспект на проучване е отношението и 

поведението на младите хора като бъдещи предприемачи и активни участници в 

икономическото развитие на страната и отделните й региони. Именно на тази 

проблематика е посветен настоящият доклад. Целта е да се представят в 

синтезиран вид ключови аспекти от изследователския интерес в областта на 

предприемаческата инициатива на младите хора, като на този фон се конструира 

емпиричният профил на част от бъдещите български предприемачи, обучаващи 

се в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Позовавайки се на най-важните данни от 

проучването, авторите на доклада правят някои изводи и обобщения и 
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формулират направления за повишаване възможностите за въздействие върху 

студентските нагласи и намерения за стартиране на собствен бизнес.  

 

2. Изходни теоретични и емпирични постановки на изследването 

Теоретичните разработки в областта на нагласите и намеренията на 

младите хора, тезите относно факторите, въздействащи върху предприе-

маческата ориентация и вземането на решение от страна на студентите за 

кариерна реализация като предприемачи, са разнородни по обхват и съдържание. 

Идентифицират се различни причини и мотиватори за предприемаческо 

поведение.  

Проучвания на предприемаческите нагласи на студентите и на факторите, 

влияещи върху тях, се провеждат най-вече през последните 30 г. на 20 в., като 

особена публикационна активност се отчита от началото на 21 в. Изследват се 

връзките и зависимостите между психосоциалните фактори, уменията и 

способностите; спецификата на учебния процес, активността на студентите 

при придобиване на необходимите предприемачески знания, умения и 

компетентности [1, 2, 3, 4]. Анализира се влиянието на социокултурните 

фактори в процеса на обучение за формирането на съвременния предприемач [5, 

6]. Специално внимание се отделя на необходимите лични умения за успешно 

предприемаческо поведение с цел насърчаване на тези умения, създаване на нова 

култура на „заетост” и подкрепа на предприемачеството [7]. Предмет на 

изследване са не само предприемаческите профили на студентите [8], но и 

предприемаческите умения в по-ранните етапи на образователния процес [9].  

Benavides и García [6] проучват влиянието на вътрешните черти (психоло-

гическите фактори) и външните фактори (социокултурните фактори) върху 

процеса на обучение. Други автори [10] акцентират върху  личните качества и 

умения, типични за фигурата на предприемача. Alonso и Galve [11] търсят 

връзката между социокултурните фактори и предприемачеството, де-

финирайки я като първостепенна за формирането на предприемаческите пред-

почитания. Gibb [12], Peterman и Kennedy [13] считат, че за развитие на пред-

приемаческите умения и за създаване на предприемачески предпочитания е 

необходимо да се полагат усилия още преди постъпване в университетите. 

Редица изследователи защитават тезата, че предприемаческите нагласи са тясно 

свързани с личностните черти [14] и на тази база анализират личността на 

предприемача, дефинират неговия профил и формулират характеристиките на 

успешните предприемачи. Признава се и значението на културния контекст при 

вземането на решения относно избора на кариера [15].  
Наред с теоретичния интерес на икономистите за дефиниране на състояния, 

връзки и последици в областта на предприемаческите нагласи, редица из-

следователи обръщат внимание и на емпиричния контекст. Проучвания на 

предприемаческите нагласи сред населението и младите хора са провеждани в две 

макронаправления: в икономиката и обществото като цяло и в сферата на 

висшето образование. Допитване на Галъп през 2009 г. [16] относно ролята на 
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нагласите за предприемачество сред обществото в САЩ, ЕС и Китай показва, 

че повечето хора са склонни да се опишат с качества, типични за предприемачите, 

а значими фактори за вземане на решение за стартиране на бизнес са наличието 

на капитал, квалификация или подкрепяща държавна политика. Отчитат се 

редица различия в рамките на ЕС. В развитите пазарни икономики е най-силно 

изразена диспропорцията „стартиране на бизнес/спестяване” – почти 1:3 (11 % 

към 32 %), докато в по-слабо развитите държави съотношението е 1:1 (23 % към 

22 %). Склонността към предприемаческо поведение е по-силно изявена в по-

слабо развитите държави в ЕС – 23% от населението е склонно да започне бизнес 

срещу 11% в по-силно развитите държави. Страната ни се откроява с висок 

процент на хората, които биха започнали собствен бизнес (33%). На базата на 

това широкомащабно изследване се достига до извода, че желанието за 

стартиране на бизнес зависи много повече от наличието на подходящ 

икономически климат и на адекватни политики, подкрепящи малките 

работодатели и насърчаващи към предприемачество, отколкото от конкретните 

нагласи. Кризата и трудностите при осигуряване на желаната обичайна трудово-

наемна професионална реализация са сред основните причини, провокирали 

процеса на обмисляне решението за започване на собствен бизнес. 

Анкетни проучвания в рамките на висшето образование са правени във 

Висшето училище по застраховане и финанси – София, Техническия университет 

– Габрово, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Икономическия университет 

- Варна и др. [17, 18, 19]. Вътрешноинституционални изследвания са правени и в 

рамките на други университети в страната. През 2016 г. с подобен съдържателен 

обхват бе проведено проучване и в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. 

 

3. Резултати от емпиричното изследване 

Представените в доклада обобщаващи резултати са част от научно из-

следване, свързано с проучване на предприемаческите нагласи и намерения на 

студентите от СА „Д. А. Ценов“, проведено в периода април – юни 2016 г.: в 

рамките на двугодишен инфраструктурен проект – Проект ИП7-2015, към 

Института за научни изследвания при СА [20]. За  студентите в задочна форма 

на обучение анкетирането е извършено непосредствено преди последния 

семестриален изпит, а за обучаващите се в редовна форма – по предварителен 

график, обхващащ периода на редовната и поправителната сесия. В изследването 

са обхванати общо 1996 студенти – 28,4 % от всички студенти в ОКС 

„бакалавър“. Профилът на респондентите показва доминиращ дял на жените от 

първи курс на възраст между 18 и 25 г., с лек превес на обучаваните в задочна 

форма (вж. табл. 1). Преобладаващият брой на респондентите между 18 и 25 г. 

предоставя възможност за по-ясно установяване на предприемаческия профил на 

младите хора, особено на жените като приоритетна група за предприемаческа 

активност, и добиване на представа за техните нагласи и намерения за 

самозаетост. 
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Таблица 1. Профил на респондентите  

Признаци 

Пол 
Мъже Жени 

40 60 

Форма на 

обучение 

Редовна Задочна 

48 52 

Възраст 
Между 18 и 25 г. Между 26 и 35 г. Между 36 и 45 г. Над 45 г. 

64 25 9 2 

Курс 
I II III IV 

27 38 31 4 

Трудов 

стаж 

0 г. 1 – 3 г. 4 – 5 г. 6 – 10 г. 1 – 20 г. Над 21 г. 

20 34 13 16 14 3 

 
Структурното разпределение на студентите по териториален признак показва 

доминиращо съсредоточаване на обучаемите в няколко локализационни гнезда 

на местоживеене – Плевен, Велико Търново, София, Стара Загора, Русе, Видин, 

Монтана и Ловеч. Концентрирането им в области от Северна България може да 

се идентифицира като позитивна предпоставка за наличие на добри 

предприемачески нагласи и придобиване на предприемачески знания и умения 

на млади хора в териториални единици на страната, които имат най-голяма 

потребност от съживяване на бизнеса и активизиране на предприемаческата 

инициатива. 

Отношението на студентите към предприемачеството е подчертано по-

ложително. Над 68 % от тях считат, че предприемачеството или управлението на 

собствен бизнес е добър избор за кариерна реализация. Разбира се, 

положителното отношение към предприемачеството не означава непременно 

формирани предприемачески нагласи и, още по-малко, реални предприемачески 

намерения. Предприемаческите нагласи, според проучване на И. Петров [19], 

определят отношението на индивида към бъдещото предприемаческо поведение. 

Те съдържат в себе си елемент на оценка за това, доколко подобно поведение би 

било атрактивно за лицето и до каква степен то е заинтригувано за бъдещото му 

осъществяване.  

Положителното отношение на студентите към предприемачеството определя 

и тяхното предпочитание за бъдеща професионална кариера – 64 % от тях 

избират самозаетостта (стартиране на собствен бизнес) пред другата алтернатива 

за реализация – платената наемна заетост (в държавната администрация – 12 %, 

в големи компании – 34 %, в малки компании – 11 %). Наблюдават се различия, 

макар и неголеми, породени от момента на кариерен избор. Логично, студентите 

от  IV курс са по-близо до момента на избор на професионална реализация и 

техните нагласи и намерения са в по-висока степен осъзнати. В изследването 

техният дял е малък, поради обективно ограничените периоди на провеждане на 

прякото анкетиране (при вече приключили семестър и изпитна сесия за 

четвъртокурсниците). 
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Платената наемна заетост, без съмнение, означава по-голяма сигурност. Пред-

почитанието й, както и нежеланието за предприемаческа кариера, имат преди 

всичко финансови измерения – над половината от студентите отговарят, че не 

притежават необходимите за стартиране на собствен бизнес финансови средства  

(63 %) и не могат да осигурят нужното финансиране (34 %). Нежеланието за 

реализация на предприемаческо поведение се допълва от лошата бизнес среда в 

България (вкл. липсата на институционална подкрепа) – 38 % и липсата на време – 

7 %. Ако някои от тези отговори звучат по-скоро като оправдания, то не можем да 

не отбележим откровенията на някои от студентите – „страхувам се от провал“ – 16 

%, „не обичам да поемам рискове“ – 7 %, „нямам необходимите знания“ – 21 %, 

както и „нямам перспективна идея за бизнес“ – 10 %. 

Положителните предприемачески нагласи на студентите определят и техните 

предприемачески намерения – 10 % възнамеряват да стартират собствен бизнес 

по време на обучението си в Стопанска академия, а 46 % – след завършване на 

висшето си образование. По-силно изразени предприемачески намерения се 

наблюдават при студенти, чиито родители са имали собствен бизнес (20 %) или 

в момента притежават такъв (19 %), както и при студенти, декларирали 

подготвеност за предприемаческа кариера.  

Силно влияние върху предприемаческите нагласи и намерения оказват 

социалната среда и близкото обкръжение на студента  (родители – 16 %, учители 

от средното образование – 4 %, приятели – 14 %, колеги – 5 %, преподаватели от 

СА – 10 %, познати предприемачи – 17 %). Положителен ефект върху нагласите и 

намеренията за предприемаческа кариера имат и примерите за успешен чужд 

предприемачески опит, включително на настоящия работодател на студента и/или 

на негови близки (29 %). Не е изненада изключително слабото влияние на медиите 

(3 %) върху формирането на положителни предприемачески нагласи и намерения 

на младите хора, тъй като през последните две десетилетия те положиха 

достатъчно усилия за изграждането на негативен имидж на българския 

предприемач.  

Студентите със заявени намерения за стартиране на собствен бизнес оценяват 

изключително високо възможността за самореализация – 32 %, както и за 

постигане на по-голяма лична и професионална удовлетвореност – 19 %. В до-

пълнение, реализирането на предприемаческо поведение би им подобрило ма-

териалното състояние – 19 %, повишило независимостта – 17 %, сигурността – 7 

%, както и социалния статус – 6 %. 

Обучението играе ключова роля в промяната на предприемаческите нагласи 

и намерения на студентите и в реализирането на различни предприемачески 

инициативи. Над 59 % от студентите считат, че по време на обучението си в 

Стопанска академия са изучавали дисциплини, от които са придобили знания и 

умения, необходими за реализирането на предприемаческо поведение. Едва 20 % 

от студентите оценяват тези знания като напълно достатъчни, а 46 % – като 

достатъчни в определена степен. 
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Тук трябва да отбележим, че нагласите и намеренията на студентите до 

голяма степен предопределят и отговора на този въпрос. Логично е тези сту-

денти, които са с вече формирани нагласи и намерения да стартират собствен 

бизнес, да имат по-критичен поглед върху знанията в областта на 

предприемачеството. Аналогично – студентите, с предварителна ориентация и 

намерения за платена наемна заетост, е нормално да считат, че получаваните в 

учебния процес знания за управление на собствен бизнес са напълно достатъчни. 

Още по-ниска е оценката за придобитите практически умения за реализация на 

предприемаческа инициатива (15 % – достатъчни, и 38 % – отчасти). Например 

половината от студентите (55 %) никога не са разработвали предприемачески 

план, а около една шеста са правили подобна разработка единствено в екип (27 

%). Почти една шеста (27 %) не познават възможностите за финансиране на 

собствен бизнес, а 41 % – на Оперативните програми за финансиране на този вид 

бизнес. 

И при уменията, както и при знанията, отговорите зависят в голяма степен от 

нагласите и заявените намерения на студентите относно бъдещата про-

фесионална реализация – стартиране на собствен бизнес или търсене на платена 

наемна заетост. Макар че се наблюдават известни различия при двете групи 

студенти, може да се каже, че прекаленото теоретизиране на обучението и 

ниската му практическа пригодност не получават тяхното одобрение. 

 

4. Изводи 

Въз основа на данните от емпиричното проучване могат да се направят 

следните изводи: 

Първо, кариерата на предприемача е привлекателна за студентите. Тя е силно 

предпочетена пред останалите алтернативи (платена наемна заетост в 

държавната администрация или в частни компании). Предприемаческите 

нагласи, разглеждани като отношение на индивида към бъдещо предприемаческо 

поведение (стартиране на собствен бизнес, реализация на предприемаческа идея, 

вътрешно предприемачество), са подчертано положителни при две трети от 

респондентите. Очаквано нагласите за самозаетост са по-високи при студенти 

със собствен бизнес и/или с родител (родители) предприемач, както и при тези, 

които са заявили, че са подготвени за бъдеща предприемаческа кариера. Разбира 

се, идеята за платена наемна заетост не е чужда на студентите, като 

предпочитанията тя да се реализира в големи български или чуждестранни 

компании са ясно изразени. 

Второ, предприемаческите нагласи влияят положително върху предприе-

маческите намерения (намерения за стартиране на собствен бизнес). Над 

половината от респондентите възнамеряват да стартират предприемаческа 

дейност по време и след завършването на висшето си образование. Предприе-

маческите намерения се влияят основно от социалната среда и близкото 

обкръжение на студента (семейство, колеги, приятели, преподаватели, познати 

предприемачи). Доброто познаване на успешен, чужд предприемачески опит 
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(включително и на настоящия работодател на студента и/или негови близки) 

също кореспондира положително с предприемаческите намерения. В същото 

време изграждането на по-скоро негативен, отколкото положителен имидж на 

предприемача от страна на медиите през последните 25 г. определя и слабото им 

влияние върху предприемаческите намерения. Предприемаческите намерения са 

по-силно изразени при: студенти, които считат, че управлението на собствен 

бизнес е добър избор за кариерна реализация; студенти, заявили подготвеност за 

предприемаческа кариера; студенти, чиито родители са притежавали или 

притежават в момента собствен бизнес.  

Трето, проучването на предприемаческите нагласи и намерения цели да се 

прогнозира вероятността за реализация на бъдещо предприемаческо събитие. 

Логично вероятността да се реализира предприемаческо поведение (напр. 

стартиране на собствен бизнес) е толкова по-голяма, колкото по-силно изразени са 

нагласите и намеренията за предприемаческа кариера. Реализацията на 

предприемаческите намерения и превръщането им в предприемаческо поведение 

обаче зависят не само от предприемаческия потенциал на индивида, но и от 

факторите на средата. Резултатите от проучването показват, че оценките на 

респондентите на различните елементи на средата за стартиране на собствен 

бизнес у нас са преобладаващо негативни. В този смисъл, независимо от 

благоприятните нагласи и намерения за предприемаческа кариера, вероятността за 

превръщането им в реално предприемаческо поведение е трудно да се прогнозира 

еднозначно. 

Четвърто, акцентът в проучването бе поставен на влиянието на „теглещите“ 

(pull) фактори върху предприемаческите намерения. Елиминирането на 

възможността да се изследва пълноценно push ефекта (влиянието на „тла-

скащите“ фактори) върху формирането на предприемаческите намерения се 

отчита от изследователския екип като досаден пропуск при съставянето на ан-

кетната карта. Така push ефектът и най-вече влиянието на безработицата върху 

избирането на предприемаческата алтернатива останаха в известна степен 

неизяснени в настоящото изследване. Проблемът за младите хора обаче не е 

толкова безработицата (процентът на безработица сред завършилите висше 

образование у нас е пренебрежимо малък – около 2%), колкото намирането на 

подходяща за съответното образование и квалификация платена заетост. 

Немалка част от завършващите висше образование у нас, вкл. и в Свищов, трудно 

си намират подходяща работа и започват трудовата си кариера, упражнявайки 

непрестижна, нископлатена и не кореспондираща с придобитите от тях знания и 

умения работа. В този смисъл, чрез някои отговори на респондентите (например, 

„не мога да си намеря подходяща работа“ или „не съм доволен от настоящата си 

работа“) можем да заключим, макар и косвено, че push ефектът и особено 

влиянието на безработицата върху формирането на предприемаческите 

намерения на нашите студенти са слабо изразени.  

Пето, проучването показа, че в процеса на обучение студентите получават 

повече теоретични знания и по-малко практически умения за стартиране и 



620 

 

управление на собствен бизнес. Така те изразяват неодобрение на подчертаното 

теоретизиране на обучението и неговата ниска практическа приложимост. Тези 

резултати са силни сигнали към Висшето училище да отговори адекватно на ясно 

заявените предприемачески нагласи и предприемачески намерения на 

студентите. Това може да стане чрез усъвършенстване на учебните планове и 

програми и повишаване на практическата приложимост на обучението. За 

изграждането на позитивни предприемачески нагласи и намерения и най-вече за 

увеличаване на вероятността те да се реализират в успешно предприемаческо 

поведение е необходимо да се прилага комплексен подход, който да съчетава 

придобиването на теоретични знания и специализирани знания и умения, кон-

султации и административна помощ преди стартиране на бизнес, инфор-

мационни услуги, експертни съвети, последващо обучение след стартиране на 

бизнес и др. Нуждата от получаване на повече специализирани знания и придо-

биване на практически умения за успешното реализиране на предприемаческите 

намерения е заявена чрез категоричната подкрепа на идеята за изграждането към 

Стопанска академия на Център за обучение на студенти за стартиране и 

управление на собствен бизнес (над 80 % от респондентите), както и в 

намерението на студентите да се включат в обучителен курс за придобиване на 

знания и практически умения за стартиране и управление на собствен бизнес (над 

70 % от респондентите). 

 

5. Възможности за промяна на предприемаческите нагласи на студентите 

Предприемаческият профил на студентите в Стопанска академия през 2016 

г. е добра основа и достатъчно надежден ориентир да се идентифицират 

полета за бъдещи действия както от страна на преподавателите, така и на 

академичното ръководство. Възможностите за въздействие върху студентите и 

по-конкретно – върху отношението им към предприемачеството и бъдещото им 

поведение за стартиране на собствен бизнес, могат да се обособят в три 

направления: 

А. Промени в теоретичната подготовка. Необходими са структурни и 

съдържателни промени при високо качество на предоставяните знания – 

оптимизиране структурата на учебните планове и на тематичното съдържание в 

рамките на отделните дисциплини, свързани с предприемачеството. 

Образователният процес следва да промени своя фокус, както и философията, 

общата логика и целите на предоставяните знания. В центъра на теоретичната 

подготовка и начина на поднасяне на учебното съдържание трябва да са аспекти 

като: формиране на предприемаческо мислене, стремеж към инициативност и 

самореализация. Нужно е да се променят нагласите и поведението на самия 

академичен състав – да се идентифицират и своевременно прилагат креативни, 

иновативни, предприемачески подходи в процеса на преподаване, включително на 

база задълбочаване на техните знания, умения и компетенции в областта на 

предприемачеството, управлението на собствен бизнес, съвременните методи на 

обучение и комуникиране и др. 
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Б. Практическа подготовка. Препоръчва се по-добро използване на съ-

ществуващите и изграждане на нови структурни формирования във висшето 

училище. Създаденият през 2015 г. Център за научни изследвания по малък бизнес 

и предприемачество може да прилага гъвкави учебно-организационни форми за 

придобиване на нови (допълнителни) умения в областта на предприемачеството, 

както и да съдейства за активизиране дейността на Студентски клуб “Предприема-

чество и иновации“. Необходима е  многопосочна проектна и мрежова актив-

ност – усъвършенстване и оптимизиране на връзките между предприемаческа 

теория и практика чрез съвместни инициативи между Стопанска академия и трети 

страни, включително на база интерактивна комуникация между преподаватели, 

докторанти, студенти, представители на бизнеса и публичните институции. 

В. Информационна осигуреност и предприемаческа среда. Постигането на 

добра информационна осигуреност и изграждането на предприемаческа среда 

във висшето училище биха създали позитивни предпоставки за: формиране на 

устойчиви процеси на активно взаимодействие между преподаватели, студенти 

и външни заинтересовани страни; повишаване качеството на образователния 

продукт, предлаган от Стопанска академия; разширяване на възможностите за 

постигане на съответствие между потребности на бизнеса и услуги, 

предоставяни от висшето училище; повишаване равнището на удовлетвореност 

на всички заинтересовани страни – преподаватели, студенти, бизнес, публични 

институции; постигане на по-добра кариерна реализация на студентите на база 

собствени познания и усилия в областта на предприемачеството. 

 

6. Заключение 

Ранното диагностициране на нагласите и намеренията на младите хора за 

стартиране на собствени бизнес носи редица позитиви: за самите млади хора, за 

образователната институция, за бизнеса и региона, в който предприемаческите 

идеи ще се трансформират в предприемачески решения. Проучването показва, че 

студентите обмислят възможностите за предприемаческа кариера, желаят да се 

развиват като такива и демонстрират позитивно отношение към надграждане на 

усвоеното. Съчетаването на желанията и интересите на студените, експертния 

потенциал на техните преподаватели и добрите контакти с подкрепящите 

институции са точната комбинация от необходими предпоставки, които да 

стимулират предприемаческия дух сред младите хора и да формират 

предприемаческа среда за растеж и развитие. 
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Abstract. The presented research paper explores the influence of management support on the 

level of innovaitons and entrepreneurial intensity in established Bulgarian software companies 

in the context of corporate entrepreneurship. Two models for the relationship management 

support – entrepreneurial intensity and innovation levels are tested with different number of 

variables in order to optimize the explanatory power of the models. The results of the performed 

tests are: a heuristically improved research instrument for management support as factor of 

corporate entrepreneurship and optimized regression models for the influence of management 

support on innovation levels and entrepreneurial intensity in the organizaiton. 

Keywords: innovation, management support, corporate entrepreneurship, entrepreneurial 
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1.    Въведение 

Много фирми, които са достигнали до зрял етап в развитието си изпитват 

трудности при своевременното интегриране на предприемачески практики в 

прекалено бюрократичните си и йерархични структури. Необходимостта от 

академични изследвания на феномена корпоративно предприемачество е 

резултат от наблюдавани проблеми в големи корпорации, включително тяхната 

стагнация и банкрут по време на пазарни кризи и преструктуриране на пазара. 

Корпоративното предприемачество (КП) е практически постижим път за 

бизнес трансформация, чиято цел е изграждането на устойчиво конкурентно 

предимство и ползотворни възможности за иновации в организацията. КП е 

сбора от стратегическите усилия на фирмата за: иновации, проактивно 

организационно обновяване и рискови начинания – като всички елементи са 

важни и неразделни части от концепцията за КП [1]. 

Всички форми на КП са неизменно свързани с иновациите. Дръкър [2] 

определя иновациите и корпоративното предприемачество като две 

взаимносвързани явления - иновациите са ключов елемент на КП (заедно със 

създаването на нови дружества и обновяването на организацията). Според 

Лъмпкин и Дес [3] фокусът върху иновациите е основна величина от 

предприемаческата ориентация. 
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В сферата на КП съществуват малък брой измерващи инструменти, които 

обхващат различните аспекти на предприемачеството в организацията. Най-

добре развития валидиран и апробиран инструмент, базиран на дългогодишни 

изследвания е Инструмента за одит на корпоративното предприемачество на 

Айрланд, Куратко и Морис [4]. Инструментът може да се използва за оценка на 

степента на предприемаческа ориентация сред служителите и новото на 

иновации в организацията. 

Настоящата работа надгражда анализа на проведено от автора изследване 

на факторите, които влияят на корпоративното предприемачество и иновации 

сред установени български софтуерни фирми [5]. Изследването е с извадка от 

317 респондента от общо 34 ИТ фирми. Използван е инструмента за одит на 

корпоративното предприемачество на Айрланд и колектив [4], който е 

апоробиран, валидиран и адаптиран от автора за приложение в български 

контекст. В резултат на изследването са изведени факторите на вътрешната 

среда, които имат най-голямо влияние върху КП: подкрепа от мениджмънта и 

самостоятелност в работата [5].  

Целта на настоящия анализ е да редуцира променливите от композитния 

фактор подкрепа от мениджмънта чрез регресионен анализ и да представи 

евристично подобрен модел, който отразява статистически значимото 

въздействие на подкрепа от мениджмънта върху нивото на иновации в 

организацията (предприемаческа интензивност). 

 

2.   Организаицонна структура и подкрепа от мениджмънта 

Организационната структура е сред най-често срещаните фактори в 

научните публикации, за които се смята, че подпомага корпоративното 

предприемачество [6, 7]. Предприемаческите организации насърчават плоска 

йерархия, по-широкo разделение на труда, по-широк локус на контрола и са по-

децентрализирани [8]; информационните потоци са широки и проникват в цялата 

организация [9]. По този начин се увеличава вероятността служителите от 

различните отдели и нива на организацията да комуникират по-често и 

ефективно – това дава възможност за обмен на информация и благоприятства 

иновациите, поемането на риск и проактивното поведение [9]. 

В рамките на фактора структура се обсъжда и въпросът за висшия и 

средния мениджмънт на фирмата; ролята на мениджмънта е да подкрепя, 

усъвършенства и насърчава търсенето на предприемачески възможности; да 

осигурява ресурсите, които са необходими за реализирането на тези 

възможности [10]. Поведението на мениджърите включва оформяне на 

предприемаческата възможност така, че тя да придобие смисъл за организацията, 

като се вземе предвид стратегията, наличните ресурси и текущата структура [10]. 

Според Антончич и Хисрич [11] фирмите с предприемачески настроено 

ръководство, което участва в предприемачески дейности, се очаква да постигнат 

по-високи нива на растеж (абсолютен – ръст на продажби и увеличаване на броя 

служители и относителен – увеличен пазарен дял), рентабилност (абсолютна – 
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възвращаемост на продажби, възвращаемост на собствен капитал, 

възвращаемост на активи и относителна – в сравнение с конкурентите) и 

създаване на нова стойност (нови налични средства), отколкото фирмите с по-

малка степен на участие в предприемачески дейности. 

 

3.    Предприемаческа интензивност 
Моделът за КП на Айрланд, Куратко и Морис предполага, че 

предприемаческото действие във фирмата (изразяващо се в иновации, поемане 

на риск и проактивно поведение) се стимулира от условията на вътрешната среда 

в организацията и степента, до която тази среда подкрепя КП [4, 9]. Резултатът в 

модела – предприемаческо действие, съответства на измерването на ПИ от 

инструмента за одит на КП [4]. 

Предприемаческата интензивност (ПИ) е свързана със степента и 

честотата на предприемачестки дейности във фирмата. Честотата показва броя 

на предприемачески инициативи от страна на фирмата. Степента показва 

степента на иновативност, риск и проактивност на всяка предприемаческа 

инициатива. ПИ включва измерители на иновативността, склонността към 

поемане на риск и активното търсене на възможности (като елементи на 

предприемаческото поведение) [4, 12]. Композитният фактор ПИ се състои от 21 

променливи (вж. таблица 1). Стойността на ПИ се извежда от средната 

претеглена стойност на съставните променливи. 

 
Таблица 1. Предприемаческа интензивност (ПИ) – променливи 

№ за b1-b12 отговори в Лайкерт скала: 1 = изобщо не съм съгласен/а; 2= не съм 

съгласен/а; 3=не съм сигурен/а; 4=съгласен/а съм; 5 = напълно съм съгласен) 

Характерно за моята организация е:  

b1 Високо ниво на въвеждане на нови продукти и услуги в сравнение с 

конкуренцията.  

b2 Набляга се на постоянното подобряване на методите на производство и/или на 

доставката на услугите.  

b3 Поемането на рискове от ключови мениджъри за улавянето и използването на 

възможности за растеж на фирмата.  

b4 Философия на толерантност по отношение на конкуренцията.  

b5 Търсене на необикновени новаторски решения от висшия мениджмънт за 

решаване на проблеми чрез използването на методи като ‘мозъчна атака’, 

споделени идеи и др.  

b6 Философия на висшия мениджмънт, която набляга на доказаните продукти и 

услуги и избягването на големи разходи за развойна дейност. 

Вземането на решения от висшия мениджмънт в нашата фирма се характеризира 

с:  

b7 Внимателно, прагматично, стъпка по стъпка решаване на проблемите.  

b8 Активно търсене на големи възможности.  

b9 Бърз ръст като доминираща цел.  

b10 Големи, смели решения неависимо от несигурността на резултатите.  
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b11 Компромиси между противоречивите изисвкания на заитересованите страни.  

b12 Основна грижа са устойчивия ръст и стабилността.  

b13 Брой нови продукти въведени през последните две години.  

1= от 0 до 2 броя; 2 = от 3 до 5 броя; 3 = от 6 до 10 броя; 4= от 11 до 20 броя;  

5= повече от 20 броя 

b14 Продуктови подобрения / преработки през последните две години.  

1 = "значително по-малко"; 2 = "по-малко"; 3 = "същия брой"; 4 = "повече";  

5 = "значително повече" 

b15 Брой нови продукти спрямо конкуренцията - през последните две години.  

1 = "значително по-малко"; 2 = "по-малко"; 3 = "същия брой"; 4 = "повече";  

5 = "значително повече" 

b16 До каква степен броят на новите продукти включва такива, които са нови за 

пазара?  

1 = “Всички съществуваха вече”; 2 = "Някои съществуваха" ; 3 = "Не знам"; 4 = 

"До голяма степен бяха нови за пазара"; 5 = "Изцяло нови за пазара" 

b17 Брой нови услуги въведени през последните две години.  

1= от 0 до 2 броя; 2 = от 3 до 5 броя; 3 = от 6 до 10 броя; 4= от 11 до 20 броя; 5= 

повече от 20 броя 

b18 Подобрения на съществуващи услуги през последните две години. 

1 = "значително по-малко"; 2 = "по-малко"; 3 = "същия брой"; 4 = "повече";  

5 = "значително повече" 

b19 Брой нови услуги спрямо конкуренцията - през последните две години. 

1 = "значително по-малко"; 2 = "по-малко"; 3 = "същия брой"; 4 = "повече";  

5 = "значително повече" 

b20 До каква степен броя на новите услуги включва такива, които са нови за пазара?  

1 = “Всички съществуваха вече”; 2 = "Някои съществуваха" ; 3 = "Не знам"; 4 = 

"До голяма степен бяха нови за пазара"; 5 = "Изцяло нови за пазара" 

b21 Брой значими нови методи или оперативни процеси въведени през последните 

две години. 

1= от 0 до 2 броя; 2 = от 3 до 5 броя; 3 = от 6 до 10 броя; 4= от 11 до 20 броя; 5= 

повече от 20 броя.  

Източник: Адаптирано от Айрланд, Куратко и Морис, 2006 [9] 

 

4.   Сценарии за анализ 

С цел извеждане на модел, който най-добре обяснява връзката между ПИ и 

подкрепа от мениджмънта се провежда многофакторен регресионен анализ. 

Променливите от регресионния модел се редуцират чрез стъпкова регресия за 

елиминиране на мултиколинеарността и автокорелацията. В модела влизат само 

тези променливи от композитния фактор подкрепа от мениджмънта, които 

влияят на нивото на ПИ в най-висока степен като се изведе статистически 

валиден регресионен модел. Аналзът се провежда чрез SPSS v.21 със следните 

параметри: 

Сценарий 1 

Зависима променлива: ПИ (предприемаческа интензивност) – стойност на 

композитен фактор от 21 променливи (вж. табл. 1). 
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Независими променливи: 19 променливи от композитния фактор подкрепа от 

мениджмънта (вж. табл. 2). 

Сценарий 2 

Зависима променлива: b1. Високо ниво на въвеждане на нови продукти и услуги 

в сравнение с конкуренцията. 

Независими променливи: 19 променливи от композитния фактор подкрепа от 

мениджмънта (вж. табл. 2). 
 

Таблица 2. Подкрепа от мениджмънта - променливи 

 Описание на променливата /възможни отговори по скала 

№ Характерно за моята организация е:  

(отговори в скала: 1 = изобщо не съм съгласен/а; 2 = не съм съгласен/а; 3=не 

съм сигурен/а; 4 = съгласен/а съм; 5 = напълно съм съгласен)) 

c1 Моята организация бързо внедрява подобрени методи на работа. 

c2 Моята организация бързо внедрява подобрени методи на работа, които са 

разработени от служителите. 

c3 В моята организация се насърчава развиването на собствените идеи на всеки, за 

да се подобрява фирмата. 

c4 По-горните нива мениджъри разбират и възприемат моите идеи и предложения. 

c5 Обикновено следва награда/повишение след като някой разработи нови и 

иновативни идеи. 

c6 Тези служители, които са достигнали до иновативна идея самостоятелно, 

обикновено биват окуражавани от ръководителите за дейността си. 

c7 Активните хора по различни проекти имат разрешение да вземат решения без да 

преминават през дълги процедури на обосновка и аргументация. 

c8 Висшето ръководство насърчава иноваторите да заобикалят правилата и 

строгите процедури, за да работят бързо по обещаващите идеи. 

c9 Много от топ мениджърите са известни с опита си в процеса на иновации. 

c10 Често е налично финансиране, с което да се задвижат нови идеи за проекти. 

c11 Хората с успешни иновативни проекти получават допълнително награди за 

техните усилия. 

c12 В организацията ни има различни варианти за получаване на финансова 

подкрепа за разработване на иновативни идеи и проекти от служителите. 

c13 Тук хората често са окуражавани да поемат премерени рискове за развиване на 

идеите си. 

c14 Тези, които поемат риск често са поощрявани за тяхното желание да се заемат с 

нови проекти, независимо дали са успешни или не. 

c15 Терминът „рисков играч” се смята за положителна характеристика на хората в 

моята сфера на работа. 

c16 Тази организация подкрепя много малки и експериментални проекти като 

отчита, че някои неизбежно ще се провалят. 

c17 Служител с добра идея често получава свободно време да развива тази идея. 

c18 Има значително желание от служителите да генерират нови идеи без да се 

притесняват, че ще нарушат границите на функциите/отделите си. 
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c19 Хората са насърчавани да обсъждат идеи за нови проекти със служители от 

другите отдели на организацията. 

Източник: Адаптирано от Айрланд, Куратко и Морис, 2006 [9] 

 

5.  Резултати 

Многофакторният регресионен и корелационен анализ показва причинно-

следствените връзки между изследваните променливи. Получените резултати са 

значими при ниво на значимост < 0.05. В изведените модели са елиминирани 

мултиколинеарността и автокорелацията като са отстранени проблемните 

променливи. 

Сценарий 1: анализът с множествена регресия установява влиянието на 

променливите от композитния фактор подкрепа от мениджмънта върху нивото 

на ПИ като се извежда нов модел за връзката между факторите и се достига до 

редуциран брой пременливи, които съставляват фактора подкрепа от 

мениджмънта (вж. табл. 3). 

Изведеният модел покава, че 45% от промяната в предпремаческата 

интензивност (ПИ) се обяснява от промяната в следните шест променливи от 

композитния фактор подкрепа от мениджмънта: c1, c4, c18, c10, c13, c14 (вж. 

табл. 3 и табл. 4). 
Таблица 3. Значими променлииви за сценарий 1 

c1 Моята организация бързо внедрява подобрени методи на работа 

c4 По-горните нива мениджъри разбират и възприемат моите идеи и предложения. 

c18 Има значително желание от служителите да генерират нови идеи без да се 

притесняват, че ще нарушат границите на функциите/отделите си. 

c10 Често е налично финансиране, с което да се задвижат нови идеи за проекти. 

c13 Тук хората често са окуражавани да поемат премерени рискове за развиване на 

идеите си. 

c14 Тези, които поемат риск често са поощрявани за тяхното желание да се заемат с 

нови проекти, независимо дали са успешни или не. 

Таблица 4. Обобщение на моделите от множествената регресия  

Сценарии 

/модел 

Коефициент на 

множествена 

корелация - R 

Коефициент на 

детерминация 

R-квадрат 

Коригиран R-

квадрат Ст. грешка 

1 .673 .453 .442 .328 

2 .551 .304 .286 .861 

 

Сценарий 2: анализът с множествената регресия установява влиянието на 

променливите от композитния фактор подкрепа от мениджмънта върху нивото 

на иновации изразено чрез променлива b1: Високо ниво на въвеждане на нови 

продукти и услуги в сравнение с конкуренцията като се достига до модел с 

редуциран брой променливи, които съставляват подкрепа от мениджмънта (вж. 

табл. 5). 
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Изведеният модел показва, че 30% промяната в b1: Високо ниво на 

въвеждане на нови продукти и услуги в сравнение с конкуренцията, която е част 

от компочитния фактор ПИ, се обяснява със следните осем променливи от 

композитния фактор подкрепа от мениджмънта: c10, c1, c17, c14, c19, c18, c6, c4 

(вж. табл. 4 и табл. 5). 

 
Таблица 5. Значими променлииви за сценарий 2 

c10 Често е налично финансиране, с което да се задвижат нови идеи за проекти. 

c1 Моята организация бързо внедрява подобрени методи на работа. 

c17 Служител с добра идея често получава свободно време да развива тази идея. 

c14 Тези, които поемат риск често са поощрявани за тяхното желание да се заемат с 

нови проекти, независимо дали са успешни или не. 

c19 Хората са насърчавани да обсъждат идеи за нови проекти със служители от 

другите отдели на организацията. 

c18 Има значително желание от служителите да генерират нови идеи без да се 

притесняват, че ще нарушат границите на функциите/отделите си. 

c6 Тези служители, които са достигнали до иновативна идея самостоятелно, 

обикновено биват окуражавани от ръководителите за дейността си. 

c4 По-горните нива мениджъри разбират и възприемат моите идеи и предложения. 

 

Прави впечатление, че двата сценария показват пет общи променливи от 

подкрепа от мениджмънта: c1, c4, c10, c14, c18. Предвид, че моделът изведен 

от сценарии 1 обяснява 45% от изследваните връзки, можем да заключим, че сме 

достигнали до подобрен състав от променливи на композитния фактор подкрепа 

от мениджмънта, който да се използва в бъдещи изследвания. 

По отношение на нивото иновации обяснени чрез изведения модел от 

сценарий 2, можем да заключим, че е необходимо включването на допълнителни 

променливи и от други фактори на КП, които да подобрят коефициента на 

детерминация (R-квадрат). 

 

6.    Заключение 

Увеличаването на подкрепата от мениджмънта влияе на нарастването на 

нивото на предприемаческа интензивност в установените български софтуерни 

фирми. Характера на подкрепата от менидмънта, която влияе на ПИ има 

следните характеристики (според изведените шест променливи в модела от 

сценарий 1): организацията бързо внедрява подобрени методи на работа; 

мениджмънтът разбира и възприема нова идеи и предложения от служителите; 

служителите могат да предлагат идеи за всяка сфера от бизнеса, независимо от 

функцията си; налично е финансиране за нови идеи за проекти; поемането на 

премерен риск за развиване на нови идеи от служителите се окуражава от 

мениджмънта; мениджмънтът поощрява новаторите, които задвижват новите 

идеи независимо дали ще са успешни или не. Редуцираният брой променливи в 

композитния фактор подкрепа от мениджмънта (от 21 на 6 променливи) 
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подобрява изследователските и описателни възможности на използвания 

инструмент за изследване на КП. 

И при двата тествани сценария е възможно добавяне на променливи от други 

фактори на КП за оптимизиране на обяснителната сила на модела, което е и 

насока за допълнителен анализ и бъдещи изследвания.  
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Abstract. In response to the requirements of the European Union for ecological production and 

climate protection, introduction of eco-innovation outlines its urgent need. Currently Bulgaria is 

defined as "timid and modest innovator" and was in last place according to the summary Eco-

Innovation Index. To skip this threshold and in response to requirements for green growth, the 

country is showing significant efforts both by the state and by businesses. Gradually realizes the 

need for resource recovery and extraction of energy from sustainable sources. The 

implementation of eco-innovation, albeit modest beginning to deliver results. 
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1.    Въведение 

Екоиновациите очертават единен път за целесъобразно и прородощадящо 

развитие.на икономиката. Настоящият доклад цели да очертае пътят на 

екоиновациите в България. Това може да бъде постигнато, чрез изясняване на 

ситуацията, пред която са изправени те, трудностите, които съпътстват 

развитието им и идентифицирайки основни мерки за постигане на по-добри 

резултати в това направление. 

Една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е свързана със 

стремежът към постигане на екологично чисти технологии и противодействие на 

изменението на климата, създавайки нови възможности за бизнес и работа. Тук 

се имат предвид: 

- намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако 

бъдат изпълнени условията) спрямо 1990г.; 

- добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници; 

- увеличаване на енергийната ефективност с 20 % [1]. 

Тези изисквания засилват стремежът към постигане на чиста околна среда, 

осигуряваща здравословен начин на живот и конкурентна икономика. В основата 

на този стремеж е въвеждането на еко-иновации в производството и 

потреблението. Екологичните иновации могат да помогнат на европейските 

предприятия за намиране на устойчиви решения, които оползотворяват по-добре 

ценните ресурси и намаляват отрицателните последици от икономиката върху 
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околната среда. Екоиновациите могат да помогнат за постигне на по-ефективно 

използване на ресурсите и екологосъобразен икономически растеж. В същото 

време те лансират създаването на екологични индустрии, като развитието на този 

бързоразвиващ се сектор, създава нови конкурентни предимства.  

Еко-иновации могат да бъдат всички видове иновации ― технологични и 

нетехнологични, които създават възможности за стопанска дейност и са полезни 

за околната среда, като предотвратяват или намаляват своето въздействие или 

като оптимизират потреблението на ресурсите. Еко-иновациите са тясно 

свързани с начина, по който се използват природните ресурси и начина, по който 

се произвежда и потребява, както и с идеите за екологична ефективност и 

екологични индустрии. Еко-иновациите насърчават преминаването на фирмите 

производители от решения в края на процеса („end-of-pipe“) към подходи със 

затворен цикъл, които свеждат до минимум материалните и енергийните потоци 

чрез промяна на продуктите и производствените методи, като по този начин 

внасят конкурентно предимство в много предприятия и сектори [2]. 

В подкрепа на стимулирането на екологичните иновации ЕС създава 

инициативата „Съюз за иновации“, който се опира на „Плана за действие за 

екологичните технологии“. Планът изразява концепция за екологични иновации, 

като се съсредоточава върху специфични затруднения, предизвикателства и 

възможности за постигане на целите в областта на околната среда, чрез 

иновации. Планът включва дейности свързани с търсенето и предлагането на 

научноизследователската дейност, на промишлеността, политиката и 

финансовите инструменти. Планът отчита ключовата роля на регулаторните 

мерки за околната среда, като стимул за екологичните иновации, а също и 

преглед на законодателството в тази област. Подчертава значението на 

научноизследователската дейност и иновациите за създаването на още 

новаторски технологии и внедряването им на пазара. Планът обръща голямо 

внимание на международния аспект на екологичните иновации и на подобрената 

координация на политиките с международните партньори. 

Основните аспекти в плана за действие са свързани с: 

• Използването на политиката и законодателството в областта на околната 

среда за насърчаване на екологичните иновации; 

• Подкрепа за демонстрационни проекти и партньорства, които да въведат 

на пазара перспективни, интелигентни и амбициозни оперативни технологии. 

• Разработване на нови стандарти за стимулиране на екологичните 

иновации. 

• Мобилизиране на финансови инструменти и услуги за подкрепа на МСП; 

• Насърчаване на международното сътрудничество; 

• Подкрепа за развиването на нови умения и професии, както и свързаните с 

тях програми за обучение, за да се отговори адекватно на нуждите на пазара; 

• Насърчаване на екологичните иновации чрез европейските партньорства за 

иновации (ЕПИ) [3]. 
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2. Финансиране на еко-иновациите 

За развитието и насърчаването на еко-иновациите ЕС предлага редица 

стимули и инструменти. 

По Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на 

Европейския съюз са налични общо 430 млн. евро за насърчаване на еко-

иновациите, чрез различни форми на подпомагане, като финансиране с рисков 

капитал или работа в мрежа. Близо 200 млн. евро са предназначени за 

подпомагане на еко-иновационни проекти за разпространение на пазара, които 

да достигнат до бизнес сектора.  

Възможности за финансиране на екологосъобразни услуги и технологии има 

също в рамките на програмата на ЕС за финансиране LIFE+. Тази програма 

съфинансира проекти, които допринасят за развитието и демонстрацията на 

иновационни политически подходи, технологии, методики и инструменти, 

насочени главно към публичния сектор. 

„Хоризонт 2020“  подпомага научните изследвания за намиране на нови 

решения, дори в тяхната пилотна фаза, демонстрация и пазарна реализация, като 

улеснява прехода от научните изследвания към пазарната реализация и по този 

начин спомага за постигане на пълното въздействие от предоставеното от ЕС 

финансиране [2]. 

 

3.   България в света на еко-иновациите 

От 2013 г. България полага усилия за подобряване на ефективността на еко-

иновациите, чрез прилагането на няколко оперативни програми, включително 

стратегия за интелигентна специализация, инициативи в областта на 

управлението на отпадъците и рециклиране, енергийна ефективност, околната 

среда, транспорта, науката и образованието, както и иновациите и 

конкурентоспособност. 

Основните предизвикателства за еко-иновации в България са свързани с 

увеличаване на местни и чуждестранни инвестиционни възможности в еко-

иновации, насърчаване на ефективното използване на ресурсите, чрез постигане 

на висока енергийна ефективност (особено в домовете и изграждане на 

инфраструктура), по-нататъшно развитие на възобновяеми енергийни източници 

и подобряване на практиките за устойчиво развитие в транспортния сектор. 

Повишени национални инвестиции от правителството и индустрията, 

насърчаващи значително еко-иновационни инициативи [4]. 

Действителността в българската практика показва, че все още не са налични 

значителни резултати в областта на еко-иновационните и използването им в 

икономиката ни. Сравнявайки се със страните от ЕС по отношение на основните 

показатели на еко-инвестиционният индекс се вижда голямо изоставане (фиг.1). 

В основата на еко-иновационния индекс са неговите пет компонента, а именно: 

въвеждани еко-иновации, еко-иновационните дейности, еко-иновации крайни 

продукти, резултати на околната среда и социално-икономически резултати. 
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Фиг. 1. Компоненти на еко-иновационния индекс на България и ЕС през 2015г. 

Източник: http://www.eco-innovation.eu 

 

 
 

Фиг. 2. Обобщен еко-иновационен индекс за ЕС през 2015 г. 

Източник: http://www.eco-innovation.eu 

 

http://www.eco-innovation.eu/
http://www.eco-innovation.eu/
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     От фиг. 2 може ясно да се види, че въпреки усилията, положени през 

последните години от българското правителство за подобряване на 

законодателната рамка и за насърчаване на иновациите и еко-иновациите, 

България все още изостава в тази област. Според последното проучване на Съюза 

за иновации (2015) България продължава да бъде на последно място от членовете 

на ЕС остава "скромен иноватор", въпреки желанието си да достигне до "умерен 

иноватор", което е планирано  като цел до 2020 г. [5]. 

    Основните цели на въвежданите еко-иновациите в България са свързани с 

навлизането на ниско въглеродната икономика и насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите. От 2013 г., енергийната ефективност и използването на 

енергия от възобновяеми източници се е подобрило, като бавно достига нивото, 

съгласувано с европейските Комисията за 2020 г., а именно: намаляване на 

енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП) до 2020 г с 50%, 

в резултат на приложението на 25% подобрена енергийна ефективност. 

Предизвикателствата, свързани с транспортния сектор и развитието на зелените 

технологии включват постигане на целта за 10% дял на енергия от възобновяеми 

източници в транспорта. 

      В резултат на усилията насочени към въвеждане на еко-иновации и за да се 

постигнат целите за енергийна ефективност, едно от предизвикателства пред 

България е да се подобри устойчивостта на транспортния сектор, който 

произвежда голяма част от емисиите на парникови газове. За да се постигне тази 

цел, оперативните програми на транспорта и регионалното развитие предоставят 

средства за развитие на пътната инфраструктура и достъпност. Значителни 

инвестиции са направени в сектора на обществения транспорт в част от големите 

градове, като са въведение нови екологични автобуси.   

      Създадени са мерки за увеличаване на броя на електрическите и хибридни 

превозни средства, чрез премахване на данъците за тях, намаляване на таксите за 

регистрация, развитие на инфраструктурата за електрическо зареждане и 

повишаване на информираността за ползите от използването на електрически 

или хибридни превозни средства. Все пак, въпреки тези мерки, през 2014 г. е 

имало само около 1500 регистрирани електрически и хибридни превозни 

средства в България, което предполага, че планът за действие би могло да бъде 

по-ефективен по отношение на насърчаването на тези технологии. По отношение 

на развитието на био горивата, много малко е направено в подкрепа на тяхното 

използване. 

     Поставен е акцент върху насърчаването върху управление на отпадъците, 

което се вижда в разпределението на средствата по Оперативните програми на 

България за Околна среда 2014 -2020. Изградени са 18 регионални системи за 

управление на отпадъците. През 2015г. в покрайнините на София е открит и 

завод за механично-биологично третиране на отпадъци. 

 

 

 



636 

 

4.     Бариери пред еко-иновациите в България 

        Най-важните пречки пред еко-иновациите в България са от икономически и 

финансов характер. Сред основните бариери, с които се сблъсква страната се 

открояват следните: 

       - България се характеризира с високи цени на енергията. Основният проблем 

е ниското ниво на доходите и структурата на енергийната консумация в страната. 

      - България използва много електричество за домакинство и отопление, което 

е неефективно и води до по-високи разходи за първична енергия, в сравнение с 

други екологични и по-ниски разходи, източници на енергия. Този дял се е 

увеличава през последните години. От друга страна производството на енергия 

от възобновяеми източници в България е много скъпо. 

      - Друга икономическа бариера е ограничено финансиране за реновиране и 

модернизация на машините на българските предприятия. Финансирането тук се 

търси предимно по Европейските фондове.  

      - В правна рамка на страната също липсва яснота, с цел допълнително 

привличане на частни инвестиции. Поради това са необходими подобрения към 

по-стабилна правна рамка, която да гарантира по-предвидима бизнес среда. Това 

изисква увеличаване на институционалния капацитет на държавата, както и 

необходимостта от по-ясни приоритети, осигуряващи държавно финансиране за 

тях, като фокуса е върху качеството, а не количеството. 

      - Нежелание „политиците "да преследват ниско въглероден растеж, чрез 

цялостен набор от политики, страхувайки се от негативни политически 

последици. Това също е пречка за повече приоритети на еко-иновациите. 

      - По отношение на социално-културните бариери, е необходимо 

допълнително разясняване на ползите от дългосрочни инвестиции в еко-

иновации и енергийно ефективни продукти и технологии. България също е 

изправена пред тежка енергийна бедност (т.е. липса на достъп до достъпни 

енергийни източници), което би могло да понижи приоритета на еко-иновациите 

за граждани [5]. 

    - Макар че еко-иновациите предлагат възможности на предприятията, 

необходими са повече усилия, тъй като все още съществуват пропуски при 

практическото осъществяване. Има големи различия между държавите и 

секторите; не е достатъчен и броят на предприятията, които се заемат с еко-

иновации в необходимите мащаби. 

 

5.  Стремежът на България в областта на еко-иновациите 

     През последните години, с цел популяризиране на екологичното производство 

се провежда изложение „Save the planet“ [6], което е с насоченост към еко-

иновациите и намирането на мястото им на българския пазар. Еко-иновациите са 

съсредоточени главно в три направления: енергийна ефективност и 

възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци от 

рециклиране.  
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    Иновациите в сферата на енергийната ефективност са насочени в различни 

сектори на индустрията: когенерация; енергийно ефективно осветление; 

термопомпи; съхранение на енергия, енергийна ефективност в строителството; 

изолации; възобновяема енергия: биомаса и биоенергия; енергия от отпадъци, 

геотермална енергия; хидроенергия; вятърна енергия; соларно-термална енергия, 

фотоволтаични системи;  инвертори.  

      Иновациите в сферата на интелигентните градове представляват: ИТ системи 

за управление на сградите; пасивни сгради; интелигентно осветление, отопление 

и охладителни системи; интелигентен транспорт; информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове, интелигентна 

енергия. 

     Третото направление е свързано с управление на отпадъци от рециклиране: 

технологии за събиране и обработване на отпадъци; транспортни средства; 

оборудване за третиране на отпадъци; третиране и обезвреждане на опасни 

отпадъци; компостиране; енергия от отпадъци; рециклиращи системи и 

технологии; оползотворяване на строителните отпадъци. 

      Всички тези иновативни решения могат да намерят приложение в голяма част 

от фирмите на българския пазар. Инвестирайки в еко-иновации ще се постигне 

по-цялостно оползотворяване на ресурсите, опазване на природата и природните 

ресурси, значително намаляване на разходите за енергия и не на по последно 

място създаване на конкуренти предимства на бизнеса.  

Успешни примери на български фирми свързани с въвеждането на еко-

иновации са: 

 Винпром Троян АД в Троян. За да бъдат по-иновативни в еко аспект те 

са въвели иновативна инсталация за третиране на вода с резервоар и 

други иновативни съоръжения, които позволяват спестяване на енергия 

и намаляване на емисиите на парникови газове.  

 Вилиян ООД е производител висококачествени мебели. Във фирмата 

използват цифрово контролирани машини и автоматизирани процеси. 

За да се повиши неговата конкурентоспособност. Вилиян са 

инвестирали в различни машини, като по този начин намалят 

производствените си разходи и въздействието върху околната среда и 

повишаване на ефективността на ресурсите. Оползотворявайки 

отпадъците от основното си производство увеличават 

производственият си капацитет и производствените обеми. 

 Все повече мебелни фирми оползотворяват отпадъчната дървесина от 

основното си производство, инвестирайки в поточни линии за 

производство на пелети за отопление. По този начин получават ново 

доходно производство, с безплатен ресурс. Примери за такива фирми 

са: „Рико стил“ АД от гр. Троян с основен предмет на дейност 

производство на столове от масивна дървесина; „Мебел Фаб“ АД- 

Благоев град с основен предмет на дейност производство на столове и 
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маси от масивна дървесина; „Средна гора“ АД от гр. Стара Загора, с 

основен предмет на дейност производство на тапицирани мебели, 

мебели от иглолистен масив, дребни дървени изделия; „Ирели“ ООД – 

гр. Пазарджик, с основен предмет на дейност производство на дървени 

играчки. 

 

6.    Заключение 

Изводите, които магат да се очертаят от настоящият доклад се обобщават в 

това, че държавата все още няма значителен напредък по отношение на целите, 

които са заложени в стратегията „Европа 2020“. Положителното е че към 

момента се провеждат редица събития изясняващи схеми за финансиране на нови 

екилогични мерки. Редица фирми правят началните си стъпки в 

природосъбразното производство.  

Препъръките, които трябва да се следват, за да може да се говори за напрадък 

са преди всичко: 

 Преодоляване на психологическите бариери на фирменият мениджмънт 

свързани с търсенето на алтернативни източници на енеркия 

(включително на електричество) и по-пълно оползотворяване на 

ресурсите.  

 По-голяма информираност на бизнеса за източниците на 

финансиране на екоиновации. 

 По-добра държавна политика по отношение на стимулиране на 

производство на енелгия от възобновими източници, включително 

намаляване на цената на зелената енергия. 

Еко-иновациите имат важно значение на екологичното равновесие, 

противодействието на изменението на климата и баланса в природата. Те 

очертават пътя, на необходимостта от осъзнаване на производството на 

бъдещето. Въпреки наличието на редица бариери,  макар и в недостатъчна степен 

еко-иновациите се налагат в българското производство.  
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Abstract. Nowadays, the creation of innovations in public-private-people partnerships and the 

concepts like “Innovation networks,” “Business ecosystem” and “Living labs” have acquired 

special topicality. The subject of study in the report are the Living labs as an epistemological 

mechanism and approach to the creating of innovations. The main objectives of the paper are: 

(1) analysis of theoretical and empirical researches that reveal various aspects of the “Living lab” 

concept; (2) presenting of a viewpoint on the Living lab in the light of the policies intended to 

encourage innovations; (3) drawing of conclusions and formulation of recommendations from 

the research. 

Keywords: living labs, innovation networks, open innovation, social innovation, innovation 

policy.   

 

1. Въведение 

В условия на висока динамика на средата, бързо технологично развитие, 

скъсени жизнени цикли на продуктите и процесите и променящи се 

предпочитания на потребителите редица стопански организации се насочват към 

отваряне на иновационния процес и включване на потребителя в генерирането 

на идеи, проектирането, разработката и тестването на иновативни продукти и 

услуги. От друга страна фокус на европейската иновационна система е 

създаването на иновации в партньорство между публична администрация, 

частни организации и граждани. Особена актуалност придобиват концепции като 

„мрежи за създаване на иновации“, „бизнес екосистема“, „жива лаборатория“. В 

този смисъл предмет на доклада са живите лаборатории като подход за 

създаване на иновации и епистемологичен механизъм.  

Основните цели на изследването се съсредоточават в следните направления:  

(1) анализ на теоретични и емпирични проучвания, разкриващи различни 

страни на концепцията „жива лаборатория“;  

(2) представяне на една гледна точка за  живата лаборатория в светлината на 

политиките за насърчаване на иновациите;  

(3) формулиране на изводи и препоръки за приложение на подхода „жива 

лаборатория“ при създаването на иновативни продукти и услуги. 

 

mailto:mpartcheva@abv.bg
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2. Подходът „жива лаборатория” – теоретични основи 

С понятието „жива лаборатория“ се обозначава специфичен подход за 

реализация на изследвания и създаване на иновации. Методологията е предмет 

на засилен изследователски интерес от 2000 година до днес. Първоначалните 

живи лаборатории имат за предмет тестването на нови продукти. През 

последните години съдържанието на феномена „жива лаборатория“ се разширява 

и предефинира като акцентът се променя и се поставя върху крайния потребител 

като съиноватор. Двигатели на разпространението на подхода от една страна са 

постиженията на съвременните информационни и комуникационни технологии, 

а от друга страна - публичните политики за насърчаване на разработването на 

иновации в партньорство между различни заинтересовани страни: стопански 

организации, граждани, неправителствени организации, местни и регионални 

власти, научни институти.  

От гледна точка на информационните технологии живите лаборатории 

представляват платформи за събиране на данни, проучвания и създаване на 

иновации с участието на потребителя [1]. Almirall and Wareham разглеждат 

живата лаборатория като специфичен вид мрежа за създаване на отворени 

иновации, която се явява своеобразен посредник между потребители, публични 

организации и частни фирми, за да се уловят и документират впечатленията на 

потребителите в реална среда [2]. Живите лаборатории са сътрудничества между 

публични власти, стопански организаци, университети, научни звена и 

граждани, в рамките на които заинтересованите страни създават съвместно 

иновативни продукти, услуги, нов бизнес и технологии в реална среда и във 

виртуални мрежи. Иновативните решения се отнасят до различни сфери от 

икономиката и обществения живот [3]. Живите лаборатории са насочени към 

потребителя екосистеми за отворени иновации, базирани на подхода за 

създаване на иновации с участието на потребителя. Живите лаборатории 

интегрират изследвания и иновационен процес в реалните условия и общности 

[4]. Като изследователски подход „живата лаборатория“ може да се разглежда 

като пресечена точка между фундаментални и приложни изследвания. Този 

подход се различава от класическите методи по това, че живите лаборатории 

включват потребителя във всички фази от разработката на продукта и позволяват 

тестване и оценка в реалния контекст на ежедневния живот [5].  

Живите лаборатории допринасят за: (а)  по- добро откриване и 

оползотворяване на възможности, разкрити в резултат иновационния потенциал 

на модерните информационни технологии; (б) по- ефективен подход при търсене 

на решения и отговор на специфични потребности и очаквания на потребителите, 

живеещи в различни условия и култури; (в) мобилизиране на креативния 

потенциал на потребителите; (г) възможност на гражданите да влияят върху 

разработването и предлагането на услуги, адресиращи техни реални потребности 

и да участват в усъвършенстване на административните процеси; (д) възможност 

за микро, малки и средни предприятия да разработват и валидират нови идеи, да 

разширяват мащаба на местните си дейности и пазара на своите продукти; (е) 
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повишаване на ефективността чрез партньорство с други компании и крайни 

потребители; (ж) стимулиране на партньорството „бизнес – граждани –местни 

власти“ и утвърждаване на гъвкава иновационна система, допринасяща за 

интеграцията на технологични и социални иновации. Приложението на подхода 

формира специфична иновационна култура [4, 6].  

 

3. Феноменът „жива лаборатория“ - една гледна точка  

Проучването на различни теоретични и емпирични разработки и добри 

практики за концепцията  „жива лаборатория“ и анализа им през призмата на 

политиките за стимулиране на иновациите позволяват да формулираме следната 

теза на изследването: живите лаборатории са работещи партньорства 

между различни заинтересовани страни с цел създаване на иновации с 

активното участие на крайния потребител. Живите лаборатории 

способстват за формиране на структури и процеси на знанието и предполагат 

специфичен подход за насърчаване на изследванията и иновациите (фиг.1). 

 

 
 

Фиг.1. Подходът „жива лаборатория“ в светлината на политиките за стимулиране на 

иновациите – една гледна точка 

 

3.1. Създаване на иновации с участието на потребителя 

Живите лаборатории поставят крайните потребители в центъра на процесите 

на изследвания и създаване на иновации. В свое изследване с предмет 
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колаборативните иновации в градовете и ролята на подхода „жива лаборатория“ 

Tukiainen, Leminen, Westerlund предлагат класификационен модел на 

колаборативните иновации, създавани в градовете с участието на местните 

власти [7]. Основни дименсии в типологията са: (а) инициатор на иновацията; (б) 

цел на сътрудничеството. Въз основа на тях се открояват четири вида иновации, 

в процеса на разработване на които участват различни заинтересовани страни 

(табл. 1). В живите лаборатории към отделните иновации, ролята на 

представителите на местните власти е различна. 

 
Таблица 1. Иновации с участие на потребителя в контекста на градското развитие [7] 

 Цел на сътрудничеството 

 

 

 

Иницииране 

 Усъвършенствания Създаване на 

новости 

Стопански 

организации 

Експериметиране и 

внедряване на 

нови технологии 

Създаване на нов 

бизнес 

Потребители 

(граждани) 

Подобряване на 

условията на 

живот 

Креативни 

експерименти с 

потребителите 

 

Търсенето на нови решения на ежедневни проблеми предполага подкрепа от 

страна на публичните органи, изразяваща се в експертиза, колаборативна 

платформа и подпомагане с ресурси. Експериментирането и внедряването на 

нови технологии се насърчава чрез подходяща среда, виртуални платформи и 

специализирано знание. По- активен е ангажиментът на местните власти при 

реализацията на креативни експерименти на потребителите. Той се състои не 

само в стимулиране на живите лаборатории за подобни инициативи, а и в участие 

в творческите действия и в търсене на нови форми на сътрудничество. Ключова 

е ролята на местните власти в намирането на пресечена точка между различни 

заинтересовани страни в живи лаборатории, целящи създаване на нов бизнес и 

самозаетост.  

В изследване с предмет релацията „социални предприятия- социални 

иновации“ Нарлев разглежда понятието, типологиите и моделите за социална 

иновация [8]. Стъпвайки на неговата разработка, можем да откроим някои 

специфики на социалните иновации, които превръщат „живата лаборатория“ в 

плодотворен подход за разработване на иновативни решения на обществени 

проблеми: (а) социалните иновации могат да се проявяват в различни сектори- 

публичен, частен, нестопански, неформален; (б) основават се на сътрудничество 

между различни заинтересовани страни; (в) способстват за изграждане на 

предприемачески мрежи „от долу-нагоре“; (г) формират се посредством 

съвместно производство и потребление; интегрират се потребителите, респ. 

гржданите в иновационния процес. В живите лаборатории потребителят може да 

бъде включен както в приложните изследвания, така и в разработването на 
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продуктите и тяхното тестване. За всяка от тези фази е решаваща различна 

специфика на потребителите. Проучвания показват, че за приложните 

изследвания са важни желанието и ентусиазмът на интегрираната група 

потребители. Разработването на продукта и първоначалните тестове предполагат 

креативност и ангажиране на потребители- визионери, а последващото 

изпитване изисква прагматизъм [6]. Предмет на изследователски интерес са 

методите и инструментите за интегриране на потребителите на различните 

етапи на иновационния процес. Mudler, Stappers, позовавайки се на Feurstein, 

Schumacher систематизират използваните методи в живите лаборатории [5]:  

(1) генериране на идеи за нов продукт/ услуга: (а) традиционни методи- 

жалби на клиентите, интервюта, фокус групи, споделяне на впечатления и 

разказване на истории, генериране на идеи с участие на водещите потребители, 

предложения на потребителите, техники за креативност; (б) електронни методи 

за съвместна работа: он- лайн интервюта, фокус групи, кутии за предложения 

на потребителите, интелигентни техники за пазарни проучвания;  

(2) концепция за нов продукт/ услуга: (а) традиционни методи- конджойнт 

анализ, тестване на концепцията с водещи потребители, къща на качеството; б) 

електронни методи за съвместна работа: уеб базиран конджойнт анализ, 

дизайн на потребителите;  

(3) извеждане на пазара на новия продукт/ услуга: (а) традиционни методи- 

тестване на продукта, тестване на пазара, тестване за пригодността; (б) 

електронни методи за съвместна работа: сензорни технологии, вируално 

тестване на продукта, пазара, прототипа.  

Определянето на метода на съвместна работа с потребителите е в зависимост 

от спецификата и тематичната насоченост на живата лаборатория.  

 

3.2. Партньорства между различни заинтересовани страни 

В живите лаборатории се осъществяват процесите: съвместно създаване на 

стойност, откриване, експериментиране и изпитване в реални ситуации на 

иновативни идеи, сценарии, концепции, технологични артефакти [7]. 

Приложението на този съвременен подход изисква сътрудничество и 

взаимодействие между публични, частни заинтересовани страни и потребители 

с оглед реализацията на така откроените процеси. Mudler, Stappers подчертват, 

че живите лаборатории имат своите предимства за всички заинтересовани 

страни. Ангажирането на потребителите допринася за създаването на продукти 

и услуги, адресиращи реални потребности. За бизнеса участието в жива 

лаборатория повишава ефективността на иновационния процес. За малките 

предприятия присъединяването към консорциум от типа „жива лаборатория“ 

разкрива възможности и способства за осигуряване на необходимите ресурси за 

създаване на иновации [5]. В живите лаборатории е решаващо участието на 

изследователски и научни институти. Паралелно с ангажимента в приложни 

изследвания и трансформирането на тяхните резултати в иновативни продукти, 

услуги, технологии, научните звена и университетите могат да играят роля на 
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брокери на знанието и фасилитатори на живи лаборатории интегриращи 

различни заинтересовани страни. За местните и регионалните власти- живите 

лаборатории допринасят за иновативно градско и регионално развитие, за 

участие на гражданите в процеса на формиране на политики, предоставяне на 

интегрирани публични и административни услуги. Feuerstein, Hesmer, Hribernik, 

Thoben, Schumacher извеждат като необходим елемент за съществуването на 

живата лаборатория участието на различни заинтересовани страни. Живите 

лаборатории трябва да осигурят участието на организации, които потребяват 

продуктите, както и на малки, средни и големи предприятия, осигуряващи 

процесите по създаване на стойност [3].  

От гледна точка на теорията и управленската практика ключов въпрос е 

определянето на водещ партньор, който да инициира иновационния проект и 

дефинирането на ролята на всяка една от организациите, участващи в мрежата. 

В това отношение ценно знание дава изследването на Leminen, Westerlund, 

Nyström, които обособяват четири вида живи лаборатории в зависимост от 

целите и водещия актьор [9]:  

(1) Живи лаборатории, инициирани от стопански организации с цел 

стратиране и развитие на бизнеса и фокус развитието и тестването на продукти 

и услуги на фирмата. Мрежовите операции се базират на постигането на 

определени резултати съобразно стратегиите на организацията;  

(2) Живи лаборатории с двигател местни, регионални власти или 

организации с нестопанска цел- проекти на публичния сектор, насочени към 

създаване на социални иновации, нови публични услуги, подобряване на 

градската среда и развитието на региона. Обикновено са изградени по програма 

за развитие и университетите имат решаваща роля в тяхното разработване и 

функциониране;  

(3) Живи лаборатории, създадени от университети и изследователски звена 

с цел насърчаване на изследванията, развитието на теории, търсенето на 

иновативни решения по различни проблеми; акцент са превръщането на 

резултатите от изследователската дейност в иновативни решения, както и 

усъвършенстванията, касаещи ежедневния живот. Някои живи лаборатории от 

този тип са изградени около отделен проект, а други се утвърждават като 

дългосрочна иновационна платформа;  

(4) Живи лаборатории с инициатор потребителите, насочени към проучване 

на проблеми от ежедневния живот и специфични потребности съобразно 

ценностите и изискванията на потребителите и потребителските общности. 

Дейностите са неформално организирани, стойността се създава съвместно от 

участващите в общността, а лабораториите са изградени около общност със 

специфични интереси, местна общност или хоби група. 

 

3.3. Утвърждаване на структури и процеси на знанието 

В теоретичните изследвания в областта на организационната теория и 

управлението на знанието се дискутира и проучва проблематиката, свързана с 
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обособяване на структури на знанието и протичащите в тях процеси. В това 

отношение ярък теоретичен принос има концепцията на Sveiby. Ученият развива 

тезата за структури на знанието, които допринасят за това специалистите да 

изявят себе си. Тези структури са невидими, скрити и следва да се разглеждат 

като свързани по между си процеси, чрез които специалистите в организацията 

си взаимодействат [10]. Релацията „струкури на знанието – иновации“ има 

различни измерения. В епистемологичен план и от позициите на стопанската 

организация креативността, необходима за ранните фази на иновационния 

процес, е тясно свързана с аспектите: компетентности на кадрите, вътрешна 

структура на знание, външна структура на знание [11]. Живите лаборатории 

формират своеобразна външна структура на знането за участващите в тях 

актьори. Теоретични доводи в подкрепа на тезата, че живите лаборатории 

формират специфични структури на знанието дава проучването на Leminen, 

Westerlund, Nyström [9]. Погледнати от гледна точка на знанието живите 

лаборатории, инициирани от бизнеса са стратегически инструмент за събиране 

на данни за потребителите, потребителските общности, използването на 

продукта/ услугата, пазарните тенденции. Насърчава се съвместното създаване 

на знание, набавянето на информация, която потребителите намират за полезна. 

Живите лаборатории, инициирани от местните или регионалните власти 

позволяват събиране на данни, създаване, обмен и съхранение на знание и 

трансформирането му в иновативни решения за градско и регионално развитие, 

както и за създаване на социални иновации. Развитието на знание е основен 

фокус в лабораториите с водещ партньор университети и научни институти. 

Специфични формирования са живите лаборатории с образователна цел, в които 

се разработват нови преподавателски методи.  Процесите, свързани със знанието 

в лабораториите, формирани около определени общности по интереси, са 

повлияни от неформалния характер на подобни мрежи. Привлеченото и 

генерираното знание в този вид живи лаборатории би могло в последствие да 

бъде приложено, превърнато в иновативни решения и комерсиализирано.  

Shuurman, Marez, Ballon проучват и анализират процесите на създаване на 

отворени иновации в живите лаборатории. Учените посочват, че съвместното 

създаване на иновации предполага входящи и изходящи потоци на знание между 

партньори, които се допълват взаимно по отношение на своите умения. 

Shuurman, Marez, Ballon правят паралел отворени иновации-процеси, свързани 

със знанието – компетентности [12]:  

(а) откриване на възможността за иновации: от позицията на организацията, 

участваща в жива лаборатория откриването на възможности изисква входящи 

потоци от знание, насочени към улавяне и извличане на ползи от външни 

източници на знание. За това се изисква формиране на компетентности за 

акумулиране на знание;  

(б) оползотворяване на възможността: свързва се с целеви изходящи потоци 

от знание, необходими за осъществяването на дейности по създаване на 
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иновации извън границите на организацията и се благоприятства от 

компетентности за споделяне на знание;  

(в) съхранение на знание за успешни и неуспешни примери с оглед повторното 

му използване с кореспондираща компетентност- боравене със знание, търсене, 

улавяне и анализиране на връзки между аналогични ситуации и практики.  

 

3.4. Специфичен подход за насърчаване на изследванията и иновациите 

Подходът „живи лаборатории“ е фокус на политиките за насърчаване на 

изследванията и иновациите. В Хелзинския манифест от 2006 година се посочва, 

че живите лаборатории са стъпка по посока създаване на съвременна 

изследователска и иновационна система в Европа [13]. Подходът променя 

парадигмата в иновационния процес по посока създаване на иновации в 

партньорство между публични институции, частни организации и граждани. 

За развитието на проучванията и разработката на иновативни решения чрез живи 

лаборатории, както и за обмена и съхранението на знание съществен принос има 

Европейската мрежа за живи лаборатории -международна асоциация с 

нестопанска цел, инициирана през 2006 г. и правно установена през 2010 г., която 

интегрира живи лаборатории с различен предмет на дейност.  

Европейската мрежа от живи лаборатории е създадена по проект по Шеста 

Рамкова програма и представлява глобална мрежа на екосистеми за отворени 

иновации, които поставят потребителите, респ. гражданите в центъра на 

създаването на иновативни продукти и услуги. Дейността ѝ е насочена към 

стимулиране на сътрудничеството, синергетичните ефекти, организационното 

учене между нейните членове, към утвърждаването на платформа за изследвания 

и иновации, която обединява заинтересовани страни от различни социални и 

културни системи.  

В изследване на Европейската мрежа за живи лаборатории се открояват три 

модела за приложение на живите лаборатории за иновативно регионално и 

пространствено развитие [4] :   

(а) живи лаборатории за проучване и създаване на иновации от потребителя в 

даден сектор (здравеопазване, публично управление, културно наследство). 

Това допринася за привличане на инвестиции в региона, за изпълнение на 

регионалните стратегии за интелигентна специализация;  

(б) живи лаборатории с цел посредничество между потребители, граждани, 

новосъздадени потребителски общности и други заинтересовани страни, с което 

се постига  ангажиране на гражданите в контекста на териториалната 

иновационна политика;  

(в) модели за регионална интелигентна специализация, включващи микс от 

технологични, социални и организационни иновационни действия; акумулиране 

на знание и добри практики. 

В съвместно изследване на Световната банка и Европейската мрежа за живи 

лаборатории се подчертава, че живите лаборатории са се превърнали в 

инструмент на политиките за регионално и градско развитие и очертават 
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базирана на доверието отворена екосистема за създаване на бизнес и социални 

иновации [14].  

Живите лаборатории стартират от потребностите и очакванията на местните 

и регионалните заинтересовани страни и така реализират плановия подход „от 

долу- нагоре“.  

Приложението на живите лаборатории рефлектира върху националните, 

регионалните и местните стратегически планови и програмни документи и 

изисква акцент върху направленията: (а) кадрови потенциал; (б) социални 

аспекти и проблеми; (в) форми на сътрудничество между заинтересованите 

страни; (г) включване на крайните потребители (гражданите) при разработването 

на иновации и публични политики; (д) съчетаване на публични и частни ресурси; 

(е) използване на иновативни технологии за решаване на социални проблеми, 

предоставяне на публични услуги, градско и регионално развитие.  

 

4. Заключение 

Проучването и анализът на теоретични и емпирични разработки, разкриващи 

различни страни на подхода „жива лаборатория“ позволява в теоретичен план 

да формулираме следните изводи: (а) съществуват теоретични основания за 

основната теза на изследването, спрямо която живите лаборатории са работещи 

партньорства между различни заинтересовани страни с цел създаване на 

иновации с активното участие на потребителя; (б) живите лаборатории 

способстват за формиране на структури и процеси на знанието, насочени към 

създаване на иновативни решения в отговор на обществени проблеми, нови 

подходи при определянето на публични политики, иновации в публичните 

услуги; (в) живите лаборатории предполагат специфичен подход за насърчаване 

на иновациите.  

В практико- приложен план проведеното изследване откроява необходимост 

от действие в посоките:  

(а) стимулиране на живите лаборатории в контекста на стратегиите за 

интелигентна специализация на национално и общинско равнище;  

(б) търсене на възможности за приложение на подхода при разработване на 

публични политики и в сферата на интегрираното административно обслужване;  

(в) съчетаване на традиционни и виртуални методи за включване на 

потребителя в иновационния процес;  

(г) привличане на различни заинтересовани страни и определяне на тяхната 

роля в зависимост от спецификата на инвационния проект;  

(д) анализиране на живите лаборатории като епистемологичен механизъм, 

който способства за установяване на структури и процеси на знанието, водещи 

до иновации и формиращи иновационна култура. 
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Abstract. The globalization, digitalization, intensified urbanization of the cities raise major 

challenges before the regional and sectoral policies and demand the application of innovative 

approaches, partnerships of stakeholders, knowledge exchange and focus on sustainability. The 

“Living lab” approach is in the focus of the policies for encouragement of innovations. Subject 

of this report is the application of the “Living lab” approach in the area of regional and urban 

development. The main objectives of the research are: (1) research of best Living-lab practices 

that stimulate innovations; (2) case-study analysis from epistemological point of view; (3) 

formulation of conclusions and directions concerning the Living labs’ application in the areas of 

regional and urban development. 

Keywords: living labs, collaborative innovations, innovation policy, regional development, 

urban development.   

 

1.     Въведение 

Живите лаборатории се описват като насочени към потребителя 

екосистеми за отворени иновации, които често са съсредоточени в териториален 

контекст [1]. Живите лаборатории са инструмент за интегриране на 

изследванията и иновациите в политиките за териториално развитие. В 

проучване на Комитета на регионите на ЕС се посочва, че на съвременния етап 

градовете са поставени предизвикателства породени от глобализацията, 

дигитализацията, тенденцията за застаряване на населението, екологичните 

проблеми, урбанизацията [2]. Търсенето на иновативни подходи за решаване на 

проблемите и потребностите, породени от тези тенденции изисква съвместна 

работа, утвърждаването на отворени иновативни екосистеми, креативност, 

обмен на знание, учене от добрите практики, фокус върху устойчивостта и 

въздействието, което иновативните проекти оказват върху развитието. През 

периода 2014 – 2020 г. фокус в европейските политики и стратегии за 

стимулиране на иновациите е интелигентната специализация на национално, 

регионално и общинско равнище. В контекста на стратегиите за интелигентна 

специализация резултатите от изследванията и иновативните решения, 

създадени с участието потребителя и в сътрудничество със заинтересованите 

mailto:mpartcheva@abv.bg
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страни, подпомагат европейските региони в идентифицирането и оценката на 

техните икономически ниши и конкурентни предимства [3]. В този смисъл 

съществен принос имат живите лаборатории като работещи партньорства между 

различни заинтересовани страни с цел създаване на иновации с активното 

участие на крайния потребител. Предмет на доклада е приложението на подхода 

„жива лаборатория“ в сферата на регионалното и градското развитие. Основните 

цели на изследването са: (1) проучване на добри практики за живи лаборатории, 

стимулиращи иновациите; (2) анализ на представените примери от 

епистемологична гледна точка; (3) формулиране на изводи и насоки в 

приложението на живите лаборатории в сферата на регионалното и градското 

развитие. 

 

2. Приложение на подхода „живи лаборатории“ за стимулиране на 

иновациите – добри практики 

За целите на настоящото изследване е проведено проучване, въз основа на 

което са подбрани три примера, илюстриращи различни приложения на подхода 

„жива лаборатория“ в контекста на политиките за насърчаване на иновациите, а 

именно: ИКТ живи лаборатории, регион Пулия, Италия; Живи лаборатории 

Единбург и Innovate Dementia Transnational Living Lab.  

„ИКТ Живи лаборатории“, Пулия е пример за това как чрез публични 

политики се стимулира приложението на подхода „жива лаборатория“ и се 

насърчава иновационната активност и развитието на един регион. Живи 

лаборатории Единбург адресират проблемите на големия град и илюстират 

ролята на подхода за иновативно градско развитие. Значимият социален проблем 

за грижата за болни от деменция, както и за превенцията срещу това 

разпространено заболяване, е във фокуса на транснационалния проект Innovate 

Dementia Living Lab (табл. 1).  

„ИКТ живи лаборатории“, Пулия е инициатива на управата на 

италианския регион, съфинансирана с европейски средства по Регионалната 

оперативна програма 2007- 2013, приоритетна ос 1, мярка 1.4 „Насърчаване на 

ръста и развитието на малките и средните предприятия, предлагащи дигитално 

съдържание и дигитални технологии“.  

Основна цел е утвърждаването на отворена екосистема, в която крайните 

потребители активно участват в разработката на иновативни решения в сферата 

на информационните технологии. Реализацията и функционирането на „ИКТ 

живи лаборатории“, Пулия се осъществява и обезпечава от InnovaPuglia S.p.A. – 

дружество, създадено за стимулиране на развитието и дигиталните иновации. В 

основата на модела за насърчаване на иновациите в контекста на специфичната 

регионална иновационна система на Пулия, е подхода „жива лаборатория“. 
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Таблица 1. Живи лаборатории – добри практики [4, 6, 8] 

Жива 

лаборатория 

Партньори Основни цели  

ИКТ Живи 

лаборатории 

Регион 

Пулия, 

Италия 

 

 

Инициатива на 

управата на 

регион Пулия  

Реализацията на 

инициативата се 

обезпечава от 

InnovaPuglia 

S.p.A. 

 

Проект по 

Регионалната 

оперативна 

програма на 

региона Пулия 

2007- 2013 

Създаване на отворена 

екосистема, в която 

различни актьори като 

изследователски звена; 

местни и регионални 

власти; асоциации; 

групи граждани и МСП 

могат да проектират и 

създават иновативни 

ИТ продукти (услуги). 

Активно участие на 

потребителя в процеса 

на изследване и 

експериментиране с 

иновативни решения. 

 

Живи 

лаборатории 

Ендинбург, 

Шотландия 

Община 

Единбург; 

Университет 

Единбург 

Съвместна дейност 

между академични 

среди, публичен сектор 

и граждани по 

създаване, тестване и 

внедряване на нови 

услуги, процеси и 

продукти, генериращи 

стойност в 

икономически, 

екологичен и социален 

аспект. 

 

Innovate 

Dementia 

Transnational 

Living Lab 

 

 

Brainport 

Development 

N.V., Холандия; 

Община 

Айндховен; 

Технологичен 

университет в 

Айндховен; 

Alexian Research 

Center, Krefeld; 

Mental Health 

Care, Eindhoven; 

Иновативни подходи за 

интегрирана грижа за 

хора, живеещи с 

деменция, включващи 

здравна грижа и грижа 

за добро физическо, 

психическо, социално 

благосъстояние 

Подкрепа в 

осигуряването на 

грижа за хората, 

живеещи с деменция 
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Liverpool John 

Moores, 

University; 

Mersey Care NHS 

Trust, University 

College Thomas 

More, Expertise 

Centre Dementia 

Flanders; Nursing 

Home Sit- 

Augustinus. 

Проект по 

програма 

INTERREG IV B 

Акцент върху 

социалните иновации и 

социалното включване. 

 

Могат да се откроят следните особености на концепцията [4, 5]: 

(1) На база спецификите на региона и регионалната стратегия са 

изведени осем тематични области: екологична сигурност; транспорт и 

мобилност; креативна и дигитална икономика; образование и обучение; здраве, 

уелнес и социо- културни динамики; електронно публично управление; 

възобновяеми енергийни източници; културно наследство и туризъм. Тези 

направления са откроени като приоритетни за търсене и разработка на 

иновативни ИТ решения. 

(2) Разработен е „каталог на изискванията“, очераващ проблемите, 

потребностите и предизвикателствата, свързани с осемте тематични области. В 

процеса на създаване на каталога различни заинтересовани страни от региона 

(публични власти, организации от третия сектор, граждани и потребителски 

асоциации) са имали възможност свободно да публикуват своите потребности в 

рамките на разработена за целта платформа. 

(3) Издаден е каталог на потенциалните партньори, включващ 

изследователски лаборатории, местни асоциации, публични власти.  Тези 

организации от една страна се явяват потребители, които активно се включват в 

иновационни проекти, следващи подхода „жива  лаборатория“, а от друга страна 

са заявили желание и готовност за парньорство в реализацията на подобни 

проекти. 

(4) С европейски средства се подкрепят иновационни ИТ проекти в 

обособените тематични области, които адресират потребности и 

предизвикателства, откроени в разработеният каталог на изисванията. Проектите 

следва да използват подхода „жива лаборатория“ и да интегрират различни 

заинтересовани страни. Това позволява на малките и средните предприятия от 

региона да експериментират с иновативни ИТ решения, да разработват 

прототипи на нови продукти и услуги чрез споделеното знание на изследователи, 

предприятия и организирани групи граждани. Реализацията на иновационни 
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проекти, следващи подхода „жива лаборатория“ осигурява по- добър отговор на 

значими обществени предизвикателства чрез иновационния потенциал на 

съвременните информационни и комуникационни технологии. 

 (6)  Анализирайки подкрепените от инициативата проекти, може да се 

направи извода, че ролята на потребителя в „ИКТ живи лаборатории“, Пулия 

намира израз в следните направления: (а) съвместно проектиране на продукти и 

услуги с оглед удовлетворяване на потребностите на потребителя; (б) тестване и 

валидиране на новите продукти и услуги. Използваните методи за интеграция на 

потребителя в процеса на изследване и разработка на иновации са: (а) фокус 

групи за споделяне на проблеми, трудности, очертаване на перспективи, в които 

са необходими решения; (б) последващо включване на различните зантересовани 

страни в иновационния процес; (в) реализация на иновационни дейности в 

мрежа; (г) семинари за разпространяване на резултатите от реализираните 

проекти. 

 „Живи лаборатории Единбург“ се насочват към търсене на иновативни 

решения на сложните проблеми на големия град. Прилага се подход, който 

комбинира методи за анализ на данни и техники за създаване на социални 

иновации в партньорство между представители на университетите, 

изследователските центрове, местните власти, бизнеса, неправителствения 

сектор и с активното участие на гражданите. Партньори при създаването на 

„Живи лаборатории Единбург“ са община Единбург и Университет Единбург. В 

основата на функционирането на „Живи лаборатории Единбург“ стои 

интердисциплинарен подход [6, 7]. На база анализ на спецификата на 

икономиката в града и в унисон с политиките за градско развитие са изведени 

три тематични области, в които се цели създаването на социални иновации чрез 

приложение на подхода „жива лаборатория“. Обособените направления са:  

(а) мобилност;  

(б) енергийна ефективност;  

(в) учене чрез работа по реални проблеми.  

Специфика на концепцията за жива лаборатория е участието на крайните 

потребители в различни изследвания и малки експерименти.Това осигурява по- 

добро разбиране на потребностите на хората и оказва плодотворно влияние 

върху избора и планирането и реализацията на работещи интервенции в различни 

аспекти на градското развитие. В рамките на компонент „мобилност“ 

проучванията и иновационните проекти се насочват към въздействащите върху 

мобилността в големия град фактори от различни сфери като: транспорт, активно 

пътуване, управление на отпадъците, пространствено планиране, условия за 

живот в града, образование, уелнес. В резултат на активният ангажимент на 

организации от публичния и от частния сектор са събрани големи бази данни, 

включващи данни за трафика, качество на въздуха, информация от панелни 

изследвания. Предвижда се изграждане на ИКТ инфраструктура, която би 

позволила събирането на нови данни от голям брой външни източници. 

Следвайки подхода „жива лаборатория“ са разработени интересни инциативи и 
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иновативни решения: (а) стимулиране на предвижването с велосипед и като 

пешеходец в Inverleith чрез проекти за измерване и визуализация на качеството 

на въздуха; детайлизирана информация за най- предпочитаните и новите 

веломаршрути; интерактивен инструмент, позволяващ визуализация на 

веломаршрути и добавяне на коментари за всеки от тях; събиране на мнения 

относно зелените пространства в града; използване на съвременни средства за 

измерване на чувството на сигурност при велосипедистите; (б) изследване за 

използването на електромобилите в таксиметровия транспорт; (в) събиране на 

данни от разнообразни източници за предвижването с велосипед; (г) организация 

и провеждане на конференция на тема „Мобилността в града на бъдещето“. В 

тематична област енергийна ефективност е реализиран проект, който се насочва 

към обединяване на усилията на изследователи, малки и средни предприятия, 

организации с нестопанска цел, студенти от Великобритания и Кения за 

събиране и анализ на данни за енергопотреблението и енергоизточниците в 

различен контекст. Област на активни действия е енергийната ефективност на 

публични сгради. Фокус на „Живи лаборатории Единбург“ е педагогическият 

модел „учене чрез разработване“ като пилотна инциатива на Laurea University of 

Applied Sciences. Проектът се насочва към ангажиране на студенти за работа по 

реални социални проблеми и така допринася за формиране на умения за 

самостоятелност, изследване на проблемна ситуация и търсене на варианти за 

решения, креативно мислене, комуникативност, лидерски умения. 

Транснационалната инициатива за живи лаборатории за създаване на 

иновации в областта на деменцията е реализирана по мащабен проект, 

финансиран по програма INTERREG IV B [8, 9].  Адресира се значимия социален 

проблем за здравната грижа, подпомагането и социалните услуги за хора, 

страдащи от деменция. Лабораторията се помещава в Центъра за колаборативни 

иновации, свързани с деменцията в Liverpool John Moores Univerisity. Проектът 

се реализира в партньорство с десет организации от Северозападна Европа - 

Холандия, Германия, Великобритания, Белгия. Водеща организация е Brainport 

Development N.V., Холандия. В основата на това работещо сътрудничество са 

събирането на данни, изследванията, търсенето и разработването на иновативни 

и устойчиви решения, касаещи различни аспекти на заболяването.  

Фокус е поставен върху приложението на подхода „жива лаборатория“ в 

процеса на създаване на всяка една от иновациите в рамките на инициативата. 

Така в проучванията и разработването на иновации са интегрирани 

изследователски звена; бизнес; организации с нестопанска цел; лица, страдащи 

от деменция и техните семейства като пациентите с деменция са в центъра на 

изследователския и иновационния процес. Иновативните усилия се ползват с 

подкрепа от страна на публичните власти. По проекта е възприета следната 

работна дефиниция: „живата лаборатория е среда за изследвания, която ангажира 

всички релевантни партньори и акцентира върху подобряване на грижата за хора 

с деменция чрез използване на икономически значими и устойчиви иновации“.  
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Основните цели на Innovate Dementia Transnational Living Lab се насочват 

към следните направления:  

(1) иновативни концепции за подпомагане оставането по- дълго време в 

домашни условия на страдащите от деменция;  

(2) постигане на устойчивост на модела за жива лаборатория чрез 

систематичен процес на изследване, дизайн, оценка и валидиране на 

иновативните подходи;  

(3) генериране на икономическа активност чрез сътрудничеството между 

различните заинтересовани страни и разработка на иновации с потенциал за 

оптимизиране на грижата за пациенти с деменция. 

Проектът има динамична структура, която позволява изследване, 

откриване, създаване и валидиране на иновативни решения в областите [8,9]:  

(а) интелигентно осветление: изследвания показват, че светлината може 

да бъде използвана като терапия и е начин за подобряване на средата за страдащи 

от деменция. Светлината оказва въздействие върху справянето с агресията и 

преодоляване на смущения в съня. Чрез метода „жива лаборатория“ са 

проектирани, произведени, тествани и комерсиализирани иновативни 

продуктови решения и подходи за тяхното приложение;  

(б) хранене и двигателна активност: иновативните решения в рамките на 

тази тематична област включват: подход при хранене и вид храни при болни от 

деменция, както и отчитане на обстоятелството, че храненето е елемент от 

превенцията срещу заболяване от деменция; физически упражнения, 

подобряващи качеството на живот на пациентите;  

(в) среда за живот, вкл. социални и естетически условия: в този аспект 

социалните иновации са насочени към стремеж за постигане на максимална 

самостоятелност, независимост и удобство на страдащите от деменция, както и 

задържането по- продължително време в домашни условия. Създадените 

иновации активно използват потенциала на дигиталните технологии: 

иновативните продукти, мобилни приложения, образователни услуги за 

семействата на пациентите;  

(г) модели за подкрепа на хора с деменция и грижа към тях: този 

компонент е в унисон с променена култура, в основата на която е стремежа 

пациентите да са колкото се може по- независими; да останат по- дълго време 

сравнително самостоятелни и в домашна среда.  

Разработени и реализирани са иновативни социални услуги, 

образователни услуги, ИТ платформи. 

Рамковият проект Innovate Dementia включва 25 живи лаборатории в 

четирите участващи региона. Обхванати са повече от 500 представители на 

целевите групи (болни от деменция и семействата им), над 200 здравни 

специалисти, както и над 25 стопански организации. Проектирани, разработени 

и комерсиализирани са над 15 иновативни решения. 
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3. Живите лаборатории – епистемологични характеристики 

Подходът „жива лаборатория“ допринася за установяване на специфични 

структури и процеси на знанието, които стимулират иновациите в приоритетни 

области за развитието на съответния регион, община. Анализирайки от 

епистемологичн перспектива проучените и представените примери, можем да 

обобщим ролята на подхода за формиране на структури на знанието, 

насърчаващи иновациите (табл. 2).  

С инициативата „Живи лаборатории Пулия“ се утвърждава базиран на 

знанието модел на регионална мрежа за създаване на иновации, в която се 

привлича и интегрира експертиза на представители на заинтересованите страни 

[4, 5].  

 
Таблица 2. Епистемологични характеристики на живите лаборатории  

 

Жива 

лаборатория 

Концепция - епистемологични характеристики 

ИКТ Живи 

лаборатории 

Регион 

Пулия, 

Италия 

Базиран на знанието модел на регионална иновативна 

мрежа. Проектен принцип на функциониране, оценка, 

подбор на иновативни предложения. Карти на знанието: 

каталог с проблемите и потребностите; каталог за 

партньорство. Обмен на знание: платформа; блог Living 

Lab Cafè; връзка със социалните мрежи. Съхраняване на 

знание и ефекти на учене: информация за финансирани 

проекти в ИКТ областта; изследвания и резултати.  

Живи 

лаборатории 

Ендинбург, 

Шотландия 

Подход, комбиниращ проучване и анализ на данни с 

приложение на техники за създаване на социални иновации 

от гражданите. Привличане и създаване на знание: 

събиране на голям обем данни за факторите, свързани с 

мобилността и енергийната ефективност; обратна връзка с 

потребителите по ралични канали (директна, чрез снимка 

и GPS координати; данни за възприятия, събирани чрез 

иновативни ИТ технологии); съвременни средства за 

анализ на данните - разработка на Института по 

информатика, Единбург. Педагогически модел „учене чрез 

разработване на иновативни решения по реални 

проблеми“. Обмен на знание: интерактивни визуализации; 

комуникация по различни канали; семинари със 

заинтересованите страни, курсове за работа по реални 

проблеми. Съхраняване на знание и ефекти на учене: 

информация за реализирани проекти; Инициативи по 

създаване на информационна система в областта на 

енергийната ефективност; съвременни информационни 

технологии за градска мобилност. 
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Innovate 

Dementia 

Transnational 

Living Lab 

Транснационален модел за създаване на знание и 

иновативни решения в тематичните области.  

Привличане и създаване на знание: събиране на 

количествени и качествени данни; включване на хората, 

живеещи с деменция в процесите на генериране на идеи и 

съвместно проектиране на продукти и услуги в 

тематичните области. Обмен на знание: обмен на знание 

между партньори, региони, други живи лаборатории, 

социални мрежи, семинари.  Съхраняване на знание и 

ефекти на учене: информация за реализирани проекти; 

карта на услугите; видеоклипове. 

 

Разработените каталози на потребностите и предизвикателствата, както и 

на потенциалните партньори имат характер на своеобразни карти на знанието, 

указващи проблемните области и организациите, притежаващи специфични 

компетентности и изразяващи готовност за работа в проекти за създаване на ИТ 

иновации в партньорство. 

Плодотворно влияние върху ефектите на учене оказва систематизираната 

информация за финансирани проекти в тематичните области, осъществените 

изследвания и получените резултати. Процесите на обмен на знание се 

подпомагат от електронна платформа, блогът Living Lab Cafè и връзката със 

социалните мрежи.  

Функционирането на инициативата „Живи лаборатории Единбург“ 

способства за установяване на структури на знанието, водещи до създаването на 

иновации чрез участието на различни заинтересовани страни. От 

епистемологична перспектива се обезпечават процесите:  

а) създаване на знание и привличане на знание: събиране на голям обем 

данни за градската мобилност и енергийната ефективност; създаване на знание 

при работата върху реални и значими социални проблеми в контекста на 

концепцията „учене чрез разработване“; приложение на съвременни методи за 

анализ на данни, базирани на информационните технологии;   

б) обмен на знание: интерактивни визуализации; комуникация по 

различни канали; обмен на знание в курсовете за работа по реални проблеми;  

в) съхранение на знание и процеси на учене: информация за резултатите от 

реализираните проекти; инициативи по създаване на информационна система за 

енергийната ефективност; информационни технологии за данни за градска 

мобилност. 

Паралелно със създадените социални иновации Innovate Dementia 

Transnational Living Lab формира специфична структура на знание и процеси, 

които могат да се обособят както следва:  

а) привличане и създаване на знание: събиране на количествени и 

качествени данни; включване на хората живеещи с деменция в процесите на 
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генериране на идеи и съвместно проектиране на продукти и услуги в тематичните 

области;  

б) обмен на знание: обмен на знание между различните партньори и 

региони, с други живи лаборатории, семинари, социални мрежи;  

в) съхранение на знание и ефекти на учене: информация за реализираните 

проекти; карта на услугите. 

 

4. Заключение 

Проведеното проучване и анализ на добри практики за живи лаборатории 

дава основание за следните изводи относно приложението на подхода в контекста 

на политиките за насърчаване на иновациите:  

а) живите лаборатории допринасят за иновативно развитие на общините и 

регионите чрез активното участие на потребителите и на гражданите в приложни 

изследвания, създаване на иновативни решения и експерименти;  

б) в инициативите за живи лаборатории ангажимент и подкрепа оказват 

представители на местните и регионални власти; университети и научни 

институти, бизнес, организации с нестопанска цел и граждани;  

в) живите лаборатории са съвременен подход за развитие и 

функциониране на регионалните иновационни и предприемачески мрежи, както 

и за тяхното разрастване на междурегионално и транснационално равнище;  

г)  живите лаборатории са епистемологичен механизъм, насърчаващ 

иновациите и утвърждаващ процесите: привличане, създаване, обмен, 

картографиране, съхраняване на знание и организационно учене. 

В практико-приложен план изследването позволява формулирането на 

препоръки при реализацията на програми и иновационни проекти:  

а) формулиране на тематични направления за търсене и разработване на 

иновации, базирани на подхода „жива лаборатория“. Определянето на сферите 

следва да е в съответствие със спецификите на региона и общината, 

стратегическите планови документи и да е част от иновационната стратегия; 

б) разработване на концепция, позволяваща и осигуряваща координация и 

взаимна допълняемост на резултатите и въздействието на иновационните 

проекти в отделните тематични области, както и на механизъм за мониторинг;  

в) осигуряване на устойчивост на инициативите;  

г) проектиране и разработване на модел на свързаните със знанието 

процеси, допринасящи за създаването на иновации с участие на потребителя. 
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Abstract. Following an introductory historical review of the basic theoretical thoughts of public 

sector entrepreneurship in the literature and its value in the presence, the article gives an 

integrated analysis of Marvin Pichla and Mitchell Weiss thoughts as one of the two most recent 

crucial approaches in the study of public sector entrepreneurship. The next sections of the article 

deal with the results of the extensive and detail research of professional curricula of public sector 

study programs accredited by NASPAA and EAPAA. The results confirmed what Pichla and 

Weiss concluded. In present, as in the past, public sector entrepreneurship both as an academic 

area of study and practical training is much underestimated. The public sector academicians and 

practitioners must start thinking that public entrepreneurship is entrepreneurship and give the 

same value of public entrepreneurship as their counterparts in the private sector. 

Keywords: public sector, entrepreneurship, curricula, NASPAA, EAPAA.  

 

1.     Introduction 

In the last 50 years a growing body of books, research articles and practical 

experiences expressed by theorists and practitioners of public sector entrepreneurship 

ask for more entrepreneurially oriented public sector employees and public sector 

organizations. However, the empirical research on entrepreneurial learning is still very 

young and very limited [1].          

One of the crucial beginnings were embarked by the work of Nobel Prize winner 

Elinor Ostrom and her epic doctoral dissertation titled “Public Entrepreneurship: A 

Case Study in Ground Water Basin Management” defended in 1964 at the University 

of California- Los Angeles (UCLA) [2]. The next prominent name in delivering the 

great beginnings of public entrepreneurship ideas was Peter Drucker known by his 

widely cited quotation: “Public service institutions such as government agencies, 

labour unions, churches, universities, schools, hospitals, community and charitable 

organizations, need to be entrepreneurial and innovative fully as much as any business 

mailto:monika.markovska@fikt.edu.mk
mailto:bozidar.milenkovski@fikt.edu.mk
mailto:dimeskibranko@yahoo.com
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does. Indeed, they may need it more. Yet public service institutions find it far more 

difficult to innovate than even the most bureaucratic company” [3]. 

Following Ostrom and Drucker, in the next decades until today constant calls for 

more entrepreneurial public sector as one of the global public challenges were raised 

by other numerous significant scientists in the field around the globe [7-13]. Generally, 

in the literature there is a consensus that public entrepreneurship is not part of the 

Weberian bureaucracy or the traditional public administration and management 

concepts that were fully in force until the 1960’s and 1970’s in the last century [4]. The 

criticism of the Weberian [5] “ideal” bureaucracy of strict hierarchy and rules under 

the growing influence of the external and internal organizational pressures resulted in 

one of the most important shifts in the history of public administration and management 

science or the launch of the New Public Management (NPM) concept at the beginning 

of 1990’s [6]. Since the first beginnings, NPM was extensively studied in the literature 

with the main task of applying the business process models from the private sector in 

public settings. The goal was to make public sector organizations more flexible in order 

to address the growing and high level expectations of the general public surrounded by 

the rapid changes of their environments [7]. In the words of Ostrom: “Public and 

private entrepreneurship are mutually dependent and co-evolve in ways that can be 

gradual or sudden and are often path-dependent” [8]. 

After those words it seemed that additional comments were not sufficient. 

However, even the next year, public sector entrepreneurship principles viewed as 

crucial aspects of the public sector behaviour during the “transition” process of so-

called “public sector transformation” were extensively studied by Osborne and Gaebler 

[9]. However, the NPM principles of public entrepreneurial behaviour were not 

sufficient because of the critics of narrow orientation towards public service delivery 

systems [10]. Consequently, new public management principles were largely 

supporting, according to Drechsler [11], almost every aspect that can be easily 

measurable and quantified by largely ignoring the qualitative premises in satisfying the 

consumers.      

These and many other reactions in the literature caused the emergence of a new 

wave of social science proponents of the so-called concept of value creation in the 

public sector. According to Mark Moore [12] regarded as one of the most important 

proponents of public sector entrepreneurship and PVM, the public sector success in a 

short and a long-run is measured by the increase of the value of the public enterprise. 

On a first look it seems that private and public sector entrepreneurship are different and 

at the same time similar [13]. However, generally in a broader sense very similar to 

private sector entrepreneurship the concept of public entrepreneurship means building 

new opportunities [14], change [15], adaptation [16], risk-taking [15] and 

innovativeness/proactiveness [17]. 
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2.     Methodology 

Pichla and Weiss Thoughts: An Integrated Approach 

One of the crucial motivation for writing this article are the thoughts expressed in 

recent years by two very prominent authors, practitioners and researchers in the field 

of public administration i.e. public sector entrepreneurship. The first one is Marvin 

Pichla who is owner, director and long-term key advisor in delivering public sector 

consultancy services of Thumb Area Community of Commerce and Inspiring 

Innovations, LLC. His long-life job is inspiring, promoting and managing public sector 

entrepreneurial activities. The second one is Mitchell Weiss. Very similar to Pichla, 

Weiss was a public administration practitioner serving as a Chief of Staff to Boston’s 

Mayor Thomas Menino who was one of the most prominent and longest serving Boston 

Mayors for nearly 20 years i.e. from 1993 to 2014. In addition, Weiss is involved as 

Senior Lecturer teaching Public Entrepreneurship course at Harvard Business School. 

By coincidence both of them published their thoughts in almost same time during 

March, 2014 but on different places. Pichla [18] published in PA-Times which is daily 

and monthly “voice” of the American Society for Public Administration. On other 

hand, Weiss [19] published his thoughts in Harvard Business Review.  

Considering that Pichla and Weiss have spent many years as practitioners and 

trainers in the field of public sector entrepreneurship, the central question is: what is 

common in their thoughts and ideas about public sector entrepreneurship? 

Pichla’s assumptions: “Is Public Sector Entrepreneurship the Way to the 

Future?” 

Pichla [18] in his article titled “Is Public Sector Entrepreneurship the Way to the 

Future?” within the context of celebrating the topic of “The History of ASPA- 

Reflections of 75 Years of Service” released in PA-Times online, asked one of the 

crucial questions: “Isn’t it ironic that there rarely seems to be any suggestion or 

connection of entrepreneurship with the public sector?” 

As ASPA member for 25 years, Pichla [18] points out that during those decades 

he did not find any single public sector curriculum where public sector 

entrepreneurship is systematically studied and developed. By defining 

entrepreneurship as “the process of identifying and starting a business venture, 

sourcing and organizing the required resources associated with the venture” [18], he 

stressed the fact that there is no reason to think that entrepreneurship is the “exclusive 

ownership” of the private sector. As private sector managers, every public sector 

employee must be concerned with the same or similar issues when applied to their 

policies, programs or services and that is “getting the most out of every dollar” [18]. 

The reason is not because that public sector entrepreneurship is “not alive” but there is 

an urgent need for more serious and organized approach in developing public sector 

entrepreneurship in a sense of discussions, research and teaching. As a result of his 

thoughts on public sector entrepreneurship, Pichla gives a proposal for developing so-

called “in-house staff development credential” very similar to those standards that exist 

in the private sector (Table 1). By calling it “Public Entrepreneurship Patent- (PEP)”, 
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the standard can be applied in various organizational categories as an excellent stimulus 

for “thinking out of the box” [18].          
 

Table 1. Developing Public Sector Entrepreneurship Culture by Adopting Public 

Entrepreneurship Patent - (PEP ) 

Fringe Benefits 

 Of X hours of…/ 

PEP Category 

(not exhausted) 

 

Service 

innovation- 

research/review/ 

reading 

Service innovation- 

mentoring from a 

reputable colleague 

 

“I’ve Found a Better 

Way!” public sector 

service program 

development 

Community 

development 

award award award 

Organizational 

development 

award award award 

Workforce 

development 

award award award 

Education 

development 

award award award 

Business 

development 

award award award 

Environmental 

development 

award award award 

(Source: Adapted from Pichla, Marvin (2014) “Is Public Sector Entrepreneurship the Way to 

the Future”. American Society of Public Administration. PATimes - A powerful voice for 

public service) 

 

By stimulating public service employees to think entrepreneurially with PEP 

awards, the public organization will become an arena of new possibilities for 

developing and sharing entrepreneurial spirit always with the unique goal in mind and 

that is, according Pichla’s words “making the public service system better” [18]. 

Weiss curriculum: “Public Entrepreneurship is Entrepreneurship” 

As mentioned above, very similar to Pichla’s thoughts is the study of Mitchell 

Weiss [19] on public sector entrepreneurship published in the article “Government 

Entrepreneur is Not an Oxymoron” by the Harvard Business Review in March, 2014. 

He opened the question of the existence and the permanent need for public sector 

entrepreneurs in a society. On a first look the ordinary citizens can view public 

entrepreneurship as expression of a list of so-called “oxymorons alongside government 

intelligence”. But, Weiss points out that those expressions are not true [19]. By 

numbering many examples of public sector innovations and projects in many countries 

around the world, the extreme need of public sector entrepreneurs is desirable for every 

public entity in order to meet the growing public needs in the present as well as the 

numerous public challenges in the future. One best solution, according to Weiss [19] 

is training because most public administrators are not trained and do not posses the 

expected entrepreneurial “qualifications”. The question is why training? 
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Weiss cites Howard Stevenson’s well known definition of entrepreneurship, 

which is: “the pursuit of opportunity without regard to resources currently controlled” 

[20]. Simply said, this very true definition calls for more people that are creative and 

oriented towards innovations than just every-day managers, strategists and analysts in 

the public sector without disregarding the last one. We must not forget that 

entrepreneurship in the public sector is not just a symbol of innovations but “getting 

something out of nothing” that must be present in numerous policy reforms in the 

public life. 

In this study we agree with Weiss [19] that “Public sector entrepreneurship is 

entrepreneurship”. Thus, Weiss [19] follows the ideas of Pichla [18] that teaching 

public sector entrepreneurship must be one of the priorities for the future of public 

sector development. Public administrators must understand that public 

entrepreneurship is “nothing but entrepreneurship” and to consider and recognize the 

entrepreneurial skills and to create entrepreneurial culture in their public settings.  
 

Table 2. Teaching about “Public Entrepreneurship is Entrepreneurship”- Four Tactics to Cope 

with the Public Challenge 

Tactics / 

Skills 

Lean 

experimentation 

Scaling too 

fast 

Partnering is  

derigueur 

Storytelling 

 public press and 

community 

engagement  

sometimes serve as 

“smoke tests” 

adding too 

many 

personnel and 

too much 

hierarchy 

keeping the 

“power 

dynamic” in 

mind and 

keeping the 

“public” in the 

public 

entrepreneur 

leadership tool 

applied when 

press and 

public interest 

are especially 

acute 

(Source: Adapted from Weiss, Mitchell (2014) “Government Entrepreneur is Not an 

Oxymoron”. Harvard Business Review) 

 

Next, the questions are: What we can get from Pichla’s and Weiss’s concepts 

together? Can we combine them in order to get some new ideas? 

 

3.    Results and discussion 

Pichla and Weiss approaches together: Is that possible? 

Pichla’s [18] “Public Entrepreneurship Patent- PEP” is more of practical use in 

public sector organizations. On other hand, Weiss [19] ideas are oriented towards 

academic development of public entrepreneurship. An integrated approach can mean 

applying the two models during “transition” from theory to practice of public 

entrepreneurship. Consequently, the final outcome of the integrated approach can be 

developing public sector entrepreneurship culture within public sector organizations. 
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Fig. 1. Hierarchical (vertical) Integrated Approach of Public Sector Entrepreneurship Cultural 

Development- Author’s own research based on Pichla’s and Weiss’s thoughts about public 

entrepreneurship 

 
The Figure 1 above sets a hierarchical (vertical) order of “producing” public 

sector entrepreneurship culture starting from theory (by developing skills/tactics) 

through practice (by implementing PEP) in public organization. However, we must not 

forget that all theoretical and practical activities toward developing public 

entrepreneurship culture are equally important.  

 
4.    Public Sector Entrepreneurship in Professionally Accredited Public Sector 

Study Programs Accredited by NASPAA and EAPAA 

Accredited types of NASPAA and EAPAA master programs 

As globally recognized organization in promoting professional education and 

training in the public service, NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, 

and Administration) is a “home” of almost 300 schools in US and in many countries 

worldwide. It is unique and biggest association that sets up accreditation standards in 

evaluating public sector study programs [21].            

According the published roster from January, 2015 a total of 284 institutions that 

offer undergraduate and graduate degrees in public sector affairs are members of 

NASPAA [22]. 

The research pointed out that the current internationally accredited types of 

professional master level degrees worldwide are depictured in Table 3 below. On other 

hand, similarly as NASPAA, the European Association of Public Administration 

Accreditation (EAPAA) mission is to provide excellence in public administration 

Public Entrepreneurship Course (Skills/Tactics) 

- lean experimentation; 

- scaling too fast; 

- partnering is de rigueur; 

- story telling. Public Entrepreneurship Patent- (PEP) 

- service innovation- research/review/reading; 

- service innovation- mentoring from a reputable colleague; 

- “I’ve Found a Better Way!” public sector service program 

development. 
FINAL OUTCOME 

(Developing Public Sector Entrepreneurship Culture) 
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teaching and training by promoting standards in curriculum development and 

stimulating discussions on increasing quality and innovations in the study programs 

[23]. 

The research showed that in total of 20 universities in 12 European countries 

including Turkey, the types of accredited professional master-level programs that were 

in charge of EAPAA accreditation process are depictured in Table 4 below [24]. 
 

Table 3. Types of NASPAA and EAPAA Accredited Study Programs 

International 

accreditation 

Name/Type of the study program 

 

 

 

 

NASPAA 

Master of Public Administration (MPA);  

Master of Public Policy (MPP);  

Master of Science in Management (MSM);  

Master of Science in International Public Service (MSIPS);  

Master of Science in Public Service (MSPS);  

Master of Public Affairs (MPA);  

Master of Public Policy & Administration (MPPA);  

Master of International Affairs (MIA);  

Master of Science in Urban Policy Analysis & Management 

(MSUPAM); Executive Master of Public Administration (EMPA); 

Master of Public Management (MPM);  

Master of Public and International Affairs (MPIA);  

Master of International Development (MID);  

MBA for Business- Government and Not-for-Profit 

Management (MBA-GNPM);  

In-Career Master of Arts in Public Policy and Management 

(ICMAPPM). 

 

 

 

 

 

 

EAPAA 

Master in Public Administration (MPA);  

Master in European Politics and Policies (MEPP);  

Master Programme of Public Economy and Administration 

(MPPEA); Master of Public Policy and Management (MPPM);  

Master of European Studies (MES);  

Executive Master of Public Management (EMPM);  

Master in Public Administration Programme in Governance 

(MPAPG); Executive Master of Public Administration (EMPA);  

Master of Public Sector Management (MPSM);  

Executive Master of Police Leadership (EMPL);  

Master of Public Administration and Organization Science 

(MPAOS); Executive Master of Strategic Urban Studies (MSUS);  

Executive Master of City Administration (EMCA). 

(Source: Authors research based on the NASPAA and EAPAA on-line data) 

 
Public entrepreneurship in NASPAA and EAPAA master programs 
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The research found that not all of the total 194 NASPAA accredited master 

programs involve some opportunity for a special course of study of public sector 

entrepreneurship.  

Also, the curriculum research found that mostly the public sector 

entrepreneurship related courses are elective or optional. Most of the public 

entrepreneurship related courses are integrated within study tracks, concentrations, 

modules or specializations that are considerable different across the universities, 

colleges and departments. 

Next, the research on EAPAA accredited 28 master programs located in 12 

European countries and developed on 20 universities or institutes revealed very much 

similar results [24].  
 

Table 4. Summary of Public Entrepreneurship Related Courses within NASPAA and EAPAA 

Master-Level Accreditation Programs  

International 

accreditation 

Public sector entrepreneurship related elective/optional 

courses  

 

 

 

 

 

NASPAA 

“Public entrepreneurship”, “Social entrepreneurship”, “Seminar 

in social entrepreneurship”, “Social enterprise”, “Principles and 

practices of social entrepreneurship”, “Public-private 

partnership”, “Public program management and contracting”, 

“Public sector contract formulation”, “Public sector contract 

administration”, “Field study in public administration”, “Special 

topics”, “Other topics”, “Seminar in public, private, and non-

profit enterprise”, “Entrepreneurial public management”, Grants 

and contracts in public management”, “Resource development”, 

“Independent study”, “Public sector innovation”, “Change and 

reform in public organizations”, “Advanced topics in public 

administration”, “Current topics in public affairs”, “Practicum in 

public affairs”, “Risk management” 

 

 

EAPAA 

“Organisational change management”, “Organizational decision 

making and change”, “Management of organizational changes”, 

“Governance of risks”, “Professional and management skills”, 

“Practicing public policy”, “Managing performance and 

resources in the public sector”, “Field studies”, “Business 

process reform in public administration”, “Public contracts and 

public-private partnership”, “Academic research”, “Public 

sector reform” 

(Source: Authors research based on the NASPAA and EAPAA on-line data) 

 

5. Conclusions 

Nowadays, the research on public sector entrepreneurship is still well beyond the 

research of entrepreneurship in the private sector. The research of the importance of 

the study of public entrepreneurship in professionally accredited NASPAA and 

EAPAA masters of public affairs study programs revealed that the academic study of 

public entrepreneurship is optional and in some programs inexistent. But even optional, 
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in most cases the study of public entrepreneurship is not independent but is combined 

with other similar concepts, such as social entrepreneurship, public sector innovation, 

public-private partnerships, organizational change, risk management, resource 

development etc. On other hand, the development of public sector entrepreneurship as 

a very important area of study is permanently in progress. In recent years, Pichla [18] 

as well as Weiss [19] made substantial progress in delivering two important 

“messages” that were permanently forgotten. Those messages are that “Public 

Entrepreneurship is Entrepreneurship” and “Public Entrepreneurship is Organizational 

Culture”. In other words, in order to understand that “Public Entrepreneurship is 

Entrepreneurship” there must be sufficient knowledge and training of the necessary 

skills/tactics of the current and potential public sector employees in order to accept the 

reality of “entrepreneurial thinking”. 
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Abstract. The role of the individual and the common good -attracts tangible attention of 

scientists, politicians, practitioners towards institutionalization of norms, rules and standards for 

more social justice, new living standards and increase of public welfare, protection of the 

environment and others. Despite its short history, social enterprise has a long historical tradition 

in some parts of the world and important socio-economic and political conditions that determine 

its appearance and subsequent expansion. Theory and practice dedicated to cooperative work, 

philanthropy and social responsibility (in particular, CSR) formed for centuries, are an 

inexhaustible source of knowledge about the origin of modern social enterprise. 

Characteristics of the modern “SocialEntreprise” have been observed. Entrepreneurship and 

innovation are becoming not only important functions; they become an integrated and vital 

aspects of contemporary social enterprise.  

Кeywords: social entreprise, entrepreneurship, entrepreneurship management, social 

management, social value creation. 

 
1. Съвременен дебат за произдхода на социалните предприятия  

През 1978 година в Йоркшир, Великобритания е създадено Движението за 

обща индустриална собственост – Industrial Common Ownership Movement̉s 

(ICOM). През 1981 година, Фреер Сприкли (Freer Spreckley),  водещ 

интелектуалец на това движение, за първи път дефинира структурата и 

съдържанието на Социалното предприятие и предлага научно обоснован метод 

за неговото т. нар. „демократично управление”.  

Движението за обща индустриална собственост е инициатор на иновативни 

управленски инструменти, в полза най-вече на кооперативната дейност във 

Великобритания. Трудът на Сприкли е изучаван и широко прокламиран в 

тренингови програми за усъвършенстване на кооперативни управленски и 

предприемачески практики по време на осемдесетте и началото на деветдесетте 

години на миналия век.   

В един от своите трудове, а именно: „Social Audit – A Management Tool for Co-

operative Working”, Сприкли дефинира социалното предприятие, като 

предприятие, основано на изпълнението на социални цели и тяхното обективно 

измерване. Новата предприемаческа и управленска концепция предполага, 

mailto:jnarlev@abv.bg
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предприятието да бъде финансово жизнеспособно, да създава социални блага, 

както и да бъде отговорно към околната среда. Базовият принцип на Сприкли 

(Triple Bottom Line): финансова стабилност, социално благо и отговорност към 

обкръжаваща среда формира основополагащите идеи на съвременното социално 

предприятие [1].  

  Формулираното предприятие във Великобритания, не е случайно събитие. 

Продукт е на капитализма и на неговия крайъгълен камък,  предприемчивостта. 

То е израз на т.нар. „ценности на Тачеризма” от началото на осемдесетте години 

на миналия век, като иновативност, въображение, находчивост, прагматизъм, 

готовност за поемане на риск – категории, присъщи на индивидуализма и 

създаващи богатството.  

Социалният елемент в идеологическата концепция на Маргарет Тачър, 

основополагащ при формирането на базовата концепция за социалното 

предприятие на Сприкли, се състои на границата между натрупването на 

богатството и неговото използване, т. е. границата между общественото и 

личното благо [2, 3]. Социалното предприятие, в този план, се формира като 

продължение на стратегиите за промяна на света, в много широк смисъл.  

В далеч по-тесен аспект, интересуващата ни концепция е отговор на частния, 

но и на публичния сектор във Великобритания, които не разрешават значимите 

социални проблеми и не дават решения на важните за обществото теми.  

 Съвременният дебат на осемдесетте, разразил се в определени части на 

Европа и Америка, стои в основата на новото социално предприятие. Този  дебат 

- за ролята на личното и общото благо - концентрира осезаемо вниманието на 

учени, политици, общественици, практици към институционализиране на норми, 

правила, и стандарти за повече социална справедливост, за нови жизнени 

стандарти, за нарастване на общественото благосъстояние, за опазване на 

околната среда и други. Тяхната цел е да се подобрят етичната същност и 

моралните устои на съществуващите социални и икономически практики и 

политики, както и да формулират нови, по-съвършени такива.  

 Дебатът за личния и обществен интерес от осемдесетте има, обаче, дълга 

проекция в икономическата история. През 18 век, например, Адам Смит 

определя пазара, мотивиран от егоизъм, като най-важното средство за 

задоволяване на нуждите на човечеството.  

От другата страна, той поставя алтруизма - основа на добродетелта, като 

„...съвършенството на човешката същност”. По този път, бащата на зрелия 

икономически класицизъм, но и философ, издига идеята, че всеки преследва 

собствения си интерес, било то социален или икономически, за да бъдат 

задоволени интересите на всички [4].  

Във времето на формулирането на идеологическата концепция на Смит, т. е. 

времето на манифактурното производство, в практиката, случайно или не, се 

проявяват първите позитивни организационни елементи със социален характер: 

доверие, съпричастност, отговорност, социална сигурност във 
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взаимоотношенията и пр. Тези елементи, именно, формират в последствие 

основните идеи на съвременното социално предприятие. 

 През 19 и 20 век - времето на индустриалната революция и впоследствие - 

дебатът за обществено и лично благо намира ярко практическо измерение в  

предприятията и в икономиките на някои европейски държави и в САЩ, 

посредством социални отговорни инициативи и иновативни модели на 

производства и на управление.  

В този период, социалният аспект на трудовите отношения се развива и 

усъвършенства; формират се предприемачески, работнически кооперативи, 

частни социални домове за възрастни хора, социални инкубатори и пр. Тези 

нови, за това време, институционални структури са в основата на съвременното 

социалното предприятие и на някои от неговите основополагащи принципи.  

Кратките историческите интерпретации на дебата през вековете повдигат 

важни, логически въпроси на настоящото изследване: какво прави този дебат 

„съвременен”; защо е „ново” социалното предприятие на осемдесетте; как и по 

какъв начин „се случва” социалното предприятие?  

Отговорите на тези взаимосвързани въпроси би следвало да бъдат проучени, 

анализирани и тълкувани в дълбочина, единствено във връзка със социо – 

икономическия, но и политическия контекст на осемдесетте години на 20 век. 

Именно тогава, социалното предприятие придобива нови роли и функции за 

обществото – то се превръща в неразделна част от формирането на социални, 

икономически, публични политики.  

Именно тогава, социалното предприятие легитимира и утвърждава в 

практиката нови социални правила и принципи на развитие и на управление. 

Тези правила и принципи са сърцевината на съвременната социална икономика.  

Въпреки своята кратка история, социалното предприятие има дълга 

историческа традиция в определени точки по света и важни социално-

икономически и политически предпоставки, предопределящи неговата поява и 

последвала експанзия. Тези теми, именно, са обект на изследване в разработката. 
 

2.  Социалните предприятия: еволюция 

Съвременните проучвания и техните интерпретации проследяват произхода 

на социалното предприятие в социалните и икономическите традиции на 19 век. 

Внимателният анализ и научен синтез на тези изследвания позволява да се 

изведат и да се проучат в последствие, важни фактори, тук наречени „артефакти”, 

които допринасят съществено за формирането и за развитието на съвременното 

социално предприятие.  

Тези артефакти са неразривно свързани с кооперативното дело, дарителството 

и концепцията за социалната отговорност, намиращи благоприятни условия за 

развитие в определени части на Европа и на Америка. Тези три артефакти са от 

значение за познанието на социално предприятие днес, дотолкова, доколкото 

допринасят за формирането в не малка степен на някои от неговите 
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основополагащи принципи, като социална мисия, независимост, автономност, 

демократично управление и други. 

Теориите и практиките, посветени на кооперативното дело, на дарителството 

и на социалната отговорност (в частност, на корпоративната социална 

отговорност), формирани в продължение на столетия, са неизчерпаем източник 

на знание за произхода на съвременното социалното предприятие. Някои 

събития и факти от тези теории, дават една част от отговорите на въпросите: как 

е създадено социалното предприятие, по какъв начин е направено това, защо 

точно в определени точки на света и не на последно място, какво би провокирало 

неговото развитие в бъдеще време. 
 

2.1. Кооперативно дело 

 Произходът на първите кооперативни форми се основава на ранните 

социални неравенства в Обединеното кралство през 17 век. По това време хора, 

обработващи земята, наречени „копачи” се обединяват около един водещ 

принцип: всеки човек притежава глас, както и право при разпределението на 

богатството. Този първи опит за установяване на кооперативна форма на 

организация на труд, пропагандира идеята за интегриране на социални и 

търговски ценности и дейности в един модел – първообраз на съвременното 

социално предприятие [5].  

Успехите, но и неуспехите на кооперативно дело през вековете, водят до 

създаването на първото институционализирано кооперативно предприятие през 

1880, година, във Великобритания. Това предприятие има за задача да постига 

търговски цели, както и да развива и да обединява общността в сферата на 

мелничарското производство.  

В резултат на създаденото предприятие, както и на някои други благоприятни 

обстоятелства, през 18 и особено през 19 век, кооперативното дело придобива 

изключителна популярност. Във Великобритания, например, се установява 

„общество на кооперативите”.  

Развиват се и идеи, пряко свързани с кооперативното движение - за 

демокрация, за алтернативни форми на организация на обществото, за обща 

собственост върху земята и върху средствата за производство. Подобни събития 

се случват първоначално на Острова, но с течение на времето и на други части 

по света. 

Към средата на 19 век, в много страни кооперативите стават 

неконкурентноспособни и в последствие се трансформират в държавен 

инструмент за управление, за натиск и за налагане на контрол.  

За преодоляване на тези слабости, през 1987 година във Великобритания, 

Фреер Сприкли създава документ – концепцията на съвременното социално 

предприятие за усъвършенстване, именно, на практиките на кооперативната 

дейност. Предприятието институционализира принципи на някои от най-ранните 

кооперативни форми, но включва също така, съвременен бизнес модел на 
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функциониране и на управление, както и адекватно отношение към околната 

среда.  

В началото на 21 век, кооперативите са една (но не единствената) от формите 

на съвременното социално предприятие. Успешен и популярен в икономическата 

литература пример за това, е т. нар. „модел на Мандрагон”. Той е създаден през 

1956 година в района на Баските, Испания.  

Към 2015 година, MCC (Mondragon Corporation Cooperativa) включва 120 

микрокооперативи, които предоставят трайна заетост на 42 хиляди работници – 

собственици. Това глобално социално предприятие създава над 40 училища, 

университет, специализирани  болници, детски градини и пр. 
 

2.2. Дарителство (донорство, филантропия) 

Най-ранните форми на съществуване на социалното предприятие намират 

различно измерение в различните точки по света. За разлика от Европейската 

историческа традиция, хронологичните проучвания доказват, че в Америка 

първообразът на съвременното социално предприятие е дарителството или още 

т. нар. донорство или филантропство [6].  

Тези ранни социално ориентирани форми на управление се основават, най-

общо, на натрупания икономически капитал и на неговата трансформация в 

социалната сфера. Ето защо, филантропските социални модели са създадени от 

предприемачи, които не само посвещават, но и инвестират своите богатства за 

социални каузи, както и такива по опазване на околната среда. 

Един от първите и популярни модели - част от историята на съвременното 

социалното предприятие – е  т.нар. модел на Карнеги (Carnegie model). В залеза 

на своята успешна предприемаческа кариера, края на 19 век, Андрю Карнеги 

(Andrew Carnegie) основава първите дарителски, социални предприятия в полза 

на университети, болници, градски паркове, библиотеки, религиозни храмове и 

други.  

Редом с това, той популяризира идеите си сред обществеността и основава 

някои от принципите на съвременното дарителство, на съвременното социално 

предприятие и на неговите успешни практики. 

През втората половина на шестдесетте години на 20 век е създаден друг 

популярен  дарителски модел - този на Уилиям Норис (William Norris). През 1967 

година, той основава своя компания – Control Data Corporation и поставя 

основите на социалното предприятие в рамките на бизнеса.  

Неговата стратегия е да трансформира незадоволените социални нужди в 

нови пазарни възможности. Изпълнението на тази цел, Норис реализира като 

предлага иновативни решения за възраждане на изостанали градски квартали; 

подкрепа на алтернативни източници на електроенергия; предоставяне на 

образование на деца от уязвими социални групи и пр.  

През осемдесетте години, известни американски учени и изследователи като 

Питър Дракър и Днож Кенет Гълбрайт, сформират т. нар. „мозъчен тръст” за 

популяризиране на социалните и предприемачески идеи на Норис по целия свят. 
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В нашето съвремие, социалното предприятие и филантропията са неразривно 

свързани. По този повод, професор Грегори Дийс (Gregory Dees) – основател на 

Център за социални иновации в университета в Станфорд, определя: 

„Социалните предприемачи, са филантропи.  

Идеята за ползване на силите на пазара  за социални подобрения не е нова. 

Новият момент е ентусиазмът, с който предприемачеството се превръща в 

интегрален елемент при създаването на трайна социална промяна.” [7, 8]. В 

допълнение, проучванията на Дийс, в развиващите се страни, доказват наличието 

на бариери пред социалния пазар.  

Това обстоятелство предполага съвременните филантропи да формират там 

нови ценностни и предприемачески  модели. Решението на социалните проблеми 

включва насочване на държавни капитали и ресурси в полза на преодоляване на 

пазарните несъвършенства, от една страна; от друга - привличането на уязвимите 

групи от хора в конструктивни, социални и предприемачески начинания. 
 

2.3. Социална отговорност 
Въпросите за социалната отговорност на предприятията имат дълга история в 

икономическата литература и практика. От времето на Адам Смит до днес, 

дебатите за произхода на термина, както и неговите многобройни 

интерпретации, са нееднозначни. Благодарение на това, за период от няколко 

столетия, концепцията се обогатява и се развива с нови научни доводи и 

доказателства.  

      В исторически план, темата за социалната отговорност се асоциира 

първоначално с т. нар. рационално-икономическа концепция. Тя определя, най-

общо, основаната роля на предприятието – да генерира печалба, а не социална 

значимост. Рационалната концепция не отговаря на предизвикателствата на 

времето и поради тази причина, тя се трансформира, редом с идеите за 

справедливост, за отговорност, за подялба на печалбата и пр. Тези промени са 

предопределени, в не малка степен от историческото развитие на принципите, 

правилата, нормите и поведение на корпорациите, и най-вече на публичния дебат 

относно тяхната социалната отговорност – актуален въпрос и на съвременната 

управленска наука.  

      В новия век, за разлика от отминалите столетия, почти никой учен или 

общественик не оспорва значимостта на темата. Точно обратното. Актуалните 

научни, но и прагматично ориентирани схващания, илюстрират широкото 

разбиране за социалната отговорност на предприятията, в частност на 

корпорациите – да подпомага обществото в постигане на глобални цели, като 

устойчивото развитие, ограничаване на бедността, решаването на екологични 

проблеми, развитието на т. нар. трети сектор, спонсорството, контрола върху 

качеството, здравето на хората, безопасността на труда и т. н. Именно, в 

изпълнението на тези си съвременни измерения, социалната отговорност, в 

определена степен, би могла да се идентифицира успешно с целите и 

приоритетите на социалното предприятие. 
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3.   Социалните предприятия: обобщения 

      Изследването на еволюцията на съвременното социално предприятие 

установи, че неговите основополагащи артефакти са неразривно свързани 

помежду си. Нещо повече, проучването доказва, че формирането на социалното 

предприятие е дълъг еволюционен процес, резултат на натрупан практически 

опит и научен инструментариум. Въпреки обаче, че корпоративното дело, 

дарителството и социалната отговорност на предприятията (корпорациите) 

предопределят произхода на самото социално предприятие, на неговите базови 

принципи и идеи, концепцията на Сприкли, се отличава от своите артефакти по 

няколко ключови особености – по форма, по обхват и по съдържание.  

      На първо място, социалното предприятие, от осемдесетте години на миналия 

век, е съвременна организационна форма. Тя се основава, но и надгражда „по-

възрастните”, т. е. съществуващите столетия преди това икономически и 

социални, научни и практико-приложни концепции. Най-характерното за нея, в 

съдържателно отношение е, че отговорността към живота на хората и към 

опазване на околната среда, става основна, приоритетна, а не една от многото и 

често второстепенна по значение функция, в рамките на предприятието.  

      На втори план, за разлика от корпоративното дело, от социалната отговорност 

и от известните ни дарителки модели, социалната функция на социалното 

предприятие излиза извън традиционните организационни рамки. В подкрепа на 

това, социалното нововъведение на Сприкли провокира съвременен дебат не в 

границите на предприятието, а в даден регион, държава или континент, за да 

отговори на съществуващите там обществени, икономически, екологични, 

политически и други, по произход, предизвикателства. В този смисъл, би могло 

да се твърди, че в разрез със своите основополагащи концепции, социалното 

предприятие е инструмент за разрешаване на социални и икономически 

предизвикателства, надхвърлящи неговите предопределени граници и обхват. 

      Логично следва твърдението, че кооперативното дело, дарителството и 

социалната отговорност поставят основите на съвременното социалното 

предприятие. Последното, именно, с приложението на иновативни и 

предприемачески подходи, обогатява по-ранните три идейни конструкции и 

позволява, по този начин, развитието им в перспектива. Директните аналогии, т. 

е. отъждествяването на социалното предприятие с неговите артефакти, обаче, е 

грешка на всяко едно изследване. Причината е, че социалното предприятие е 

ново поколение  предприятие с функции и роли, съответстващи на динамиката 

на социалните предизвикателства от последните десетилетия на 20 век. В 

допълнение, концепциите за кооперативите, дарителството и социалната 

отговорност илюстрират част от миналото, от историята, но в същото време - 

обясняват твърде малко за настоящето на социалното предприятие и неговото 

съдържание, адекватно на динамичните промени на съвременната социална 

икономика и политика. 
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Abstract. The prerequisites for the formation and development of social enterprises have a 

different character - social, economic, technological, political, environmental, etc.   The absence 

of unambiguous living standards globally; the inability of the global market economy to achieve 

economic growth, growth of welfare of all; global poverty; overcoming underdevelopment; 

growing divergence in certain parts of the world economy; cyclical instability, etc. The biggest 

business failure in the XX century  is likely absence of convergence in terms of productivity and 

living standards  . In a narrower aspect, the growing need for study of social enterprises and 

application of social innovation correspond to the problems of employment, unemployment, 

social inequality, scarcity of natural resources, poverty, addictions, homelessness, crime, levels 

of literacy and education among vulnerable groups, demographic changes, migration, aging 

population, the increase of the requirements for health services and social care, the variety of 

products and services, cuts izneniya cycle of goods. Questions about the place and importance 

of social enterprises could explore and broader theoretical and methodological basis where 

entrepreneurship is an important and integral part.  

Kewords: social enterprise evolution, innovation, entrepreneurship, entrepreneurship 

management, social management. 

 
1. Въведение 

  От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните 

предприятия и социалните иновации придобиват особена популярност, 

пракитико-приложна, както и научна значимост. За един кратък период от време, 

взаимосвързаните предприемачески и управленски концепции стават неразделна 

част от образованието и от академичните изследвания; превръщат във фактори, 

влияещи осезаемо върху социалната и икономическа политика. 

    Причините за интереса към темите имат основания да се проучват в широк и 

в тесен аспект. В по-общ план, формирането и развитието на социалните 

предприятия и на социалните иновации са следствие на дълбоки социални, 

демографски, културни, глобални, обществени промени - резултат на 

капитализма и неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. Двете 

съвременни и иновативни концепции са естествено продължение на стратегиите 

за промяна на обществата и на света - в глобален аспект; и отговор на 
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нестопанския, обществения и бизнес сектори – в опит да разрешат актуалните и 

важни въпроси на времето. 

      В по-тесен аспект, нарастващата потребност от проучване на социалните 

предприятия и приложение на социалните иновации кореспондират с 

проблемите на заетостта, безработицата, социалните неравенства, недостига на 

природни ресурси, бедността, зависимостите, бездомността, престъпността, 

нивата на грамотност и на образованост сред уязвимите групи, демографските 

промени, миграцията и пр. Безспорно, предпоставките са много и различни, 

взаимосвързани по произход и по съдържание. Тяхното изследване и познание е 

важно, тъй като появата и развитието им поставят под съмнение устоите на всяка 

една социална държава, както и водещите й социални и икономически политики. 

 

2. Предпоставки за социални предприятия и иновации 

     Предпоставките за формиране и развитие на социалното предприятие имат 

различен характер - социален, икономически, технологичен, политически, 

екологичен и пр. Този факт предопределя, то да бъде обект на изследване и 

анализ от представители на различни социални сфери – икономика, управление, 

социология, публична администрация, регионална политика и т. н. В резултат, 

различните учените и практици предполагат разностранни гледни точки за 

произхода, за съдържанието и за еволюцията на развитие на социалното 

предприятие. 

       Питър Дракър, например, определя две взаимосвързани предпоставки, 

поради които обществото се нуждае от социални предприятия и иновации. На 

първо място, това е политиката на държавите за подпомагане на безработните и 

проблемите на заетостта. Другата предпоставка, според автора,  е „...по-

радикална, и по-трудна, а и безпрецедентна”. Тя намира израз в системно 

износените социални политики и остарелите институции за социални услуги. 

Предприемаческото управление, в този случай, е решение за създаване и 

развитие на нов вид социални институции – нов вид  предприятия [1]. 

       Тод Гергей, в ролята си на изпълнителен директор на Международна мрежа 

по управление на околната среда, определя три различни от горепосочените 

предпоставки за произхода и експанзията на социалното предприятие. На първо 

място, това е глобалното изменение на климата, под формата на повишаване на 

глобалната температура. На второ – загубата на биологични видове. И на трето, 

увеличаването на пропастта между обществата. Този последен показател 

характеризира социалните неравенства, в резултат на които се формират и по-

конкретните социално-икономически индикатори (предпоставки): неравенства 

по повод на детска смъртност, потребление на енергия, разходи за 

здравеопазване и пр. Решенията на всички тези предизвикателства, Гергей вижда 

в „отговорното” предприятие на новия век – социалното предприятие [2].  

        В изследване, посветено на некласическата икономическа теория, професор 

Зоя Младенова извежда, по косвен път, други „глобални” предпоставки за 

възникването и експанзията на социалното предприятие. Сред основните такива, 
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авторът определя отсъствието на еднозначни жизнени стандарти в глобален 

мащаб; невъзможността на световната пазарна икономика да реализира 

икономически растеж, като растеж на благосъстоянието на всички; глобалната 

бедност и пр. [3].  

        Сред множеството предпоставки, биха могли да се добавят и недостига на 

природни ресурси, детската бедност, зависимостите, бездомността, 

престъпността, ниските нива на образованост сред уязвимите групи, 

демографските промени, миграцията, застаряващото население, нарастващите 

изисквания към здравни и социални услуги и други. Безспорно, предпоставките 

са много и различни, макар и не рядко взаимосвързани по произход и по 

съдържание. Тяхното изследване и познание е важно, тъй като формирането и 

развитието им поставят под съмнение устоите на всяка една социална държава и 

водещите й социални и икономически политики. За изясняване на произхода и 

на съдържанието на социалното предприятие, обаче, е от значение не само 

познанието на посочените и други предпоставки, но и причините за тяхната 

поява, както и прогнозното им развитие в бъдеще време. 

 

3. Парадигми за социални предпирятия и иновации 

      Проучването и анализът на някои научни парадигми, дават част от отговорите 

за миналото, настоящето и перспективите за развитие пред социалното 

предприятие и неговите иновации. В частност, те (парадигмите) представляват 

инструмент за установяване на причините за формирането и утвърждаването на 

социалното предприятие и неговите иновации като теория и като практика по цял 

свят. 

        В това отношение, изследването на финландската изследователка Паула 

Кюро (Paula Kyrö), анализира причините за появата и насоките за бъдещото 

развитие на социалното предприятие като резултат от промени в знанието и 

практиките на предприемачеството [4]. Друго изследване по този въпрос, това на 

Карлота Перес (Carlota Perez), проучва въпросите за произхода и бъдещата роля 

на съвременната социално-предприемаческа концепция в по-широки теоретични 

рамки - цялостното икономическото и технологично развитие в глобален мащаб 

[5]. 

            При анализа на изследванията на Кюро, биха могли да се изведат някои 

насоки за по-доброто разбиране на социалното предприятие – за неговото 

възникване, настояще и бъдеще: 

 Първо. От началото на 20 век, или при т.нар. „модерна” епоха, 

предприемачеството има проявление в социалния сектор, с идеята за 

развитие на принципите на  демократичност, растеж и развитие на 

обществото. Причините за това се състоят в провала или 

неадекватността на предходната система, както и в принципите й за 

утвърждаването на либерализма и демокрацията – идоли на тогавашното 

капиталистическо общество. 
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 Второ. Темата за социалните предприятия придобива значимост от 

изследователска гледна точка през последните две десетилетия на 

миналия век. Предпоставките за това (както по-рано беше споменато) се 

състоят във възникналите неравенства (т.нар. „полярности”) в едно 

общество или обществата като цяло. Причините за това, обаче, се 

основават на невъзможността на стария икономически и политически 

ред, по-характерен за част от Европа и Америка, да генерира 

непрекъснат икономически растеж и така да постига ред, хегемония на 

демокрацията, унифицирана култура и пр.  

 Трето. През последните две десетилетия теорията и практиката на 

социалните предприятия се развива с бързи темпове. Въпреки това, 

темата провокира изследванията с нови дискусии. Така например, 

дебатите повдигат въпроси, като: има ли основания (научнообосновани 

практики, методология, инструментариум и други) предприемачеството 

да решава проблемите на надорганизационно ниво – проблеми с 

национален и по-глобален мащаб. В допълнение, следващият 

взаимосвързан въпрос се отнася до потенциала на социалните 

предприятия да решават тези проблеми с оглед на устойчивото социално 

и икономическо развитие на хората и на обществото. 

 Четвърто. Бъдещето на социалните предприятия в не малка степен 

зависи от техните реални приноси при решаването на социално значими 

проблеми, било то на местно, национално или пък на глобално ниво. 

Поради своята „кратка история”, по-достоверна представа за 

въздействията и за приносите на социалните предприятия и техните 

иновации би могла да се да се формира в следващите няколко 

десетилетия. Причината за това е, че според теорията на историческите 

парадигми, е необходим период от време, за да се прояви дадена 

тенденция, а на тази основа, да се анализира в дълбочина определено 

събитие. Поради този факт, именно, концепцията за социалното 

предприятие и неговите приноси се нуждае от задълбочено научно 

изследване и изучаване – тук и в бъдещи научни перспективи.  

       Въпросите за мястото и значимостта на социалните предприятия биха могли 

да се изследват и на по-широка теоретико-методологична основа, при която 

предприемачеството е важна и неразделна част. Според Карлота Перес, всяка 

една нова технологична революция създава богатство за икономиката. 

Същевременно, технологичната промяна, на всеки петдесет години, води, според 

автора, до „отваряне” на възможности за нови предприятия и иновации, 

включително и социални [4].  

       Според Перес, естеството, времето и определящите фактори на 

технологичните промени, особено на последните две – епохата на масовото 

производство и епохата на телекомуникациите, подпомагат разбирането на 
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природата и перспективите на развитие на социалните предприятия в следващите 

три по-значими измерения: 

 В съвремието ни, много социални и екологични предизвикателства, като 

изменението на климата и застаряването на населението, например, 

могат да се тълкуват като резултат на парадигмата на масово 

производство. При това, институциите и структурите, които са 

създадени по време на тази парадигма, биват неефективни за справяне с 

посочените предизвикателства.  

 Всяка технологична парадигма определя иновациите за следващ период 

от време. Например, новите информационни и комуникационни 

технологии, би следвало да оформят характера и посоката на иновациите 

на бъдещето. Ето защо, е от значение, да се идентифицират и да се 

проучат новите тенденции за иновации и да се установи дали, или в 

каква степен, те са приложими към социалната сфера в перспектива. 

 Важно е, не само да се идентифицират потенциални ниши за социални 

предприятия и иновации, но също така да се изследват и още две 

възможности. Първата се заключава във въпроса, как сферата на 

социалните предприятия и на иновациите би могла да се развие и да се 

усъвършенства посредством новите технологии [6]. Втората възможност 

се отнася до това, до колко е валидна обратната тенденция: новите 

социални предприятия да окажат положително влияние върху 

съвременните технологии и да предопределят появата на следващата 

революционна промяна. 

       Изследването на Перес доказва статистически значими зависимости между 

технологичните промени и промените в ценностните модели на обществото или 

обществата. Поради това, богатството и икономическата стабилност, създадени 

по времето на парадигмата на масово производство, в определени географски 

региони на света, водят до значителни промяни в ценностите и нагласите на 

хората там (най-вече тази тенденция е валидна за определении части на Европа, 

на Азия и на Америка). Тези нови ценности, като автономия и по-добро качество 

на живот, например, формират и нови модели на потребление, които на свой ред, 

са движеща сила за формирането и за развитието на предприятия и иновации в 

социалната сфера. 

       Внимателният прочит на характеристиките на най-съвременната 

технологична парадигма, очертава и някои бъдещи тенденции за развитие на 

социални предприятия и иновации. Така например, диференцирането на 

социалните потребностите, в резултат на доброто качеството на живот, би могло 

да доведе до по-тясна персонализация на потреблението. В резултат, 

персонализацията би могла да окаже, в перспектива, силен натиск върху 

традиционните модели на потребление и на доставка на социални блага и услуги. 

Това, на следващо място, би могло да насърчи развитието на специализирани 

социални предприятия, фокусирани в своите стратегии върху изпълнението на 
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социални цели за задоволяване на все по-персонализираните човешки 

потребности. 

 

4.  Обобщения  

     В обобщение, прегледът на историческите предпоставки и на по-

съвременните концепции показва, че въпросите на бъдещо развитие на 

социалните предприятия и инновации ще зависят в голяма степен от това, 

доколко политики, индустрии и предприятия ще имат потенциал и ще са в 

състояние да ползват съвременни технологии за управление на своите социални 

приоритети. В интерес на формирането и развитието на нови социални 

предприятия е и да се прогнозира влиянието на икономическите и 

технологичните промени върху процесите на реформиране на стари и често 

неефективни организационни структури, за справяне както с нови, така и със 

съществуващите социални предизвикателства. Не на последно място, би било 

полезно да се оцени етапът на проявление на икономическата и, или 

технологичната промяна (революция) в точно определен регион, държава или 

обеденение. Поради регионалните, националните, религиозните и пр. 

несъответствия, именно етапът на промяната ще има предопределящо значение 

за формирането и за развитието на социалните предприятия и на социалните 

иновации в  бъдеще. 
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Abstract. For a short period of time - almost half a century - social enterprises and social 

innovation, being not only interrelated, but also entrepreneurship and management concepts, 

have become an integral part of education and academic research; they have turned into factors 

affecting noticeably the social and economic policy. The formation and development of social 

enterprises and social entrepreneurship are the consequence of the profound social, demographic, 

cultural, global and public changes - the result of capitalism and its cornerstone, the enterprise. 

The two contemporary and innovative theories are a natural extension of the strategies for change 

in societies and the world - both globally, and in response to the non-profit, public and business 

sectors - in an attempt to solve the topical and important issues of the time. 

Keywords: social entreprise, entrepreneurship, entrepreneurship management, social 

management, social value. 

 

1.  Въведение 

Социалното предприемачество e концепция, която все по-успешно разширява 

своето присъствие в опит да отговори по нов начин на нарастващите социални и 

икономически потребности, свързани с бедността, заетостта, миграцията, 

образованието, здравеопазването, екологията и техните различни лица в 

контекста на глобалната и регионалната икономика. Тя представлява съвременна 

управленска технология, чиито граници като теоретична и приложната област са 

изключително широки. В нея се синтезират усилията на социалния предприемач, 

неговите цели и поведение. Стига се до глобалните проблеми пред хората, 

институциите и икономиките. 

Промените в обществата от осемдесетте години на миналия век 

предопределят нови насоки в развитието на предприемаческото знание и 

практики с цел създаване на богатство и тяхното насочване към значими 

социални проблеми. Сред водещите предпоставки за тези промени са 

глобализацията, либерализацията на националните икономики и пазари, 

институционалните и държавни провали, промяната на демографската картина в 

световен мащаб, ролята на знанието, на информацията, на културния диалог, 

нарастването на значимостта на нестопанския сектор, както и на 

транснационалните корпорации.  
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В резултат на посочените предизвикателства, през последните три 

десетилетия въпросът за социалното предприемачество придобива особена 

актуалност и пракитико-приложна значимост. Причините, анализирани в по-

тесен изследователски аспект, са от икономически, социален и технологичен 

характер. Икономическите причини са свързани с явлението „социално 

предприемачество”, действащо като механизъм за отключване на стопанската 

инициатива и предприемчивост, както на микро, така и на макрониво и 

същевременно, проявяващо се като централен въпрос при разрешаването на 

нарастващите, по мащаб и по значимост, обществени противоречия и проблеми. 

Социалните предпоставки, на свой ред, акцентират върху промените в живота 

на хората, в резултат на формирането и реализирането на социалното 

предприемачество. Натрупването на критична маса изследвания относно ролята 

на социалните фактори в предприемачеството обуславят технологичните 

причини, кореспондиращи още с управленските методи, механизми и модели, 

така необходими за постигане на желаните параметри в развитието на 

социалните институции, нестопанския сектор и бизнеса. 

Съобразно теоретичната и практико-приложна актуалност на явлението 

„социално предприемачество”, целта на настоящия доклад е да изследват и 

анализират причините за неговата поява и ролята му като отговор на 

предизвикателствата в съвремения свят. Изпълнението на тази цел ще позволи 

по-доброто познание на обекта и контекста, в който социалнто 

предприемачество се реализира, както и ще посочи насоки за стимулиране на 

социалната и едноврменно с това, предприемаческа активност. 

 

2.   Изложение 

„Глобализацията на социалното предприемачество”, според проучванията на 

екип от американски изследователи, е резултат от взаимодействието на няколко 

ключови променливи в съвременния свят [6]. Първият фактор е несъответствията 

в богатствата между развитите и развиващите се страни. Вследствие на 

неравномерното разпределение на световното богатството съществува 

закономерна неравномерност по повод на достъпа до възможности за формиране 

и реализиране на социално предприемачество. По данни на Световната банка за 

2009 година, близо 40% от населението по целия свят живее с по-малко от два 

долара на ден, а в противовес на това 946 фамилии притежават половината от 

световното богатство – 3.4 трилиона долара. В допълнение, БВП на 48-те най-

бедни страни в света (една четвърт от страните), е по-малък от общото богатство 

на тримата най-богати души в света; петдесетте най-богати хора в Европа и 

Северна Америка, притежават доход, еквивалентен на този, който имат 2.7 

милиарда души в социална и икономическа нужда; най-бедната една пета от 

населението на света получава 1.4% от световния БВП и пр. Изведената 

тенденция, основана на „несъответствието” е възможност за социалното 

предприемачество с потенциал да се задълбочи в бъдеще. Причината за това е, 

че за разлика от развитите, популацията в редица развиващи се страни расте, а 
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редом с това нарастват и социалните проблеми, свързани с бедността, 

грамотността, здравето, заетостта и миграцията на населението. 

Освен обществените неравенства, важна роля в съвременния глобализиращ се 

свят имат и регионалните различия и несъответствия. Акцентът върху 

регионалните структури насочва вниманието към възможностите на социално 

предприемачество от гледна точка на спецификата на средата. Вследствие, 

изследванията по темата се задълбочават и развиват по посока на контекста, на 

неговата икономическа, но и културна, историческа, демографска, 

инфраструктурна рамка. Това твърдение, на свой ред, налага извода, че 

социалното предприемачество следва да се изучава от позицията на различни 

науки и техните подходи – социология, политология, управление, но и 

етнология, културология, антропология и др. 

Втората важна предпоставка, която води до нарастване ролята на социалното 

предприемачество са новите предизвикателства пред транснационалните 

компании и техните политики в разпределението на световното богатство и 

ресурси. Тези организации разширяват своето присъствие не само в 

икономическото, но и в социалното, и в културното пространство на обществата 

и формираните от тях стратегически обединения. В отговор на значими социални 

проблеми и увеличаването, в резултат на това, изкисвания към тях от обществото 

или отделни негови граждани – активисти, фокусът на проповядваната 

корпоративна социална отговорност се променя, макар и бавно, от 

максимизиране на богатството към решаването на екологични, социални и 

икономически проблеми. Анализите по този въпрос на Н. Клайн и Д. Рой 

показват обаче, че за разлика от развитите страни, в развиващите се страни, 

подкрепата към социалните проблеми не се поставя като важно условие пред 

чуждите инвеститори, което води логично не до решаване, а напротив до тяхното 

задълбочаване [7]. По този начин, очакванията пред големите мултинационални 

компании в бъдеще са свързани с приложението на иновативни предприемачески 

стратегии в отговор на регионални и глобални взаимосвързани 

предизвикателства най-вече на екологията, на бедността, на заетостта. 

Редом с нарастване на значението на глобалните компании, не по-малка е и 

ролята на гражданския сектор и изграждащите го структури. Редица промени в 

съвременния свят водят през последните десетилетия до развитие на този т. нар. 

трети сектор и неговия принос при решаването на социални проблеми, в области 

като образование и здравеопазване, например. На фона на все намаляващите 

държавни и обществени разходи по посочените и други сфери, по данни на 

Световната организация „ЮНЕСКО”, както и данни на Световната банка, 

очакванията на учени и общественици са свързани със „сфера на растеж” на 

нестопанските организации в развиващите се икономики и мултиплициране на 

ефектите от дейността им в развитите страни. Поради тези причини социалното 

предприемачество в третия сектор се асоциира с необходимостта от нов 

управленски подход, демонстриран в трудовете на видни изследователи, сред 

които Ф. Котлър, П. Дракър, С. Браун и др. [8, 9, 10]. 
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Следващата предпоставка за развитието на социалното предприемачество се 

съдържа в преимуществата на съвременните комуникационни технологии, 

ролята на информацията и на знанието за развитието на способностите на хората 

и обществата. 

Редом с развитието на обществата, основани на знанието, нарастват и 

взаимодействията между различните култури. Този факт оказва благоприятно 

въздействие върху създаването на глобални социални предприятия и до 

улесняване на приложенията на „добри социални практики” в различните страни. 

Ето защо, развитието на технологиите и културния диалог води до нарастване на 

необходимостта от социално участие в лицето на социалните предприемачи, 

институциите, които те изграждат, правителствата и международните 

организации. 

Посочените предизвикателства са императив пред обществата за приложение 

на иновативен подход при решаване на социални, икономически, та дори и 

политически проблеми. Именно това дава основание да се приеме допускането, 

че предприемачеството и особено неговото социално измерение, е концепция, 

която все по-успешно разширява своето присъствие на макроикономическо ниво 

на анализ. Предположението, на свой ред, води до промяна на парадигмите за 

предприемаческата теория и нейното място в общественото и глобално развитие. 

В по-тесен аспект, нарастващата потребност от приложение на принципите на 

социалното предприемачество в обществения и частния сектор кореспондира с 

факторите на съвременната бизнес среда – развитието на технологиите, 

ускоряването на научно-техническия процес, многообразието от предлаганите 

продукти и услуги, съкращаването на жизнения им цикъл, скоростта на 

получаване на информация (Internet), социалните мрежи, новите знания и най-

вече, отражението на тези и други фактори върху обществата и организациите. 

Причините за появата и развитието на социалното предприемачество следва 

да се търсят и в „критичните точки” на т.нар. традиционна мениджърска 

практика в частния и публичен сектор и нейните негативни ефекти върху 

общественото и организационното развитие, като например, невъзможност да се 

идентифицират и удовлетворят социални нужди, блокиране на иновативни 

решения, загуба на конкурентни предимства, слаба мотивация и др.  

В резултат на диагностицираните т. нар. „критични точки”, редица 

изследователи определят неефективно функциониращия държавен сектор, като 

една от основните причини за възникването на социалното предприемачество. 

Неефективността, в това отношение, се основава на все по-намаляващите 

държавни и обществени ресурси за социални блага и необходимостта от 

намирането на нови пътища за тяхното задоволяване в лицето на социалното 

предприемачество, като една от многото възможни алтернативи. 

От гледна точка на българската социална и икономическа действителност, 

концепцията за социалното предприемачество има и друго значимо приложение. 

След приемането на България като пълноправен член на Европейския съюз, 

въпросът за значението на европейските фондове става все по-актуален. 
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Целевите аспекти на структурните фондове в социалната сфера са свързани 

основно с подпомагане на региони, изоставящи в своето развитие; икономически 

и социални преустройства на региони със структурни затруднения; адаптация и 

модернизация на политиките и системата на образование, здравеопазване, грижа 

за околната среда, заетост и пр. Възможностите за акумулиране на ресурси по 

посочените направления следва да се основават на иновативни предприемачески 

действия, а именно, развитие на регионалните икономики, основани на знанието, 

информационното общество, регионалната идентичност и др. 

Социалното предприемачество като управленска практика намира широко 

приложение в създаването на проекти по посочените фондове и техните 

оперативни програми. Примерите свидетелстват, че иновативни социално-

предприемачески практики са едни от най-приоритетно финансираните в 

рамките на действащите оперативни програми: „Регионална 

конкурентоспособност и заетост” и „Развитие на човешките ресурси”. Освен 

широко практическо приложение, теоретичните основи на социалното 

предприемачество са мощен инструмент за формиране на нови социални и 

икономически идеи и по-важното - за тяхното ефективно и целенасочено 

управление. Това ще доведе до нарастване на гражданския и административния 

потенциал на страната ни за усвояване на нови фондови средства, до решаване 

на социални проблеми и до сближаване на политиките и организациите към 

европейското социално и икономическо пространство. 

В резултат на установените и други фактори, знанието по темата социално 

предприемачество се обогатява и развива. Въпреки това, в научната литература 

са налице дискусии относно критериите за оценка на интересуващата ни 

категория и границите на нейното проявление. Дискусиите се основават в голяма 

степен на липсата на универсални принципи и правила при приложението на 

социалното предприемачество. Формирането и развитието на концепцията е 

пряко свързана с конкретни параметри: ниво на изследване на проблема, 

специфика на организационния контекст, вид и сфера на опериране на 

организацията и т.н. – параметри, чието изследване и анализ обогатяват и 

разширяват границите на социалното предприемачество като теория и като 

практика. 

 

3.  Заключение 
Темата за социалното предприемачество придобива значимост от 

изследователска гледна точка през последните две десетилетия на двадесети и 

началото на двадесет и първи век. До този исторически момент се формират 

предпоставки – глобални, обществени, организационни и личностни, които 

обуславят появата на социалното предприемачество като съвременна 

управленска практика и провокират необходимостта от нейното задълбочено 

теоретично проучване и актуално практическо приложение.  

Растящата популярност по темата „социално предприемачество” в 

съвременния свят не изчерпва теоретичната актуалност на изследванията, а 
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напротив, тя създава потребност от още повече изследвания. Основният 

аргумент за това е необходимостта да се систематизират нарастващия брой и 

разнообразие от научни достижения.  

Социалното предприемачество освен актуално присъствие има дълго 

историческо наследство. Изследването на етични концепции, имплицитно 

свързани с формирането на социалното предприемачество, както и с развитието 

на схващанията за корпоративната социална отговорност, позволява да се 

проследи както генезиса, така и еволюцията на идеята, да се „осветлят” 

допълнителни теми и перспективи пред бъдещите проучвания. Анализът на 

етичните основи на социално-предприемаческите изследвания предоставя нови 

възможности за дебат относно „отворени въпроси”, свързани с обществените 

ползи, социалните действия и отношения, предмет на последващи научни 

търсения. 
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Abstract. The article examines the opportunities for innovation and entrepreneurship by 

developing different forms of alternative tourism in the forest territories of the Republic of 

Bulgaria. Tourism as a whole is a priority of both the world and the Bulgarian economy and in 

the last years has established itself as a working and progressive branch to which the interests of 

many investors looking for opportunities for support from European programs are directed. This 

paper presents the more significant opportunities for innovation and entrepreneurship in the 

development of tourism in the forest territories of the Republic of Bulgaria through alternative 

forms of tourism supply. 

Keywords: alternative tourism, forest tourism, innovation, entrepreneurship.   

 

1.    Въведение 

Туризмът е приоритетен отрасъл в Република България и през последните 

години търпи сериозно развитие, което насочи интересите на много инвеститори 

към търсене на възможности за подкрепа от европейски програми. 

Съвременното поколение туристи търсят истински, смислени и активни 

преживявания, включващи взаимодействие с околната среда, опознаване живота 

и културата на туристическата дестинация, с по-ограничен, но по-фокусиран 

набор от рекреационни дейности ориентирани към опазване и устойчиво 

ползване на околната среда [1]. Това търсене на алтернативни туристически 

услуги в голяма степен е ресурсно осигурено у нас, тъй като страната ни 

разполага с голямо разнообразие от туристически ресурси [2], даващи 

възможност за развитие на различни форми на алтернативния туризъм в селата и 

горските територии.  

Цел на настоящата разработка e да се представят основните възможности за 

иновации и предприемачество при развитие на туризма в горските територии на 

Република България, чрез алтернативни форми на туристическо предлагане. 

За постигането на целта са решени следните основи задачи: 

1. Анализ на основните дейности и състоянието на алтернативния 

туризъм в България; 

2. Анализ на формите на алтернативен туризъм в горските територии; 
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3. Разкриване на основните иновативни възможности за 

предприемаческа дейност в алтернативния туризъм, базирани на горските 

територии. 

Обект са иновационните възможностите и предприемаческите 

перспективи за развитие на алтернативния туризъм в България, а предмет на 

разработката са алтернативните туристическите услуги, които могат да се 

развиват в горските територии на България. 

Използвани са данни и информация от налични литературни източници и 

собствени изследвания, които са обработени чрез следните методи: 

• Проучване на налични в интернет документи; 

• Анализ на специализирани литературни източници; 

• Анализ на бази данни със статистическа информация; 

• Сравнителен метод –сравнение на настоящи отчетни данни с такива от 

предходни периоди. 

В статията се акцентира на възможностите за алтернативни туристически 

услуги в ловните и горските стопанства на територията на Република България. 

 

2.    Същност и особености на алтернативния туризъм 
По своята същност, алтернативните форми на туризъм обединяват 

туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като 

алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане и 

протичане. Най-популярните сред потребителите на този вид туризъм са 

програми и пакети за пътуване с цел ползване на: здравни, СПА и Уелнес услуги, 

селски, екологичен и планински туризъм, приключенски маршрути, пътешествия 

свързани тематично с културно-историческото наследство, езотеричните места, 

религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика 

и занаяти, хоби и екстремни преживявания [2, 3, 4]. 

Алтернативният туризъм е контрапункт на стандартния, като в него основно 

се акцентира на досега със съхранена околна среда и нейното опазване, 

автентична атмосфера и кухня, запазени традиции, многофункционално 

развитие на селските райони и горските територии.  

Много и най-разнообразни са критериите и особеностите, по които се 

разграничават и класифицират отделните видове туризъм, но най-основните 

показатели са следните: 

• Според мястото, където се провежда, туризмът бива: планински, 

селски, горски и морски.  

• Според предназначението си туризмът може да бъде: рекреативен; 

лечебен (медицински); спортен; културно-познавателен; хоби-туризъм; култов 

(религиозен); служебен или делови туризъм. 

• Туризмът също така може да бъде индивидуален и групов; организиран 

и неорганизиран. 

• В зависимост от продължителността - краткотраен и дълготраен и в 

зависимост от географския обхват туризмът бива вътрешен и международен.  
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Основните доставчици на алтернативни туристически услуги в селските и 

горските територии са собствениците на семейни хотели, къщи за гости и 

планински и горски хижи, Държавни горски стопанства (ДГС), Държавни ловни 

стопанства (ДЛС), ловни сдружения, ловни и риболовни заслони и хижи, ловни 

и риболовни стопанства собственост на физически и юридически лица, 

манастири, планински водачи, производители на оригинални занаятчийски 

продукти и др. Този вид туризъм предлага много повече от пасивното 

разглеждане на дадена забележителност като прави туриста съпричастен и 

главно действащо лице.  

Алтернативният туризъм включва пакетни туристически обиколки и 

индивидуални туристически услуги в следните области: природен туризъм 

(екотуризъм, приключенски, конна езда, бънджи скокове, спускане по 

бързотечащи реки, балнео и спа туризъм, колоездене, горски и ловен туризъм и 

много др.) и културен туризъм (селски туризъм, винен туризъм, културно–

познавателен туризъм, религиозен (поклонически), кулинарен, конферентен и 

др.) 

България е привлекателна дестинация за различни видове алтернативен 

туризъм, някой от които вече активно се практикуват. Търсейки наситено с 

емоции преживяване и активен туризъм сред неурбанизирана и запазена от 

човешки посегателства природна среда, туристите очакват незабравими 

преживявания, които българите и българските традиции в градовете и селата 

могат да и предоставят в горските територии, многото защитени местности и 

природни резервати [6].  

Ловният туризъм е сред международно наложилите се туристически форми 

на обслужване само в региони и страни със законово регламентирани от 

държавата условия за пребиваване, отстрел на дивеч, плащане на трофейни 

екземпляри и части от тяхното тяло /най-често – рога, кожи, бивници и други/ и 

изнасянето им зад граница. Специализирани туристически агенции, отчитайки 

интереса на любителите на лова на различни видове дивеч на практика 

организират ловни пътувания във всички страни и континенти, в които няма 

законови забрани за тази дейност.  

Риболовните пътувания също се развиват в зависимост от интереса на 

любителите на любителския риболов като преживяване, вид спорт и форма за 

общуване с природата. Тук водещата емоция е свързана с преживяването 

обхващащо етапите по самата подготовка и ловенето на атрактивни рибни 

видове и трофейни екземпляри.  

Тези видове туризъм се развиват почти изцяло в горските територии, което 

кара много изследователи на алтернативните туристически услуги да говорят за 

горски туризъм, обобщаващ горните два и включващ в себе си много други 

възможности за културно-познавателен туризъм в горските територии. 

В българските планини и гори живеят около 75 хиляди сърни, 16 хиляди 

благородни елена, 4 500 елена лопатари, над 50 000 диви свине, 2 200 муфлона, 

около 830 мечки и хиляди вълци, чакали, лисици и зайци. Ловните стопанства и 



693 

 

ловните територии, в които се провеждат законово регламентирани излети в 

страната, разполагат с десетки хиляди пъдпъдъци, яребици, диви патици, 

кеклици и фазани, които са традиционно търсен обект за лов от българските и 

чуждестранни ловци-туристи [7].  

Най-атрактивните рибни видове в България са сладководните риби, със 

стопанско значение като шаран, сом, пъстърва, амур, толстолоб, кефал и някой 

други. Страната ни има сериозен потенциал за организиране на риболовни 

пътувания за чуждестранни граждани, но само в зарибени водоеми и охраняеми 

зони и територии.  Липсата на традиции в привличане интереса на групи 

чуждестранни любители на риболова, както и на маркетингови и рекламни 

кампании е причина този профил на туристическото обслужване да се развива за 

сега основно в рамките на вътрешния пазар. 

Към края на първото десетилетие на ХХІ век по данни на Изпълнителната 

агенция по горите [8] основния вид дивеч, който се търси най-много от 

чужденците е благородния елен. Друг интересен за отстрел вид дивеч е дивата 

свиня, която в България традиционно привлича ловци заради отличните си 

трофейни качества на бивните. Все повече чужденци проявяват интерес към 

елена лопатар, муфлона, дивата коза и ловуването на различни птици. 

Ловуването на различен дивеч е в съответствие със законовите изисквания, което 

се определя със сезонно разрешение за ловуване на определени видове дивеч в 

определени сезони и дни в седмицата. Повечето туристически посещения на 

ловци от чужбина съвпадат основно с този календарен режим. Цените на 

предлаганите в България услуги на ловците са по-атрактивни за чуждестранните 

граждани, а възможностите за отстрел на трофеен екземпляр са гарантирани, 

благодарение на целенасочената дейност по запазване и увеличаване на 

дивечовите популации от страна на ловните стопанства и сдружения в страната.  

Пакетите за услуги в ловния туризъм включват транспорта от и до аерогари, 

специализиран транспорт до местата за ловуване, добре обучени кучета-гоначи 

и съответната екипировка, нужна за определения вид лов. Обстановката в най-

добрите бази, голяма част от които са бивши правителствени резиденции в 

България, отговаря на нивото в най-добрите хотелски комплекси.  

Наличието на три национални парка: Рила, Пирин и Централен Балкан; на 11 

природни парка в различни краища на страната; на голям брой биосферни и 

други резервати, природни, исторически, религиозни и архитектурни 

забележителности в горските територии, дава неограничени възможности за 

предприемаческа дейност в сферата на така наречения по-горе горски туризъм. 

 

3. Иновативни възможности за предприемаческа дейност в алтернативния 

туризъм, базирани на горските територии 

Практикуването на алтернативния туризъм е в тясна връзка с природата. В 

горските територии могат да се практикуват различните форми на алтернативния 

туризъм.  
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Горите са национално богатство със своето многообразие от функции и 

ползи. Значението им се разпростира в голям диапазон. Ползите от гората са 

както материални, така и духовни и като източник на здраве. Гората е свързана с 

икономиката, екологията, здравеопазването, отдиха и прехраната на хората. 

Създава благоприятна среда за възстановяване на флората и фауната и осигурява 

необходимите условия за опазване на биоразнообразието. Нейните 

икономически, екологични и социални функции са от значение за устойчивото 

развитие на обществото и за подобряване на условията на живот. 

Гората е един от най-важните фактори формиращи околната среда. Тя е 

източник на важни възобновяеми ресурси, суровини и материали. Осигурява 

снабдяването с дърва за огрев, строителна дървесина, провеждането на някой 

основни видове алтернативен и традиционен туризъм, събиране на билки, горски 

плодове и сено, паша на диви и домашни животни, територия за организиране и 

провеждане на лов и риболов и други. Нейните водоохранни и водорегулиращи 

функции са незаменими, играе роля при формирането на водния отток и 

поддържането на източниците на питейна вода. От съществено значение са и 

нейните противоерозионни, почвозащитни, ландшафтноформиращи, 

ветрозащитни (включително и филтриращи замърсения въздух в градовете и 

служещи за зелени зони около промишлени обекти), лавинозадържащи, противо-

свлачищни и много други екологични функции [5].  

Голяма част от традиционните и алтернативни форми на туризъм намират 

ресурси за развитието си в горските територии. Гората дава добри възможности 

за развитие на планински, ски и сноуборд, екотуризъм, селски, вело, 

орнитоложки, ловен и риболовен туризъм, фото туризъм и други не толкова 

развити форми. Горските територии се използват от населението ни за 

възстановяване и отдих. В края на всяка седмица голяма част от населението 

използва горските територии за възстановяване от напрежението през време на 

работните дни, да избяга от шума и замърсената от вредните емисии градска 

среда. 

В горските територии са развити следните алтернативни форми на 

туристическо предлагане: 

• Ловен и риболовен туризъм 

На територията на горите ни съществуват отлични възможности за ловуване 

на едри бозайници (благороден елен, сърна, мечка, вълк) и за риболов (шаран, 

сом, пъстърва, костур и кефал). Настанителната база включва над 1100 легла в 

повече от 110 добре обзаведени хижи и ловни домове. Всяка година над 2500 

чужденци идват да ловуват в България. Повечето от тях са традиционни 

посетители. Уникалната ни природа и добрата база, някои от световните рекорди 

за трофеи от елен и глиган са част от предимствата на ловното стопанство в 

България [7]. 

Ловната площ на България е 8 914 721 ха, от тях 7 666 660 ха ловностопански 

райони на ловните дружинки, а 1 248 121 ха са ловностопански райони на ДЛС, 

включително и оградени дивечовъдни участъци [8]. 
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Ежегодно се зарибяват водоемите за нуждите на спортния риболов, както и 

на водните течения в горските територии.  

• Екотуризъм  

Разработена е концепция за повишаване на достъпността на 

забележителните места в планинските и хълмистите райони, чрез построяването 

на мостове, стълби, екопътеки и др. Концепцията е в рамките на Програма на 

Българската Асоциация за Селски и Екологичен Туризъм (БАСЕТ). Създадени 

са маркирани пътеки през планинските, смесените равнинни и хълмисти райони 

на страната.  

• Орнитоложки туризъм.  

България предоставя уникални условия за орнитоложки туризъм. Около 70 

% от птиците на Европа могат да бъдат наблюдавани в България.  

• Велотуризъм  

Горските територии предлагат отлични възможности за планински вело- 

туризъм, а част от реките в тях са подходящи за рафтинг.    

• Горски туризъм 

В страната ни има повече от 110 ловни резиденции, хижи, домове и заслони, 

които предлагат настанителната база за любителите на лова. Някой от тях са: 

Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена”, Държавно ловно стопанство 

“Черни Лом”, Държавно ловно стопанство “Кормисош”, Държавна дивечовъдна 

станция “Дикчан”, Държавна дивечовъдна станция “Жанда”, Държавно ловно 

стопанство “Воден”, Ловен дом Търговище, Държавно ловно стопанство 

“Паламара”, Български ловно-рибарски съюз “Сокол”, Ловно дружество “Амон 

Ра”, Ловно дружество “Златни Пясъци”. 

 

4.    Заключение   

Страната ни разполага с много и разнообразни туристически ресурси. 

Голяма част от тях са използвани за различните видове туризъм. България 

съчетава в себе си красотата на морето, планините, равнините. Климатът е 

благоприятен за целогодишен туризъм, страната ни разполага с богата флора и 

фауна, многобройни лековити минерални термални извори. В страната ни е най-

старото златно съкровище на света, впечатлява с богатото ни културно-

историческо наследство, традиции и обичаи.  

Горската територия на България осигурява условия за провеждане на едни 

от основните форми на алтернативен и традиционен туризъм. В горските 

територии винаги се е провеждал самостоятелен или организиран туризъм. Още 

с ловуването на дивеч за прехрана до днешни дни, тя се използва като място, за 

организиран ловен туризъм, орнитоложки, екотуризъм, велотуризъм, 

фототуризъм и други форми. На територията на горите ни са разположени ски 

писти и курорти, които представляват голям интерес както за нашите любители 

на ски спорта, така и за чужденците. Голяма част от почивните станции и 

възстановителни санаториуми, СПА хотели също са разположени в горските 

http://bulgariantourism.wordpress.com/2012/04/02/%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc/%D0%94%D0%9B%D0%A1%20%E2%80%9E%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%E2%80%9D-%20%D1%81.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.popovo.bg/newsite/bg/useful_information/kultura/lov_ribolov
http://www.popovo.bg/newsite/bg/useful_information/kultura/lov_ribolov
http://dlskormisosh.ucdp-smolian.com/
http://www.gamehuntingbg.com/index.php?language=bulgarian
http://www.gamehuntingbg.com/index.php?language=bulgarian
http://www.visitbulgaria.net/bg/kardjali/news/20071026/mufflons_in_bulgaria.html
http://fitwell.bg/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-_l.s_i.9415.html
http://fitwell.bg/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-_l.s_i.9415.html
http://infocatalogbg.com/catalog/firm.php?id=157360
http://na-ribolov.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/company/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0/47094
http://na-ribolov.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/company/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0/47094
http://www.sokol-blrs.com/index.php?pg=hunting&lang=bg
http://amonratour.domino.bg/hunt_tur.php
http://amonratour.domino.bg/hunt_tur.php
http://www.goldensands.bg/hunting/index-bg.asp
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територии. Изградени са много екопътеки. Много от селата на България в които 

е развит селски туризъм са разположени в планинските територии. 

Потенциала на алтернативния туризъм в горските територии на България е 

много висок. Основните форми на алтернативен туризъм, които са развити са 

планински, селски, екотуризъм, ловен туризъм, велотуризъм, орнитоложки и 

други. В последно време,  у нас се развиват и някои нови форми като спа–

туризма, конгресния туризъм, винен туризъм, фото-туризъм и апи-туризъм.  

Най-развития вид алтернативен туризъм в горските територии на България е 

организираният ловен туризъм. След приемането на България в ЕС и в края на 

първото десетилетие на новото столетие се наблюдава нарастване на интереса на 

чуждестранните туристи любители на лова. Организатори и стопани на ловни 

стопанства отбелязват, че страната ни продължава да е атрактивно място за 

ловуване на различни видове дивеч. Трофейните екземпляри през последните 

десетилетия в нашите ловни стопанства продължават да са носители на 

престижни отличия от международни изложения и специализирани форуми. 

Това е фактор, поддържащ имиджа на страната и на нашите ловни стопанства 

сред средите на ловците от много страни в Европа и други съседни региони на 

страната. Практикуващите този вид туризъм са платежоспособни и с високи 

доходи. 

Материалната база в елитните ни ловни стопанства и допълнителните 

удобства и услуги, предлагани на ловците и техните придружители ориентират 

този тип алтернативно туристическо предлагане към най-платежоспособните 

туристи, посещаващи нашата страна. Пакетите за членове на семейства или за 

други придружители - не ловци, включват разнообразни индивидуални програми 

в СПА центрове, екскурзии до културно-исторически обекти, посещения на 

природни дадености, концерти и шопинг-турове. 

Страната ни притежава всички необходими условия за развитие на 

орнитоложки туризъм. Както вече беше споменато при орнитоложкия туризъм 

имаме ниски инвестиции и високи приходи, т.е. голяма рентабилност. Няма 

обичайната сезонност както при масовия вид туризъм. Съществуват разбира се и 

заплахи, най-вече от екологично естество. Затова туристическите пътувания с 

цел наблюдение на птици трябва да са съобразени стриктно със Закона за 

защитените територии. Орнитоложкият туризъм няма традиции в България, но 

може да се превърне в символ на страната ни.  

В горските територии има чудесни условия за практикуване на велотуризъм. 

Все повече собственици на частни хотели и селски къщи предлагат планински 

велосипеди под наем и с това допринасят за атрактивността на съответната 

дестинация. Освен достъпните пешеходни пътеки на много места са изградени 

или се предвижда да се изградят специални велосипедни пътеки. За тяхното 

бъдещо развитие може да се препоръча да се приложи адекватна стратегия за 

устойчиво развитие на ловния туризъм в горските територии. Целта трябва да 

бъде комплексна стопанска ефективност-икономическа, социална и екологична. 
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Може да се комбинира с други видове туризъм, като съпътстващи продукти 

както за самите ловци, така и за тези които ги придружават.  

Комбинираното туристическо предлагане намира голямо приложение и води 

до допълнителни доходи. По този начин може да се въздейства положително 

както върху другите видове туризъм, така и върху икономиката като цяло. 

Алтернативният туризъм стимулира увеличаването на заетостта и инвестициите 

в района, в който се развива, подобрява земеползването, икономическата 

структура и води след себе си положителен принос за платежния баланс. 

Необходима е задълбочена държавна политика по отношение на туризма, с цел 

преодоляване на конкуренцията, която се наблюдава в съседните на България 

страни и повишаване на общата информираност по отношение на 

туристическите ресурси на България. 
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Abstract. The theoretical approaches to the systematization of the stages of scientific and 

technical progress from the perspective of: industrialization of the economy are considered; 

technological structures; industrial revolutions. The necessity of formation and primary 

development of the industrial sphere in strengthening the economic potential of the state, in 

improving the quality of life of its citizens is substantiated. Generalized the experience of 

successful implementation of industrial policy in the advanced European countries (Great 

Britain, Germany and France). The root causes of the deindustrialization process in Ukraine and 

its impact on the decline in the level of the well-being of the population are considered. Attention 

is focused on the need to enhance the role of the state in creating conditions for the successful 

development of technological, economic and managerial innovations.  

Keywords: industrial policy, innovation, management, scientific and technological progress, 

quality of life.  

 

1. Introduction 

    The main purpose of government is to be welfare, protection of the interests and 

rights of citizens. The well-being of citizens is determined by the provision of 

necessary spiritual, material and social needs for life. The main element of well-being 

is differentiation and income level. The level of income is directly dependent on the 

results of the development of the country's economy, the availability of natural 

resources. The welfare of the nation directly depends on the level of development of 

economic relations and productive forces. It is the level of the productive forces that 

determines the dynamics of the growth of national wealth and the productivity of social 

labor. The productive forces are a combination of material (natural resources, fixed and 

circulating funds) and personal (labor) factors of production, certain forms of their 

organization (specialization, concentration and co-production) that ensure interaction 

and effective use. 

As for the main factors directly determining the state, dynamics and nature of the 

development of the productive forces, the following can be attributed to them: rational 

use of natural and manpower resources; scientific and technical progress; effective 

organization and management of the economy; advanced development of innovative 

industries, and first of all, machine building; mutually beneficial participation of 

enterprises and organizations in the international division of labor and economic 

cooperation. 

mailto:gerasymchuk.vh@i.ua
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Industry has a decisive influence on the level of development of the productive 

forces of society. Industrial production continues to play a decisive role in the 

development of the global economy. The sphere of production has a direct impact both 

on the development of industrial infrastructure, creation of new jobs, and on indicators 

of GDP. It is the production sphere that serves as the basis for the economic prosperity 

of the state. The increase in revenues from the sale and export of industrial and 

consumer goods in the world economy stimulates economic development. In turn, this 

relationship calls for increased attention from the state to the creation of modern 

production facilities, investing considerable resources in the development of high-tech 

infrastructure and education. Countries and their industrial sector are trying to move to 

a new technological level, as well as to raise the level of economic welfare. The use of 

innovative technologies on the basis of a combination of digital and material aspects 

of production makes it even more possible to increase the level of competitiveness, 

both at the enterprise level and at the level of the state as a whole. High-tech industries 

practically form a global production landscape in most advanced economies and those 

countries whose leadership has set a goal to enter a cohort of countries with high 

incomes of their citizens. 

The problems of the development of world industry, as well as the industrial 

potential of Ukraine, its role and place in international scientific, technical and 

economic cooperation have been given sufficient attention in various forms of research. 

A significant number of analytical reviews, monographs, programs and strategies for 

the development of the country's industrial complex, including selected branches of 

engineering, have been prepared. Among the well-known domestic researchers of the 

problems under consideration are: V.P. Aleksandrova, Y.N. Bazhal, V.M. Geets, L.I. 

Fedulova, I.Y. Franco, V.G. Tchirkov. Particular mention should be made of the work 

of A.A. Mazur, Y.V. Makogon, G.M. Skudar, V.P. Solovyov, successfully combining 

research and practice in leading sectors of the national economy and having a fairly 

long experience of management. In our study, we will use the developments of a 

number of foreign scientists, including V.B. Kondratiev, Lee Kuan Yew, B. Twiss, R. 

Waterman, J. Hicks and other authors. 

The practical result of the functioning of domestic machine-building enterprises 

(from the point of view of the volume of output produced, and not the number of 

published articles or monographs) is negative. Many, if not most, of the industry 

(machine-tool construction, shipbuilding, agricultural machinery, radio-electronic and 

aviation industries, etc.) have reduced their production capacity to a minimum or 

completely stopped work by sending machines and equipment to scrap. Nor is there 

any tangible increase in the participation of domestic machine-building enterprises in 

the international division of labor. 

Most researchers of industrial problems consider its individual aspects. The 

authors, by virtue of different circumstances, do not adhere to the principles of systemic 

and integrated. We are talking about the need not only for knowledge, but also for 

understanding the deep-seated problems of the industry, not only from the standpoint 
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of purely “book” ones, i.e. Theoretical, but also from the positions of economic, 

practical – organizational and managerial. 

The world has accumulated sufficient experience of successful innovative 

development of national economies (OECD countries, “G7”, “E7”, etc.). This 

experience is important, incl. Not to ignore, but to study and supplement, taking into 

account national interests, taking into account the current changes in politics and 

economy, science and technology, taking into account the development prospects of 

the state. In doing so, it is better to learn from the successes and mistakes of others 

(enterprises, industries, countries, regions). 

The aim of the study is to further deepen the theoretical and methodological 

approaches to studying trends in the development of world and European industrial 

production, identifying key success factors and failures in this important branch of the 

economy in the context of globalization, applying foreign and accumulated domestic 

experience in the practice of functioning of industrial enterprises for use in the 

formation And the successful implementation of the nationwide targeted economic 

program for the development of industry. To solve problems related to recovery and 

further enhance the innovative development of national economy, strengthening the 

role and importance of it industrial complex, engineering and administrative work, the 

following methods: scientific abstraction, organizing, program-based management, 

comparison, analysis and synthesis, statistical analysis and others. 

 

2. Trends in the development of world industry 

     Crisis phenomena, from time to time occur in the world economy, result in the fact 

that some countries, as a result of the implemented reforms, are entering a new, higher 

level of development, others are becoming outsiders. The main factor or strengthening 

(or weakening) of economies is their ability (or inability) to master technological and 

managerial innovations. The main industry of world production is industry. It is in it 

that the main share of the world's gross product (WFP) is created. On average, in the 

world over the past 50 years, the share of industry in GDP has fallen from 40% to 28%, 

and the share of employed – to 21%. However, in the commodity structure of world 

trade prevails (more than 2/3) industrial products. 

In the process of structural changes, there is an outstripping growth of industries 

that determine scientific and technological progress (STP). In most industrialized 

countries, innovative industries are at the center of economic policy. First of all, it 

concerns instrument making, electro technical engineering, aerospace industry, 

production of computer and telecommunication equipment, as well as automotive 

industry. Industrialized countries include 25 countries that are members of the OECD. 

The main features of industrialized countries are: 

- a high level of GDP per capita (15–30 thousand dollars per capita per year), which is 

approximately 5 times higher than the world average; 

- diversified structure of the economy, and the service sector provides production of 

more than 70% of the country's GDP; 
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- a small gap in income between 20% of the poor and 20% of the rich and the presence 

of a powerful middle class. 

The industrialized countries continue to play a leading role in the world economy. 

Their share in the world gross product is more than 54%, and the share in world exports 

is more than 70%. The countries of the G-7 group, for example, provide 47% of the 

world's gross product and 51% of world exports. As noted in their report, the 

researchers of the consulting group PwC “The World in 2050. Will the changes in the 

alignment of forces in the world economy continue?” during the period from 2014 to 

2050 the leading industrialized countries will gradually lose the role of leaders. Thus, 

the average growth rates of the economy of the largest countries of the euro zone are 

projected at the level of 1.5-2% per year. This report presents long-term forecasts of 

potential GDP growth rates up to 2050. On 32 largest countries of the world, which 

account for 84% of world GDP? In the period 2014-2050 the average growth rate of 

the world economy will be slightly above 3% per year. As a result, by 2037 the world 

GDP will double, and by 2050 will almost triple. 

After 2020 emerging countries will start to take the lead in the world economy 

provided these countries continue to implement policies aimed at creating the 

foundations of economic growth, accelerating investment growth and implementing 

institutional reforms. China is expected to become the largest economy by 2030. By 

the year 2050 China's economic growth rate will be at the level of the global average. 

India by 2050 will compete with the United States for the second place in the world 

ranking. Indonesia, Mexico and Nigeria will be part of the ten largest economies, 

instead of Britain and France. Indonesia by the year 2050 can rise to the 4th place in 

the world ranking. The slowest growth rate among 32 countries will be in Japan. The 

country by 2050 in the world ranking of countries by the size of GDP can move from 

the fourth to the seventh place. 

The PwC report forecasts the share of countries in world GDP at purchasing power 

parity (PPP). Thus, China's share of world GDP will stabilize by 20% by 2050. The US 

share will decrease from 17% to 14%. The total share of EU countries in world GDP 

will decrease from the current 17.5% to 12.0% by 2050. The markets of developed 

countries will continue to play a significant role in the global economy, although in the 

coming decades their average growth rate will be only about 2%. In China, by the year 

2050 the average per capita income will be only 40% of the average in the US, and in 

India – 25% [1]. 

 

3. Industrial policy in the strategy “Europe - 2020” 

    The European Union implements the strategy of economic development “Europe - 

2020: a strategy of reasonable, sustainable and comprehensive growth”. The European 

Commission has developed five main activities that guide European states: 

employment; research and innovation; climate change and energy; education; fight 

against poverty. The EU has the necessary tools to manage the new economic order, 

namely: the internal market, the budget, entrepreneurship, foreign policy, as well as the 

economic and monetary union. Among the factors of strengthening the economy and 
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the main activities of “Europe – 2020” we will select the direction “Reasonable growth 

– an economy based on knowledge and innovations”. “Reasonable growth” means 

enhancing the interaction of scientific knowledge, research and innovation with the 

economic growth and development of the EU. This factor of strengthening the 

economy includes improving the quality of education, improving the quality of 

research, supporting the diffusion of innovative technologies and knowledge, 

increasing access to information and communication technologies, and ensuring that 

innovative technologies will be used to achieve global social goals. 

The vector “Industrial policy aimed at globalization” provides for the development 

of general principles for supporting entrepreneurs in order to help the industry 

successfully transfer the alleged problems and changes. At the EU level, industrial 

policy aims to develop and implement the following activities: creating favorable 

conditions for supporting and developing a strong, competitive and diverse industrial 

basis in Europe, developing horizontal measures to support industrial policy; 

improvement of the living environment for business, especially for small and medium-

sized enterprises; promote the use of technological and production processes that 

reduce the level of energy consumption. The EU sees the internal European market of 

the XXIst century stronger, broader and deeper, which is necessary for economic 

growth and development of the labor market. 

As Jean-Claude Juncker points out, European industry represents the first economic 

activity on the continent, accounting for 20% of value added and 15% of employment. 

Its industries are the leaders of world markets. They employ over 50 million people. 

They are rich in entrepreneurs and brilliant innovators who know how to use new 

opportunities. The strength of European industry has always been the ability to adapt 

and create innovation. In a rapidly changing global competitive environment, one 

should bet on the advantages of the European economy: a huge hotbed of talent, a well-

educated workforce, a tradition of innovation and, importantly, a single market of 500 

million consumers. To reduce costs and depend on suppliers from third countries, 

factories in the EU can and should be leaders in the field of "clean" technologies and 

energy efficiency. More than 50% of EU enterprises are an integral part of world trade 

chains. In this regard, the EU does not consider options for a return to isolationism and 

protectionism [2]. 

The industry is assigned the main role in fulfilling the specific tasks of “Europe –  

2020” in the field of innovative development, energy efficiency, education and 

employment, including: an increase in the average level of expenditure on R & D up 

to 3% of GDP, mainly due to increased costs of R & D in the private sector; Ensuring 

75% of employment of economically active population; Achieving climatic indicators 

(reduction of emissions by 20-30%, bringing the share of renewable sources to 20% of 

energy production, 20% increasing energy efficiency); An increase in the level of 

education (40% in the group of 30-34-year-olds who completed the third stage) and 

poverty reduction. 

Industrial products account for more than 80% of European exports and 80% of 

private sector investments in innovative development. Europe is among the world's 
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leaders in the automotive, aerospace, chemical, pharmaceutical, engineering industries. 

By 2020 it is planned to bring the share of industry in GDP to the EU from 15% to 

20%. According to European experts, 100 new jobs in industry lead to the creation of 

60 to 200 new jobs in other sectors of the economy. 

The European Commission formulated the main directions for the development of 

industrial policy and developed recommendations to the member countries to 

accelerate the implementation of the tasks that are constantly being revised and refined 

under the influence of changes in the external environment. The barriers to 

modernization, the main mechanisms for overcoming them, and the priorities for 

innovative development have been identified. The governments of several European 

countries, in particular the UK (before Brexit), France, Germany and Spain, adopted 

national and regional medium-term industrial strategies  

An example of a new state approach to the development of industry can serve as a 

policy of the British coalition government. In 2012 the government adopted a long-

term industrial strategy. It outlines directions of state support for innovative activity of 

private business with clearly formulated priorities based on national competencies. 

Among them: efficiency of resource use, production processes, composite materials, 

production systems, business models. The new combined or “horizontally vertical” 

(“matrix”) industrial policy for the first time represents a combination of sectored 

measures, support for the development of key technologies and “horizontal” activities. 

Among the main 5 priority directions of the new industrial strategy: stimulation of 

development of 11 priority industrial sectors; Support the development of 8 key 

technologies; Expansion of business access to financial resources; Increase the 

professional level of personnel in key sectors; Use of the state order to create new 

opportunities for companies and efficient operation of production chains. For example, 

the list of 8 key technologies with the greatest transformation effect includes: large data 

processing, satellite technology, new materials and nanotechnologies, energy 

conservation, agro technology and regenerative medicine. 

The priority industrial sectors, which are given the role of “locomotives” of British 

industrial growth and competitiveness in world markets, include three types of 

industries: 

1) progressive industries that create the product with the highest added value 

(automotive and aerospace industries, medical and biological and agro technical 

sectors); 

2) sectors that provide new opportunities for habitat (wind, oil and gas, nuclear energy 

and construction); 

3) knowledge-capacious services (international education, information economy, 

professional and business services). 

The main features of the industrial policy of the coalition government are the 

partnership with the private sector in formulating sectored strategies, taking into 

account the industry specificity in line with the general trend of “resourcing” and 

developing “national” competences; A significant increase in the scale of state 

financing of priority areas; The creation of innovative centers on the basis of 
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universities that promote the commercialization of the results of innovative 

development. In general, the new policy of the coalition government can be described 

as “hybrid”, in which state support for a limited number of industries and technologies 

is combined with innovative development along a broad front of directions [3]. 

The European leader in the field of industry is Germany. The structure of the 

German economy is such that 1.1% of GDP is created in agriculture, 34.5% in industry, 

and 64.4% of GDP in services. Germany in terms of industrialization is second only to 

Japan, Ireland and Portugal. Industry provides the country leadership in many world 

markets for finished products. Germany is one of the leading countries in the world and 

the largest power in the EU in terms of the development of mechanical engineering. 

The machine-building industry is the main employer in the industrial sector. It employs 

more than 1 million people. The productivity of labor in mechanical engineering is $ 

70 thousand. On the level of development of engineering industry, Germany almost 2 

times ahead of Italy, 5 times - France and 6 times - Britain. The weight of the country 

in the European engineering industry in the last few decades has slightly decreased – 

from 42% in the 1990s to 38% in 2012. 

About 83% of machine-building firms are small and medium-sized enterprises with 

less than 200 employees. They specialize in the production of certain types of products. 

Only about 5.5% of enterprises have more than 500 employees. Large enterprises 

produce mainly serial products or designs and construct large engineering projects. 

The determining factor in the achievements of the German economy is the high 

level of scientific and technological progress in the country, which is based on the 

support of the government of Germany and private business. For example, in terms of 

spending on scientific and technological goals (3% of GDP) and their absolute value, 

Germany is one of the top five countries in the world. The advanced character of the 

German economy is determined by the high level of its export orientation, close 

integration of the country into the world economic system. Exports of Germany are 

about 30% of its GDP. In terms of foreign trade and investment, Germany occupies 

one of the first places in the world – at the level of the United States, China and Japan. 

Given the structure of the economic complex of Germany, the main articles of 

German exports are the products of machine building and the chemical industry; 

Household and electronic computing, certain types of food. Germany exports goods 

worth more than 1 billion euro / year. The main foreign economic partners of the FRG 

are the EU countries, the USA, China and India. Germany's trade and economic 

cooperation with the countries of the former USSR, including Ukraine, is also 

becoming more active. 

 

4. The economy of Ukraine on the road to industrialization? 

     By degree of readiness for economic independence from the USSR, Ukraine in 1991 

clearly outstripped the remaining republics of the union state. The experts then assessed 

the main components of the economic potential of Ukraine on a 10-point scale as 

follows: industry – 9, agriculture – 10, raw materials – 8, market opportunities – 3, total 

score – 7.5.  The economic potential of Ukraine was assigned to experts in the world 
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ranking 10th place. On the extraction of coal, iron ore, smelting steel and sugar 

production, Ukraine at the turn of 1989-1990 took 1st place in Europe, 2nd place for 

milk and butter production, 3rd place – for meat production. It was important to 

skillfully dispose of this entire rich heritage, to reorient the economy from the planned 

system of management to market lines, to gain a foothold in traditional sales markets 

and to master new ones [4]. The indicators of table 1 prove the low efficiency of 

managing the economy of the country. 

For 25 years of reforms (1991-2016), perspective Ukraine has become an economic 

outsider. It’s real GDP for this period declined by 35%. According to the World Bank, 

this is the worst result in the world in the last 24 years (!). Out of 166 countries around 

the world, GDP fell only in 5 cases. Ukraine ranked ahead of such countries as Moldova 

(-29%), Georgia (-15.4%), Zimbabwe (-2.3%) and the Central African Republic (-

0.94%). The GDP of the remaining 161 countries grew: with a minimum in Barbados 

(8.9%) and Tajikistan (10.6%), the highest in China (GDP grew 10 times) and 

Equatorial Guinea (61 times).  In terms of GDP (PPP) per capita ($ 7987), Ukraine 

ranks 113th among 185 countries in the world (2015). In terms of life expectancy, the 

country is on the 111th place out of 190 countries (2016). According to HDI Ukraine 

in 1991 ranked 45th in the world ranking, and in 2016 she was in 81st place. By the 

level of average wages (2016) Ukrainians are at the last step in Europe (€ 180). Ukraine 

was on the 132nd place in the world happiness rating. It became the most unfortunate 

country in Europe according to the data published in the report of the World Happiness 

Report 2017. The African countries were the neighbors of Ukraine: Sudan, Ghana, 

Uganda, Burkina Faso and Niger. 

One of the reasons for this collapse was the technological degradation of Ukraine. 

The country was lost not by individual factories and factories, research institutes, but 

entire industries. We are talking about machine-tool construction, instrument making, 

robot production, microelectronics, shipbuilding, chemical engineering, etc. From the 

space programs, the economy of the country was reoriented mainly to agriculture, 

metallurgy, and the release of mineral fertilizers. Unnecessary economic system of the 

country was engineers, technologists, mathematicians, physicists, chemists, hundreds 

of other specialties. Over the years of independence, the weight of Ukraine in world 

production has decreased almost 5 times and is about 0.08% of world GDP. The only 

steady upswing in independent Ukraine came in 2000-2007, when it was based not on 

reforms, but on the rise in commodity prices. 

 

Table 5. Production of the main types of products in Ukraine, 1990-2014 

Indicators 1990 2000 2010 2013 2014 2014 / 

1990,% 

Electricity, billion kW. 

hour 

298 171 189 194 182,8 61,3 

Coal, million tons 130 62,4 55 64,2 45,2 34,8 

Finished rolled products, 

million tons 

38,6 22,6 17,6 17,8 14,3 37,1 
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Steel pipes, million tons 6,5 1,7 2,0 1,8 1,6 24,6 

Ammonia synthetic, 

million tons 

4,9 4,4 1,2 4,2 2,4 49,0 

Mineral fertilizers, million 

tons 

4,8 2,3 2,3 - 5,0 103 

Cement, million tons 22,7 5,3 9,5 9,2 8,6 37.9 

Cars, thousand pieces 196 31,9 105,6 45,8 25,9 13,2 

Household refrigerators, 

thousand pieces 

903 452 164 - - - 

Fabrics, million square 

meters 

1210 66,7 88,2 93,6 80,6 6,7 

Footwear, million pairs 196 13,5 25,7 30,5 27,5 14,0 

Sausage products, kt 900 175 281 294 267 29,7 

Butter, thousand tons 444 135 79,5 94,3 114 25,7 

Vegetable oil, thousand 

tons 

1070 973 3030 3403 4359 407,4 

Calculated by the author on the basis of data from the State Statistical Service of Ukraine 

 

If we analyze changes in the structure of industrial production, then Ukraine is more 

inclined to classify its state of development to the preindustrial period. In this period 

the defining sphere is the agrarian sphere, and the main structures are the church and 

the army. During the years of independence, the share of industry declined 3 times – 

from 44% (1991) to 14% (2016). The energy intensity of Ukrainian industry is 6 times 

higher than the average in the world, and 11 times higher than in the EU. This 

significantly reduces the competitiveness of domestic products. The agricultural 

complex every year more and more consolidates its positions in the national economy. 

At the end of 2016 the AIC creates about 12% of GDP, and is close to the industrial 

sphere (14%). On export of agricultural products, Ukraine earns 1/3 more currency 

than metals, 162% more than machinery products, 7.14 times more than light industry 

goods. Exports of agricultural products exceeded $ 10 billion, which corresponds to 

one-third of all export earnings. Foreign capital from 125 countries of the world (2016) 

in Ukraine continues to be directed to the financial sphere, real estate transactions, 

leasing, engineering, trade, car repairs, and ... to the metallurgical, chemical and 

petrochemical industries, agro-industrial complex. It's not about spheres that can 

compete in the European and world markets. Ukraine is a raw material appendage of 

high-tech industries in industrially developed countries [5]. Funds should be directed, 

first of all, to the sphere of development. The philosophy of consumption should 

change to the philosophy of creativity. 

 

5.  Conclusions 

A highly developed state can be considered a state in which the main goals of its 

vital activity are realized as much as possible: improving the welfare of citizens and 

protecting their interests. Among the success factors is the presence of a leader and a 
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program of strategic and tactical changes. We affirm the decisive influence of the 

following components in their interrelation in the successful development of the state: 

historical traditions – classical education –  advanced science –  powerful industry –  

developed economy –  high quality y of life – sustainable development. A powerful 

industry is innovative production, first of all, in the branches of machine building, with 

a high share of added value in the output to meet the needs of both the domestic and 

foreign markets. The growing needs of the population can be met only on condition of 

high-performance and substantial work in all spheres of the economy and, first of all, 

in industry. The theory, methodology and practical experience of successes and failures 

in the development, adoption and implementation of programs for the development of 

the industrial complex in the world and domestic system of management are known. In 

constant improvement need a system of motivation and responsibility. 
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Abstract. One of the main tasks of the financial system is to provide the money required by 

corporations to finance their expansion strategies. In Spain, almost all companies normally have 

banks as the only possible funding source, which makes expansion plans rather expensive from 

the financial perspective. Nevertheless, bigger companies also have the opportunity of getting 

finance from the primary markets, issuing stocks or bonds. For not so big companies with 

appealing expansion plans, the Alternative Equity Market (Mercado Alternativo Bursatil - MaB) 

is a way to get financed issuing stocks. This paper analyses the role played by MaB as a funding 

alternative of SMEs. First, the MaB is described. Then its evolution in terms of capitalization 

and stock volume issued is analyzed. Furthermore, companies making use of MaB are 

characterized. The main conclusion of the research is that, even though experiencing a positive 

evolution, MaB still plays a rather insignificant role as finance source of Spanish corporations. 

Keywords: Funding Source; Alternative Equity Market; Stock Market. 

 

1.      Introduction 

The main task of the financial system is to steer the money from those economic 

players which save money to those which need this liquidity to undertake investments 

(López Portolés, 2017). This goal can be implemented with the help of financial 

intermediaries, as banks, savings banks or investment funds. Another option for 

companies is to appeal to the savers directly in the financial markets, issuing shares or 

bonds (Varó, 2013, Carvajal Hoyos y De la Torre Muñoz, 2014). Which options are 

available for enterprises and what is the relative importance of financial intermediaries 

and financial markets is a very important topic. In fact, this question has got a great 

impact on the stability of the whole financial system, the economic growth and, finally, 

public wellbeing. (Lacalle, 2013). 

For this reason, the financial sector is subject to several regulations by the State 

Governments. One of the goals of this regulation is to promote the liquidity flow 

(Sánchez, 2013; Arnal Martínez y Bravo Álvarez, 2015) towards those companies 

requiring funds through, not just the banking system, but though alternative financial 

mailto:fergarga@esp.upv.es
mailto:marlopez@esp.upv.es
mailto:rimtam@mruni.eu
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markets adapted for the needs of medium-sized growth companies (Hernando Sarriá y 

Ramos Juste, 2013; Alcántara Lera y Gómez Retuerto, 2014). 

In Spain, the banking system plays by far the most important role as finance and 

liquidity source for companies (Badía, 2014). Until recently, only big companies 

participated as issuers in the primary markets issuing bonds and shares, and still 

dominate these markets by far in nowadays. 

This paper analyses the Aternative Equity Market (MAB as for Mercado 

Alternativo Bursátil) to determine its significance as financial source for growth 

companies in Spain. First, the aim of MAB is described. Then, its evolution is studied 

regarding capitalization, included firms and funds obtained. Finally, results are put into 

the context of the Spanish stock exchange and conclusions are presented. 

 

2.     Alternative Equity Market (MAB): Aim and scope 

As stated above, most of the Spanish companies have to rely on the banking 

system to get finance to back their expansion plans and growth strategies. Only huge 

companies are able to go for alternative finance sources in the fixed income markets or 

in the stock exchange market. For the so called “growth companies”, that is, companies 

with interesting expansion possibilities in the short term, conventional primary markets 

are not a possibility for regulation and economic reasons. 

To solve this problem, the Alternative Equity Market (MAB as for Mercado 

Alternativo Bursátil) was developed, regarding the stock exchange market. The aim of 

MAB is to make it possible for growth companies to access the securities market, so 

companies obtain capital with which to grow. Other companies like venture capital 

firms, real-estate investment trusts and open-ended investment schemes are included 

in MAB, as well, together with growth companies. 

MAB’s objective is to make it affordable for growth companies to issue shares 

and negotiate them in an organized secondary market. In order to manage this, MAB 

the conventional procedures for listing a company, the costs and regulations have been 

adapted to the characteristics of these companies.  

MAB offers growth companies access to the stock exchange market in an easy 

and efficient way. Being listed in the stock exchange market has several advantages for 

the corporations apart from the finance resources obtained. Furthermore, companies 

receive increased visibility, media coverage and prestige and the necessary liquidity 

for the shares, with a constant market valuation of the company. 
 

3.     MAB evolution: capitalization and characteristics of the companies 

included 

The requisites to become a member of MAB are set forth in the MAB Circular 

1/2008. Among them, it can be stressed that the company must be a limited company 

that the shares must be freely transferable and all the called-up capital is paid. 

Furthermore, the financial accounts must be audited according to IFRS or the Spanish 

legislation. The minimum capital must reach 2 million euro. 
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Figure1 shows that the MAB capitalization has slightly increased over the last 

years. So, from year 2012 on, the levels of 2007 are surpassed. The maximum of the 

period was reached in 2016, exceeding a capitalization of 38.900 million €. 

Far from initial estimates, in 2016 MAB only represents around 3,8% of the 

capitalization of the Spanish stock exchange. Moreover, it must be considered that in 

the MAB figures other investment vehicles like SICAVs and REITs are included as 

well, not just growth companies. In fact, only 39 growth companies are listed in the 

MAB in 2016, which is a very small number compared with 3.257 SICAVs included 

in MAB. 

 

 

Source: Bolsas y Mercados Españoles (2017) 

Figure 1. MaB capitalization (€ mill.) 

 

Nevertheless, the number of growth companies listed in MAB has increased 

considerably, form just 2 companies in 2009 to 39 in 2016. 

These 39 companies can be homogeneously allocated into five different business 

sectors: pharmaceutical and biotechnology sector; electronics, software and hardware 

sector, engineering, renewable energies and aerospace sector; commerce, tourism and 

marketing sector; and, finally, the telecommunications sector. 
 

4.     MAB as finance source in the primary market 

Table 1 illustrates the Initial Public Offerings (IPO) launched in MAB by growth 

companies between 2010 and 2016. In this period a total of 37 IPOs were undertaken, 

compared with the 12 IPOS in the Main Market for big companies. 
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Table 1. Initial Public Offering in MaB by “growth companies” 2010-2015 

Year Company Number of 

new shares 

 

 

Resources  

obtained 

 (€ mill) 

Number of 

traded shares 

2010 GOWEX 1.714.286  6,00 11.511.000 

2010 MEDCOMTECH 2.604.304  8,83 8.801.822 

2010 NEGOCIO Y ESTILO DE 
VIDA 

912.000  3,70 6.922.200 

2010 BODACLICK, S.A. 3.597.209  10,00 16.175.809 

2010 NEURON BIOPHARMA. S.A. 625.000  2,49 4.625.000 

2010 AB-BIOTICS, S.A. 1.382.340  3,50 5.015.900 

2010 GRUPO NOSTRUM RNL, S.A 951.900  4,44 3.632.262 

2010 ALTIA CONSULTORES 839.185  2,28 6.878.185 
2011 CATENON 1.373.628  5 13.194.978 

2011 LUMAR 468.231  2,15 1.993.231 

2011 SECUOYA 476.360  2,00 7.383.560 
2011 GRIÑÓ ECOLOGIC 1.836.387  4,21 30.601.387 

2012 BIONATURIS 334.595  0,75 4.191.795 

2012 CARBURES EUROPE 1.851.852  2,00 13.089.352 
2012 IBERCOM 637.755  2,50 4.037.755 

2012 VOUSSE CORP 1.472.193  1,55 5.009.693 

2012 1NKEMIA IUCT 1.625.000  1,30 20.946.669 
2013 EBIOSS ENERGY, AD 226.837  1,81 2.650.387 

2014 NPG TECHNOLOGY 3.676.470  5,00 12.256.070 

2014 FACEPHI BIOMETRÍA 9.922.500  12,20 9.922.500 
2014 ONLY APARTMENTS 2.714.000  3,42 7.744.060 

2014 EUROCONSULT GROUP 4.240.000  5,85 19.240.000 

2014 HOME MEAL 
REPLACEMENT 

3.699.422  6,40 12.404.195 

2015 NBI BEARINGS EUROPE 3.623.188  5,00 12.330.268 

2015 GRENERGY RENOVABLES 2.727.273  3,76 22.727.273 
2015 INCLAM, S.A. 3.258.000  3,97 28.500.000 

2015 LLEIDA.NET 4.237.288  5,00 16.049.943 

2015 NEOL BIOSOLUTIONS 861.000  1,55 9.241.500 
2015 GIGAS HOSTING 1.268.250  4,12 4.275.000 

2015 THINKSMART 1.129.518  3,75 5.731.938 

2015 AGILE CONTENT 2.829.949  5,29 8.989.739 
2015 TECNOQUARK 2.275.510  4,46 5.325.249 

2016 CLERHP 826.768  1,05 10.076.768 

2016 ATRYS HEALTH 3.040.541  4,50 11.153.151 

2016 VOZTELECOM OIGAA360 967.700  2,90 4.4889.500 

2016 CLEVER GLOBAL 3.000.000  2,43 15.722.400 

2016 PANGAEA ONCOLOGY 2.434.857  2,70 10.610.357 

Source: Bolsas y Mercado Españples (2017) 

Nevertheless, regarding the capital funded, those 37 IPOs in the MAB only 

achieved to attract 147,86 million Euros, which is a low figure compared with the 8.175 

million Euros obtained by the IPOs in the Main Market. As an example, the 3 IPOs 

launched in 2016 in the Main Market raised 656 million euro, that is, more than the 

fourfold of the amount obtained by MAB companies in the seven years analysed. In 

this context, it must be stressed that the MAB IPOs rarely raise more than 5 million 
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Euros. This is also expected, as companies in MAB are much smaller and also younger 

than those in the Main Market. 

5.     Conclusions 

This paper has analysed the role played by MAB as an alternative finance source 

for growth companies in Spain. The goal was to check whether this exchange market 

can offer Spanish growth companies a real alternative to the traditional banking source. 

Our main conclusion is that MAB represents no competition to the banks. Although 

the number of growth companies listed in MAB is increasing in global terms its number 

is insignificant. Furthermore, the capital raised though the IPOs is very scarce. 

Given this result, the problem of financing growth companies must be tackled and 

alternative financial sources must be sought. Special attention must be devoted to this 

task, as growth companies are important economic drivers which promote job creation, 

but have very limited access to bank financial sources as they are very risky, as well. 

In this context, it is paramount to explore and develop new options like crowd funding 

or crowd lending. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the issues of building effective interaction 

between the developer and the interested parties in the implementation of investment and 

construction projects. The article considers both the concepts of the interested party and the 

developer, as well as the possibilities of using the theory of stakeholders to increase the 

effectiveness of the developer's interaction with interested parties. The work also presents 

stakeholder groups depending on the stage of the investment and construction project and 

explains the need for this interaction. 
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1.   Введение 

Строительство играет важную роль в развитие любого города, региона или 

страны в целом, создавая пассивную часть основных фондов для всех видов 

экономической деятельности  и обеспечивая решение целого комплекса задач в 

экономике, социальной сфере, экологии, развитии инфраструктуры. Оно 

способствует созданию комфортных условий проживания, повышению качества 

и уровня жизни населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 

развитию транспортной системы, реорганизации производственных территорий, 

сохранению и преобразованию технологического промышленного потенциала, 

вводу в эксплуатацию новых и модернизированных производств. Одной из 

особенностей строительства, как вида экономической деятельности, является 

большой круг участников задействованных в процессе создания объекта  и 

оказывающих влияние на его результативность. От выстраивания логических и 

эффективных взаимоотношений между участниками и учета интересов 
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заинтересованных сторон, каждым из них, зависит эффективность реализации 

инвестиционно-строительных проектов и гармоничное развитие территорий 

городов, регионов и страны в целом [1, 2]. 

В данной статье мы остановимся на взаимодействии с заинтересованными 

сторонами одного из основных участников инвестиционно-строительного 

комплекса - застройщика.  

 

2.  Заинтересованные стороны 

Для начала рассмотрим само понятие - заинтересованная сторона. Данное 

понятие можно встретить в стандартах качества, стратегических планах и 

законодательстве. 

Упоминание о их важности можно встретить в первые годы существования 

моделей TQM: «если работники и деловые партнеры будут должным образом 

вовлечены в деятельность организации, то они сыграют существенную роль в ее 

улучшении». Концепция, связанная с заинтересованными сторонами и их роль в 

процессе улучшения деятельности предприятия получает все большее развитие 

по мере совершенствования моделей TQM. Критерий премии качества 

Малькольма Болдриджа по улучшению деятельности гласит: «Результаты 

следует использовать с целью управления процессом создания ценностей для 

ключевых заинтересованных сторон: потребителей, работников, акционеров, 

поставщиков, партнеров и общества. Создав ценность для ключевых 

заинтересованных сторон, ваша организация приобретет авторитет и внесет 

вклад в развитие экономики» [3]. 

В модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества 

(EFQM) сделан следующий шаг - в предполагаемые результаты наравне с 

удовлетворенностью потребителя и экономическими показателями были 

включены удовлетворенность работников и ответственность перед обществом. 

В модели  EQA, а также, разработанной в дальнейшем на его основе, модели 

делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества EFQM, был 

включение такого фактор, как «влияние на общество» означающее, что интересы 

организации и ее потребителей могут быть ограничены, если вступают в 

противоречие с интересами общества. 

В стандартах ИСО серии 9000:2000 также уделяется много внимания 

концепции заинтересованных сторон, особенно в МС ИСО 9004:2000 - 

руководстве по улучшению деятельности. 

В соответствии с ISO 9004:2009: «заинтересованные стороны – это отдельные 

люди и все иные, кто добавляет ценность организации, или каким-то другим 

способом заинтересованные или влияющие на деятельность организации. 

Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

способствует достижению организацией устойчивого успеха»[4]. 

В целом направление, связанное с заинтересованными сторонами, в теории и 

деятельности организаций  возникло в 60 годы ХХ века. Новый виток развития 

исследований и возникновение теории заинтересованных сторон связывают с Э. 
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Фрименом и выходом в свет в 80 годы его работы «Стратегический менеджмент: 

концепция заинтересованных сторон» [5], в которой вводится понятие 

«заинтересованная сторона», приводится упрощенный перечень и схематичное 

изображение. В соответствии с данным определением, к заинтересованным 

сторонам компании относятся «любые индивидуумы, группы или организации, 

существенно влияющие на применяемые фирмой решения и/или оказывающиеся 

под воздействием этих решений». К заинтересованным сторонам были отнесены 

собственники, потребители, группы защиты прав потребителей, конкуренты, 

средства массовой информации, работники, «группы по интересам» защитники 

окружающей среды, поставщики, правительственные агентства, организации 

местных сообществ [6]. 

Э. Фримен дает представление фирмы и ее внешнего и внутреннего 

окружения как набора заинтересованных сторон в ее деятельности, интересы и 

требования которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться 

менеджерами как официальными представителями фирмы [7]. 

Согласно данной теории, организация должна принимать целенаправленные 

решения учитывая интересы всех заинтересованных сторон, а не стремиться 

улучшить в краткосрочной перспективе свои экономические показатели. 

Другими словами эффективная деятельность требует сочетания упрочнения 

организации и улучшения ее показателей в долгосрочной перспективе и учета 

интересов заинтересованных сторон, что позволит решить большинство проблем 

и снизить риски.  

Все заинтересованные стороны можно разделить на две группы: внутренняя 

среда предприятия и внешняя среда.  

 С развитием теории появлялись и появляются все новые и новые статьи и 

монографии в данной области.  

В дальнейших своих работах Р.Э. Фримен и его ученики стремились 

обосновать, необходимость для фирмы нести ответственность перед 

заинтересованными сторонами используя для этого разные подходы – 

неокантианский, реинтерпретирующий теорию трансакционных издержек и 

апеллирующий к феминистской этике. Со второй половины 1980 годов его 

работы были ориентированы на теоретические и методологические аспекты 

концепции.  

На практике происходит ориентация на группы влияния, т.е. группы которые 

конкретно могут оказать влияние на благосостояние фирмы и таким образом, 

заставить ее изменить свое поведение. Происходит вычленение из 

заинтересованных сторон действительно важных для фирмы, что позволяет 

(заставляет) забыть о моральном аспекте и дополнительных конкурентных 

преимуществах, но вплотную заниматься вопросом идентификации интересов 

этих заинтересованных сторон. Максимальное удовлетворение интересов этих 

заинтересованных сторон определяет цель и требует разработки стратегии для ее 

решения. Таким образом, теорию заинтересованных сторон необходимо 

адаптировать для практического применения, что позволяет  ряду авторов 
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разрабатывать соответствующие модели для анализа заинтересованных сторон и 

их отношений с фирмой. 

С целью рационализации работы с заинтересованными сторонами в 90 годы 

ХХ века появляется концепция Митчелла, ориентированная на создание 

практического инструментария [8]. Авторами были выбраны и предложены три 

атрибута: власть, законность, срочность требований, которые позволяют разбить 

заинтересованные стороны на семь классов в зависимости от их значимости. Три 

из них обладают одним атрибутам (латентные к ним относятся  бездействующая 

группа (обладающая властью); контролируемая группа и требующая группа), три 

– двумя (ожидающие к которым относятся доминирующая группа, зависимая 

группа, опасная группа) и только одни – тремя (категорические - категорическая 

группа). 

Помимо концепции Митчелла в качестве практического инструментария 

теории заинтересованных сторон применяются: 

- балансовая модель ресурсных отношений исходящая из того что отношения 

между заинтересованными сторонами выстраиваются вокруг ресурсного обмена. 

Ресурсы понимаются в широком смысле, как все имеющее ценность для 

заинтересованной стороны. При этом отношения между объектами могут быть 

трех типов: ассиметричными в пользу целевого элемента, эквивалентными, 

ассиметричными в ущерб целевому элементу.  

- сетевая модель, в соответствии с ней взаимоотношения заинтересованных 

сторон можно представить в виде сети и для  анализа их структуры применяется 

анализ сетей. 

Основными потребителями теории заинтересованных сторон являются не все 

организации, а только заинтересованные в поддержании прочных отношений с 

партнерами и ответственных по отношению к партнерам и обществу в целом, 

деятельность которых направлена на долгосрочную перспективу.  

Применение теории заинтересованных сторон в строительстве связано с 

использованием: 

- базовых идей теории заинтересованных сторон при формировании 

интегрированного подхода к приобретению конкурентных преимуществ, 

- ее моделей для анализа заинтересованных сторон и их отношений с 

фирмой, позволяющим оценить расстановку сил заинтересованных сторон, 

оценить их цели и интересы.  

- инструментов теории при выработке стратегических целей фирмы и  

разработки стратегии поведения, для максимального удовлетворения интересов 

всех сторон и общества в целом, с учетом вклада заинтересованных сторон и 

наращивании стоимости в долгосрочной перспективе, в том числе путем 

приобретения и удержания отношенческих активов. 

- концепции заинтересованных сторон, которая позволяет установить 

взаимоотношения со скрытой стороной – обществом. 
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3. Взаимодействие застройщика с заинтересованными сторонами при 

реализации инвестиционно-строительного проекта 

В России понятие «застройщик» существует со времен СССР  и широко 

используется  в настоящее время. Оно в определенной степени соответствует 

понятию «девелопер», однако последнее является более широким, поскольку 

подразумевает возможность развития недвижимости и в некоммерческих 

интересах. По мнению ученых, более правильным аналогом российскому 

термину «Застройщик» является английский Builder. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее, на 

принадлежащем ему земельном участке, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 

осуществлять функции технического заказчика (Заказчик-Застройщик).  
Исходя из вышеизложенного можно выделить как минимум две стадии 

реализации инвестиционно-строительного проекта в ходе которых происходит 

взаимодействие застройщика с заинтересованными сторонами: проектная  

стадия  и стадия строительства и ввода в эксплуатацию. Остановимся более 

подробно на каждом из них. 

На проектной стадии происходит взаимодействие с несколькими группами 

заинтересованных сторон: проектными, изыскательскими и подрядными 

организациями, органами местного самоуправления муниципального 

образования; федеральными и региональными органами исполнительной 

власти. Взаимодействие с перечисленными группами обусловлено 

необходимостью реализации на данной стадии ряда основных мероприятий, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации  [9]: 

 разработки проектной документации для строительства; 

 получения большого количества исходно-разрешительных 

документов; 

 согласования различных частей проектной документации с 

профильными государственными органами, как федерального, так и 

регионального уровней; 

 проведения экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

 утверждения проектной документации инвестором; 

 получения разрешения на строительство. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами на стадии строительства и 

ввода объекта в эксплуатацию так же охватывает довольно большой круг 

заинтересованных сторон: контрольно-надзорные органы федерального и 

регионального уровней; региональные органы исполнительной власти; 

строительные подрядные организации; компании-поставщики оборудования и 

стройматериалов, общественными организациями и населением проживающем 
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в районе застройки. Взаимодействие с перечисленными группами 

заинтересованных сторон обусловлено необходимостью своевременного и 

качественного строительства объекта в рамках установленных сроков и 

бюджета инвестора, а также реализацией ряда обязательных мероприятий, 

установленных действующим российским законодательством [9], в т.ч.: 

 проведения государственного строительного надзора; 

 получения заключения о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и утвержденной проектной 

документации, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  

 регистрации промышленных объектов в реестре опасных 

производственных объектов, а также постановки его на государственный 

кадастр недвижимости; регистрации прав на недвижимое имущество и т.д.  

Эффективность взаимодействия со многими из заинтересованных сторон  

зависит от самого застройщика. Простого контроля с его стороны за ходом и 

результатами работы всех участников проекта не достаточно. Необходимо 

проводить анализ  заинтересованных сторон и их отношений с фирмой, чтобы 

оценить расстановку сил заинтересованных сторон, оценить их цели и интересы. 

В дальнейшем необходимо сфокусироваться на заинтересованных сторонах 

действительно важных для застройщика  и оказывающих реальное воздействие 

на его благосостояние,  сформировать с ними партнерства для достижения 

взаимовыгодных целей и разработать справедливый и адекватный процесс 

взаимодействия, что позволит расширить собственные возможности,  

достигнутые посредством кооперации и повысить качество выполняемых работ 

и оказываемых услуг, и в конечном итоге устойчивого успеха. 

  

4.  Заключение 

В заключении отметим, что эффективность взаимодействия застройщика с 

заинтересованными сторонами при реализации инвестиционно-строительных 

проектов, прочность и долгосрочность партнерства зависит от различных 

факторов, таких как  

- доверие и  приверженность взаимоотношениям, баланс целей и система 

ценностей, разделяемая всеми участниками взаимодействия,   

- умения координировать взаимодействия и качество коммуникаций 

между участниками взаимодействия,  

- способность к разрешению конфликтов путем совместного решения 

проблемы и  эффективность управления взаимоотношением с партнерами, 

- не менее важную роль играет и наличие взаимных инвестиций и 

взаимных связей. 

Данная деятельность  направлена на получение долгосрочного эффекта. 

Продуманные и выстроенные взаимоотношения могут стать ядром 

расширенного предприятия, состоящего из целой группы компаний. 

Долгосрочное взаимодействие  проектировщиками, архитекторами, 
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подрядчиками и промышленностью строительных материалов будет 

способствовать применению инновационных материалов. С помощью 

гармонизированных процедур легче назначать тендеры среди партнеров, 

отслеживать любые риски ответственности и участвовать в систематическом 

диалоге,  выработать единую стратегию деятельности. 

Эффективное взаимодействие застройщика с заинтересованными сторонами 
позволяет строить и реализовывать стратегические планы и способствует более 

грамотному развитию региона и страны в целом.  
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1.  Введение 

В процессе своей деятельности отраслевые комплексы государства 

потребляют значительные объемы энергетических ресурсов. Это неотъемлемый 

процесс жизнедеятельности стран, предприятий, домашних хозяйств. В целях 

оптимизации затрат энергоресурсов и снижения вредных выбросов в 

окружающую среду многие государства реализуют политику энергосбережения. 

Значительную часть энергетических ресурсов и воды потребляют предприятия 

жилищно-коммунального комплекса, а также многоквартирные жилые дома.  
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2.  Основная часть 
Европейские страны накопили значительный опыт внедрения 

энергосберегающих технологий в различные сферы жизни и отрасли 

производства, что отражается на низкой энергоемкости и высокой наукоемкости 

конечной продукции. Практический опыт реализации энергосберегающих 

мероприятий в этих странах отражает ряд положительных сдвигов в экономике. 

Одним из важнейших аспектов является стимулирование инновационной 

активности в экономике, поскольку в рамках повышения энергетической 

эффективности объектов необходимо использовать все более новые технологии, 

материалы, конструктивные решения. Это рождает развитие научной базы, 

появление новых производств, что повышает уровень занятости, благосостояния 

населения. Фактически, в целях реализации мер по повышению энергетической 

эффективности предприятий и домашних хозяйств, используются кредитные 

ресурсы. Понесенные расходы с течением времени покрываются полученной 

экономией энергетических ресурсов в стоимостном выражении. Таким образом, 

стимулирование политики энергосбережения создает дополнительную отрасль, 

которая сама развивается в рамках рыночных условиях и создает новые рабочие 

места, а также имеет высокую наукоемкость. Положительный опыт внедрения 

энергосберегающих технологий необходимо перенимать и адаптировать к 

современным российским условиям. 

В целом, вектор политики энергосбережения России направлен на снижение 

энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП). По данному показателю 

Российская Федерация в разы уступает странам Европы и Северной Америки. 

Снижение энергоемкости продукции в конечном счете снижает себестоимость 

продукции. Высвобождаемые финансовые ресурсы возможно направлять на 

развитие предприятий, повышение качества, что также способствует 

конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках. 

Как отмечалось выше, значительную часть энергоресурсов потребляют 

объекты завершенного строительства, а именно предприятия, многоквартирные 

дома. Таким образом, с целью оптимизации энергопотребления уже 

существующих объектов и предупреждения значительной энергоемкости 

будущих необходимо оказывать воздействие на строительство, а также все этапы 

жизненного цикла объектов путем инструментов государственного 

регулирования. 

В целях снижения удельного потребления различных видов энергоресурсов в 

России на стадии проектирования нелинейных объектов капитального 

строительства разрабатывается обязательный раздел «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» [1]. В рамках данного раздела 

обосновывается соблюдение установленных требований энергетической 

эффективности, применение оптимальных архитектурно-планировочных форм и 

эффективных материалов, приводятся удельные показатели потребления 
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энергоресурсов и воды и другие показатели. Таким образом, реализация 

политики энергосбережения директивно контролируется государством.  

Путем установления обязательных требований при проектировании объектов 

капитального строительства, а также капитального ремонта и реконструкции, 

государство оказывает воздействие на улучшение характеристик ограждающих 

конструкций и инженерных систем вновь возводимых или реконструируемых 

зданий. Указанные требования включают такие показатели, как сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций, удельное потребление 

энергоресурсов и другие. Контроль за исполнением данных требований 

осуществляется на этапе государственной экспертизы проектов. Проекты, не 

соответствующие обязательным требованиям, не проходят регистрацию и 

возвращаются на доработку.  

В процессе эксплуатации многоквартирных домов управляющие организации 

подают энергетическую декларация объекта, которая обновляется 1 раз в 5 лет и 

содержит информацию о классе энергетической эффективности здания. Класс 

энергетической эффективности является одним из теплотехнических 

показателей, отражающих удельное потребление энергетических ресурсов 

объектом исследования. Необходимо предупреждать значительное снижение 

класса энергетической эффективности здания в процессе эксплуатации. Данный 

показатель может служить весомым индикатором, определяющим качество 

построенного объекта по истечении 5 лет, а также эффективность его 

эксплуатации. Необходимо директивно установить значительные штрафные 

санкции за несвоевременное снижение класса энергетической эффективности 

как для компании-застройщика, так и для эксплуатирующей организации (в 

зависимости от виновности каждого). Указанные карательные меры могут 

стимулировать к повышению качества строительства и эксплуатации объектов. 

На этапе эксплуатации зданий в жилищной сфере исполнение законодательства 

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

контролируется жилищными инспекциями субъектов Российской Федерации. В 

целях соблюдения данных норм существует система штрафов организаций, 

осуществляющих обслуживание жилищного фонда [3]. С течением времени 

обязательные требования жилищного законодательства в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности расширяются, 

появляются новые пункты. 

Кроме того, государственные и муниципальные предприятия и организации 

должны регламентировано снижать потребление энергоресурсов и воды на 2-3% 

в год. [4]. Данная деятельность отслеживается региональными агентствами по 

энергосбережению. 

По сути вышесказанного отметим, что существуют эффективная система 

контроля за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности при строительстве и эксплуатации жилых и 

промышленных зданий. Однако, сами требования законодательства об 
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энергосбережении недостаточно эффективны, чтобы стимулировать 

значительные положительные сдвиги в экономике. 

На наш взгляд, наиболее перспективными мерами политики 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России 

являются методы директивного административного воздействия. То есть 

необходима нормативная регламентация отдельных показателей энергетической 

эффективности на федеральном уровне. Это создаст необходимый импульс к 

развитию отрасли. Например, ужесточение норм по нормативному 

сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий позволит 

возводить более качественные здания, создаст необходимый спрос на 

энергосберегающие материалы и технологии, что, в свою очередь, создаст 

дополнительную инвестиционную активность в отрасли, стимулирует рост 

исследований и производства различных материалов в максимальной близости к 

потребителю. Аналогичная ситуация будет прослеживаться в случае 

значительного ограничения мощности различного оборудования, разрешенного 

к использованию или производству. Даже на сегодняшний день большинство 

требований и правил относительно реализации энергосберегающих технологий 

носит рекомендательный характер.  

Тем не менее, в России имеется свой положительный опыт внедрения 

энергосберегающих технологий в строительстве. С конца 2009 года действует 

Федеральный закон «Об энергосбережении…», регламентирующий 

обязательную установку приборов учета энергоресурсов конечными 

потребителями. Если ранее конечные потребители производили оплату согласно 

рассчитанным нормативам, то, после установки счетчиков, стали производить по 

фактическому потреблению. Данная мера стимулирует конечных потребителей 

экономней относиться к потреблению энергоресурсов. И это важный шаг на пути 

реализации политики энергосбережения, ведь без учета фактического 

потребления энергоресурсов невозможно отследить их экономию в результате 

внедрения энергосберегающих технологий. Постоянный рост цен на 

энергоресурсы, а также ужесточение теплотехнических строительных 

параметров зданий стимулируют к установке энергосберегающих стеклопакетов, 

утеплению ограждающих конструкций зданий (стены, чердачные и подвальные 

перекрытия), применению энергосберегающих светильников и ламп, 

применению энергоэффективных строительных материалов при возведении 

зданий. Данные мероприятия реализуются повсеместно, особенно в наиболее 

динамично развивающихся городах России – Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге и др., которые вместе с тем являются и основными 

потребителями энергоресурсов. 

Ретроспективный анализ государственной политики в области 

энергосбережения дает возможность сделать прогноз и выделить перспективы 

развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 

настоящее улучшаются теплотехнические характеристики ограждающих 

конструкций многоквартирных домов и предприятий, улучшаются способы 
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учета энергоресурсов, развивается законодательство в области раскрытия 

информации предприятиями и организациями с целью объективного и 

всестороннего контроля деятельности как со стороны государства, так и со 

стороны населения. В случае выявления нарушения законодательства об 

энергосбережении достаточно просто довести эту информацию до 

контролирующих органов. Это стимулирует строительные и эксплуатационные 

компании к повышению качества своей деятельности. Одним главных 

недостатков, не позволяющим отследить все положительные сдвиги в экономике 

в результате реализации политики энергосбережения, является высокий уровень 

коррупции, что регулярно отражается в международных статистических 

материалах.  Однако, и с этим недостатком ведется активная борьба.  

Исключая незначительные негативные факторы, можно сделать прогноз о 

ежегодном снижении энергоемкости конечной продукции в России ввиду 

развития энергосберегающих технологий и реализации потенциала повышения 

энергетической эффективности. При этом необходимо государственное 

вмешательство как с целью контроля, так и с целью стимулирования 

энергосбережения инструментами кредитно-денежной и фискальной политики. 

 

3.  Выводы 

Незначительный практический опыт реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

строительстве, тем не менее, дает серьезные перспективы повышения качества 

капительного строительства, развития относительно нового направления для 

российской промышленности, повышения социальной ответственности 

населения по отношению к потреблению энергоресурсов. 
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1.   Введение 

Переход России к рыночной экономике вызывает все более высокий интерес 

государства и бизнеса, образовательных учреждений, научно-исследовательских 

и проектных организаций к ценообразованию и стоимостному инжинирингу в 

градостроительной деятельности, включая технологический и ценовой аудит 

инвестиционных проектов [1]. Это побуждает дальнейшее развитие теории и 

практики управления стоимостью инвестиционных проектов на этапах их 

жизненного цикла, создание в сфере ценообразования и стоимостного 

инжиниринга специализированных организаций и их последовательную 

интеграцию в интернациональные и европейские ассоциации.  

Проектный анализ, оценка эффективности инвестиций, стоимостной 

инжиниринг или стоимостная оценка инвестиционных проектов все чаще 

становятся основой для принятия инвестиционных и управленческих решений 

mailto:oparinsg@mail.ru
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практически во всех отраслях и сферах деятельности.  При этом особую 

значимость такие исследования приобретают в градостроительной деятельности 

[2]. Мировая практика показывает, что ошибки, допущенные в оценке 

эффективности инвестиционного проекта и определении стоимости 

строительства, приводят к существенным экономическим потерям в виде 

прямого ущерба или убытков.  

Влияние стоимости на эффективность проектов и результаты экономической 

деятельности организаций постоянно растет, а высокая  цена риска потребности 

в дополнительном финансировании строительства нередко становится 

определяющим фактором принятия управленческих решений. В мировой 

практике такой риск оказывается слабо исследованным, поскольку для его 

оценки применение существующих подходов и стандартизированных процедур 

вызывает значительные трудности [3]. 

Стоимостной инжиниринг как сфера экономической деятельности по 

производству стоимостных расчетов и управлению стоимостью 

инвестиционного проекта на различных этапах его реализации определяет 

экономические отношения между участниками инвестиционной деятельности. 

В данной статье обсуждаются проблемы и основные тенденции развития 

ценообразования, стоимостного инжиниринга и управления стоимостью 

инвестиционно-строительных проектов в условиях неопределенности и риска 

потребности в дополнительном финансировании строительства. Возникновение 

такого риска при ограниченных ресурсах приводит к существенным 

экономическим потерям в виде прямого ущерба или убытков, поэтому управлять 

риском потребности в дополнительном финансировании необходимо на этапе 

проектной подготовки строительства при составлении смет и сметных расчетов. 

 

2.  Развитие ценообразования и стоимостного инжиниринга в    

градостроительной деятельности 

В последние годы в России наметились по крайней мере две устойчивые 

тенденции развития ценообразования и стоимостного инжиниринга в 

градостроительной деятельности России:  

создание новой государственной системы ценообразования и сметного 

нормирования, обеспечивающей широкое применение информационных систем 

и программно-аналитических комплексов для эффективного использования 

государственных инвестиций; 

профессиональная подготовка и переподготовки стоимостных инженеров, 

деятельность которых ориентирована на управление стоимостью 

инвестиционных проектов, включая технологический и ценовой аудит  на 

различных этапах их жизненного цикла. 

Указанные тенденции обусловлены несоответствием существующей системы 

ценообразования и сметного нормирования рыночным условиям, используемым 

ресурсам, технологиям строительного производства, машинам и механизмам. На 

практике это нередко приводит к неэффективности инвестиционных 
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строительных проектов, снижению величины чистой приведенной стоимости и 

превышению ожидаемого срока окупаемости проекта. В этой связи Минстроем 

России совместно с Федеральным центром ценообразования в строительстве и 

промышленности стройматериалов (ФЦЦС), начиная с 2016 года, проводится 

реформа в сфере ценообразования строительства, известная под названием 

«Концепция 400 дней». Целью реформы является создание современной 

нормативно-правовой и методической базы в области ценообразования и 

сметного нормирования, обеспечивающей баланс интересов всех участников 

инвестиционной деятельности, единство подходов и методов нормирования и 

мониторинга стоимости строительной продукции для всех уровней управления. 

В рамках реформирования системы ценообразования впервые в истории 

современной России Правительством принимается решение о реализации 

государственного задания по разработке и актуализации сметных нормативов, 

отвечающих современным технологиям строительства, реальным рыночным 

условиям и обеспечивающих определение достоверной стоимости строительной 

продукции. Сокращаются сроки и количество необходимых согласований, 

упрощается внесение изменений в территориальные единичные расценки, 

меняется процедура проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства. 

На заседании Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 

года глава Минстрой России Михаил Мень отметил, что новая система 

ценообразования «…станет комплексным, современным эффективным 

инструментом, обеспечивающим максимально достоверную начальную цену 

контракта для последующего проведения конкурсных процедур» [4].  

В современной практике инжиниринг признается формой повышения 

эффективности бизнеса, суть которой состоит в предоставлении услуг 

исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического, 

производственного характера, включая обоснование эффективности инвестиций 

и выработку  рекомендаций по организации и управлению производством. 

Стоимостной инжиниринг – это совокупность методов и средств управления 

стоимостью инвестиционного проекта на этапах его жизненного цикла, включая 

формирование бюджета, оценку эффективности инвестиций, ценообразование и 

проверку достоверности определения сметной стоимости, стоимостной контроль 

и анализ фактических затрат, связанных с реализацией проекта. К основным 

преимуществам стоимостного инжиниринга в градостроительной деятельности 

следует отнести:  

 повышение эффективности инвестиций в связи с появлением реальных 

рычагов воздействия на сметную стоимость проекта;  

 сокращение сроков выполнения работ и производственных издержек;  

 появление реальных предпосылок для перехода к эффективному 

управлению стоимостью инвестиционного проекта;  
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 возможность управления риском потребности в дополнительном 

финансировании строительства;  

 повышение конкурентоспособности продукции на отечественном и 

мировых рынках в связи с признанием деловым сообществом эффективности 

стоимостного инжиниринга.  

 В складывающихся условиях градостроительной деятельности в 

международной и отечественной практике все более востребованными 

оказываются стоимостные инженеры.  

Стоимостной инженер – это компетентный и квалифицированный специалист 

в сфере управления стоимостью инвестиционных проектов на основе принципов 

проектного анализа, современных методов и средств стоимостного 

инжиниринга, включая ценообразование и сметное нормирование, аудит и 

оценку эффективности инвестиционных проектов, стоимостную оценку при 

планировании и реализации проектов, а также организацию и регулирование 

сферы ценообразования и стоимостной оценки проектов. 

Значимость квалификации стоимостного инженера должна быть признана, 

идентифицирована и подкреплена организационно, финансово и нормативно, в 

том числе путем утверждения и практического применения разработанного 

Минтрудом России в 2015 году профессионального стандарта «Специалист по 

ценообразованию и стоимостному инжинирингу в градостроительной 

деятельности». При этом обращает на себя внимание положение о том, что в 

целях профессионального стандарта под профильным понимается высшее 

образование специалиста по сметному нормированию и стоимостному 

инжинирингу по основным профессиональным образовательным программам, 

входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 

«Архитектура и строительство».  

Достоверность определения стоимости строительства остается крайне 

низкой, а стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

определяемая разными специалистами с применением действующих сметных 

нормативов, может существенно отличаться. При этом количественно оценить 

степень достоверности определения стоимости строительства не представляется 

возможным. 

Очевидно, что сформировать и реализовать на практике систему управления 

стоимостью инвестиционных проектов – задача сложная, решение которой во 

многом зависит от качества и эффективности реформирования системы 

ценообразования.   

Среди наиболее важных проблемных вопросов определения стоимости 

строительства и стоимостной оценки проектов следует отметить сложность 

проверки учтенных в сметах физических объемов работ и отсутствие мотивации 

у стоимостного инженера заниматься оптимизацией сметной стоимости. Сметы 

и сметные расчеты нередко не отражают реальные рыночные цены на 

строительную продукцию, отсутствует единая информационная база данных по 

ранее построенным и запроектированным объектам, не установлены нормативы 
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на новые технологии строительного производства. В результате проведенного 

анализа определены объективные и субъективные факторы, оказывающие 

влияние на изменение фактической стоимости строительства. Объективными 

факторами являются рост цен на ресурсы, изменение законодательства и 

технических норм, задержка начала строительства и нарушение графика 

платежей за выполненные работы. К субъективным факторам следует отнести 

избыточную материалоемкость конструкций, применение неэффективных 

проектных решений, недостоверность определения объемов работ, ошибочное 

применение нормативов и расценок, низкий уровень внедрения инноваций, 

низкая квалификация стоимостного инженера (сметчика). Указанные факторы в 

совокупности оказывают негативное влияние на достоверность определения 

стоимости строительства [2]. 

Вместе с тем, отрасль находится на начальном этапе реализации целого ряда 

нововведений, призванных улучшить ситуацию в сфере ценообразования и 

стоимостного инжиниринга.  

 

3.  Повышение достоверности определения сметной стоимости 

строительства в условиях неопределенности и риска 

Проведенный анализ показывает, что в современных условиях стоимость 

строительства является одним из основных экономических показателей не 

только в экономике строительства, поскольку затрагивает интересы всех 

отраслей и сфер деятельности предприятий и организаций.  

Согласно исследованиям американского Института строительной 

промышленности (Construction Industry Institute) порядка 61% проектов в США 

реализуется в рамках первоначального бюджета и не более 66% без превышения 

заданных сроков строительства. Стоит заметить, что это рынок с достаточно 

эффективными механизмами регулирования, которые работают и 

совершенствуются в течение длительного времени. 

Для более молодых и менее отлаженных рынков статистика оказывается 

совершенно иной. Особенно ярко видны расхождения планируемых и 

фактических сроков строительства и бюджетов, что приводит к необходимости 

использования новых подходов и инструментов в управлении инвестиционными 

проектами с учетом неопределенности и риска потребности в дополнительном 

финансировании строительства [5].  

К настоящему времени накоплен огромный мировой опыт управления 

рисками в различных областях и сферах деятельности, разработаны и постоянно 

совершенствуются международные стандарты ISO по менеджменту риска, а 

разработанные методы оценки и управления рисками находят все большее 

применение в деятельности организаций, управлении процессами и проектами.   

Благодаря глубокому научному исследованию рисков, идентификация и 

оценка рисков позволяет лицам, принимающим решения, влиять на достижение 

целей организации и проектов, обосновывать и применять на практике 

эффективные инструменты и способы управления рисками. 
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Потребность в дополнительном финансировании (иначе цена риска, капитал 

риска) возникает в случае, когда фактические затраты на строительство 

превышают сметную стоимость или цену контракта - при выполнении работ на 

основании контракта.  

В работах [6, 7] обсуждается инновационная методика определения 

стоимости строительства в дорожном хозяйстве с учетом неопределенности и 

риска потребности в дополнительном финансировании, которая применима для 

обоснования резерва средств на непредвиденные работы и затраты в составе 

сводного сметного расчета.  

Данная методика расширяет источники возникновения и факторы риска 

потребности в дополнительном финансировании строительства, 

устанавливаемые по результатам идентификации риска. Методика определяет 

единый порядок учета неопределенности и риска и применима для обоснования 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты при составлении смет и 

сметных расчетов с учетом проектно-технического, ценообразующего, 

контрактного, производственно-технологического и инфляционного факторов 

риска [5]. 

Резервирование средств на непредвиденные работы и затраты оказывается 

практически единственным способом управления экономическим риском при 

составлении смет и сметных расчетов стоимости строительства.  

При этом для объектов строительства, финансируемых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком по 

согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета в 

размерах, не превышающих установленных нормативов. 

В случае превышения цены риска установленного нормативного значения 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты рекомендуется 

дополнительно (в объеме превышения) использовать иные способы управления 

риском – страхование ответственности и риска, обеспечение контракта, 

распределение ответственности и риска по контракту, гарантии и 

поручительство.  

 

4. Заключение 

Таким образом, к настоящему времени в России наметились тенденции 

развития ценообразования и стоимостного инжиниринга в градостроительной 

деятельности, обусловленные несоответствием существующей системы 

ценообразования и сметного нормирования рыночным условиям, используемым 

ресурсам и инновационным технологиям строительного производства. 

Выполнен анализ основных направлений развития в сфере управления 

стоимостью инвестиционно-строительных проектов в условиях 

неопределенности и риска потребности в дополнительном финансировании 

строительства, возникновение которого при ограниченных ресурсах приводит к 

существенным экономическим потерям в виде прямого ущерба или убытков. 
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Раскрыты возможности управления риском потребности в дополнительном 

финансировании на этапе проектной подготовки капитального строительства 

при составлении смет и сметных расчетов. 

Очевидно, что принятие отраслевого дорожного документа по применению 

ресурсного метода определения стоимости строительства с учетом 

неопределенности и риска будет способствовать повышению достоверности 

определения сметной стоимости объектов транспортной инфраструктуры на 

сети дорог федерального значения. 
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1.    Introduction  

An important task during reform of the banking system is finding ways to improve 

the efficiency of Ukrainian banks in investment lending. On the one hand, banks are 

interested in a stable economy, which is essential for their successful operation, the 

other – the sustainability of economic entities significantly depends on the reliability 

of the banking system, its effective functioning. Since banks globalized economy 

strategies focused on maximizing profits and increasing market value and the 

acceptable level of risk involved in lending to banks investment projects carried out 

only in the presence of favorable economic conditions. 

Currently represented many domestic and foreign publications outlined problems 

[1–8]. In domestic literature dealt mainly organizational or procedural issues credit 

process, providing short-term loans for working capital or export-import operations. In 

foreign sources provides banking practice of medium - and long-term loans in a 

developed economy that is fundamentally different from developing countries, and 

therefore cannot be used without prior analysis and adaptation of international 

methodologies to Ukrainian conditions. As such, our study aimed at solving the 

problem of bank lending to investment projects in the realities of the financial market. 

 

2.    The formation of the Ukrainian banking system 
A problem of Ukrainian banks participating in the investment process is largely 

due to the specifics of the Ukrainian banking system. During the Soviet era Ukraine 

banks in their efforts did not feel the risk, because the banking system based on state 

ownership, worked mostly with public companies. The predominance of the state in 

the economy meant that the obligations of borrowers to banks, ultimately responsible 
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country in the face of ministries and departments. Unlimited solvency and liquidity of 

the country in an unstable currency and economy closed protect banks from risks doing 

excessive work banks to support their liquidity. The result was lost practice 

identification, assessment and monitoring of banking risks in the banks. Recognize that 

in a closed economy does not profit stimulating effect on businesses, especially for the 

following reasons. 

Secondly, most of the planned profit and (depending on the period and the country) all 

or part of the excess profits of enterprises climbed. Profit enterprises closed system 

below the profits of enterprises of open systems, since companies do not perform 

entrepreneurial functions, high cost, there is no motivation to decrease lacking 

innovation and response to fluctuations in demand. 

In a market economy prerogative investment loans to finance capital investment is 

the repayment of money that makes a direct connection between the actual cost and 

payback made the return of loans in due time. This allows the lender during the loan 

period to monitor the timely development created by the credit capacity utilization and 

accumulation of funds for repayment of loans. Lending in the investment area, which 

provides irrevocable shift from budget financing to financing for a fee and return basis, 

due, primarily, with the creation of market infrastructure in the investment area and 

disabilities budgetary funding for reproduction of fixed assets. Extremely severe the 

problem was in 1992-1993 In Ukraine and Russia.  

Against the backdrop of payments crisis and the financial situation of enterprises, 

a significant budget constraints, increasing the cost of construction resources, 

significantly reduced investment opportunities, particularly associated with the 

implementation of national programs. In 1992, Ukraine was marked significant 

reduction in long-term loans due to high interest rates, financial instability, and high 

inflation (10200% per year). This type of loan has become available to state enterprises, 

especially medium and small. By the way, in Russia in 1991, commercial banks 

virtually stopped lending long-term investments in the factories [9].  

In 1992, for the eradication of payments crisis and the normalization of the 

financial condition of state enterprises Central Bank of Russia (CBR) has pledged to 

provide loans to commercial banks to lend them state enterprises of priority sectors of 

the economy, including the investment needs. This rate was set lending rates in view 

of market interest rates, subject to the following requirements: grant loans for a term 

that derives from the technological conditions of production and sales, actively using 

the security of property and securities; not grant loans to enterprises, constraining sales, 

used very high prices; to provide loans to the costs of investment character for the 

introduction of new technologies that ensure the growth of production and quality, 

provided that the Company reserved for repayment of the profits; not grant loans to 

enterprises experiencing financial difficulties, but have a lot of money in foreign 

currency, deposits and other liquid resources and irrational use them. 

Implementation of these approaches has shown that if market interest rates for the 

loan (in 1992 in Russia – 80% per annum) and the duration of the investment cycle, 

borrowers have to find the funds several times higher than obtained loans. By the way, 
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such loans are envisaged mainly for construction on which created capacity for the 

production of products for national needs, including import-substituting products, not 

highly profitable. It is clear that the development of manufacturing enterprises were 

uninterested and offered credit terms centralized capital investments led to the 

suspension of many investment projects [9]. 

Issuance of government loans for investment carried Ministry of Finance (IFR) 

through commercial banks or directly to enterprises investing in accordance with 

established procedures [10]. The main criterion for determining the list of banks was 

the ability to provide guaranteed return and the effective use of targeted investments. 

Benefits received banks have a network of branches in areas where public investment 

projects carried out or banks that provide comprehensive services to businesses, 

investors, including maintenance of payment, currency accounts, bills financing. 

Obtained commercial bank loans were used only as intended and not allowed, 

credited to deposit accounts; used to provide interbank loans; purchase of freely 

convertible currency; transfer to other banks on contractual terms of charging interest 

and fees; divert to other short-term operations. Banks that violate these conditions 

deprived of license for banking activities. This previously issued loans recoveries and 

interest for their use in the current rate of the corresponding period of the CBR 

refinancing rate on term loans [10]. 

In conditions of severe financial and credit policy of inflation progressive credit 

investment business carried out by a single discount rate – market interest rates. 

Implementation of the strategic objectives of economic reform in Russia in 1993-1995 

required state support rather limited number of investment projects and industries by 

providing soft loans investment. Government support was based on a two-tier rate 

discount rate for investment credit. The first level is provided below the reduced rate 

of CBR refinancing rate (50%), it was set for investment projects in problem sectors. 

At this level does not exclude any possibility of differentiating the discount rate, 

conversion program to implement it was at 10%. Second – provide investment loans 

provided by the Central Bank discount rate. At this level, the discount rate was set for 

investment projects important sectors and industries, and strong enough financial 

position borrowing enterprises, regardless of ownership, safeguarding the supply of 

products, primarily for the needs of the country. As with the first level, the selection of 

investment projects is based on the analysis of investment projects and areas of central 

financial authorities. Irrevocable transition from budget financing loans on the back 

was not simply copying forms and methods of funding. The development of financial 

and credit relations, for example, in building the organization claimed responsibility 

for the financial investments, direct return that is a direct link between capital 

investment and additional income [9]. 

Thus, in the period of the Ukrainian banking system important conditions of bank 

credit investments were: implementation of measures to improve the system of 

allocation of resources, including the establishment of economically sound domestic 

economic optimum amount of resources allocated for storage purposes; clear 

delineation of fiscal and credit disbursement methods; lending organization based on 
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rigorous selection criteria for investment projects, efficient use of production resources 

of the applicant based on the performance of investment projects; providing investment 

loans was carried out on a competitive basis within the framework of the goals and 

objectives of economic restructuring. 

 

3.    Bank lending investment projects in modern conditions 

Today the trend is pronounced financial globalization – an objective the 

integration of a large part of capital of different countries, strengthening their 

interdependence. In 2008, the bank's strategy, both local and "daughters" of western, 

was aimed at financing investment projects, particularly in real estate. If the stage of 

the market gets a bank loan for the development of investment projects, especially in 

the commercial segment, it was difficult, but now banks are considering different 

options for its participation in one of the most promising industries. In the credit quality 

of the project in real estate all interested banks that operate under this scheme, they are 

discussing the conditions and customized solutions. However, the real estate 

development in Ukraine has a high level of risk and profitable for many banks to lend 

completed an investment project than access it initially. In addition, Ukrainian banks 

with no experience strategy and tactics of international banks alone cannot identify 

promising segments of the market. 

Getting a bank loan under the scheme of project financing commercial real estate, 

in our opinion, easier way compared with Eurobonds or bonds involvement. However, 

the rise in price of resources requirements for the borrower and the project intensified 

and credit conditions become less attractive. First, foreign banks are not willing to take 

the risk associated with leases to land because of the possibility of its dissolution. Fully 

guarantee for financing investment projects may be the only land that is owned. 

Second the ratio of equity and debt. Previously it was assumed a standard ratio of  

30% / 70%, where 30% must be laid cost of land and design and permits, it is now – 

40% / 60% and sometimes 50% / 50%. Most banks will not finance projects begin until 

the developer does not invest his own money in the amount of 40% – 50% of the total 

cost of the project. Western financial institutions, in addition to the presence of a 

building permit, project documentation, require appropriate developer of marketing 

studies conducted by reputable companies, quality reports are not in doubt. In this 

research data should be confirmed by calculations produced a developer for future 

rents, timing and volume of investment projects, which must meet the predictions of 

financial market development. 

Given the current situation in the financial market, investment projects can be 

divided into three groups. The first group – projects that meet international quality 

requirements. The second group – projects developing large holdings developer 

structures and working speculative scheme. This is an opportunity to attract resources 

from other areas of the holding. In fact, developers are able to use their own funds to 

finance their projects. 

The third group includes projects that cannot attract funding in 2017 due to lack 

of own funds or the poor quality of the project. The strategy of these companies is 
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aimed at finding foreign partners who will finance the project and bring know-how and 

international experience in the domestic banking practice. 

In Ukraine, an investment project can count on bankers' attention, such as 

information technology. This means the possibility of priority access to specialized 

financial sources noncommercial use. When it comes to the stage of development of 

the project, there is a general rule: the less developed investment project, the less 

chance for him to find funds. Ukrainian business often represents the opposite situation 

and deliberately underestimates the scale of their projects. Regarding participation in 

the investment project financiers, we note that the project owner is not always ready to 

engage in business co-owner rights to the financier, as it sees only the lender. In 

practice this means the elimination of funding sources most of which are such as 

investment funds. Attract resources to develop new technologies in Ukraine, in our 

opinion, is almost impossible.  

At the same time raise funds to expand the successful functioning of business can 

be with a probability of 90%. This applies primarily to clean technologies in the same 

way as new technologies in other industries. Thus, the International Finance 

Corporation (IFC) and UkrgasBank in 2016 signed an agreement to simplify access to 

funding for companies that implement renewable and energy efficient technologies. 

IFC helps UkrgasBank increase lending to SMEs and corporate clients in areas such as 

energy efficiency, renewable energy, "green" transport, efficient water use and waste 

disposal. UkrgasBank IFC helps in improving risk management systems and improving 

social and environmental standards [11]. 

Ukrainian banks (UkreximBank, Raiffeisen Bank Aval) oriented to the market 

and have experience of strategic investment projects, using all possible levers to 

minimize risks and respond to the changing situation increase lending rates. The main 

reason for raising interest rates lies in the rise in price of borrowed resources and high 

inflation. In these circumstances, there are two sources of credit: International 

institutions and mechanisms related to lending programs to support exports, which is 

traditional for most countries. 

Specialized international financial institutions (IFIs) to finance investment 

projects in Ukraine – is European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

and International Finance Corporation (IFC) and fund clean technology that, unlike the 

European Bank for Reconstruction and Development and IFC has no administrative 

apparatus. The fund clean technologies can be used to finance investment projects by 

authorized organizations [such as Ukraine EBRD and IFC]. By the way, international 

financial institutions oppose large Ukrainian businesses, including in the field of clean 

technologies. The reason is clear: the international financial institutions finance large 

projects, provided a transparent reputation of their owners. Instead, the corrupt origin 

of most of the Ukrainian capital is a major deterrent to applying for financing to 

international financial institutions. Unlike the international financial institutions, IFC 

may finance up to 25%, and the European Bank for Reconstruction and Development 

and 35% of the needs of the project, the remaining funds of project owners should look 

elsewhere. The European Bank for Reconstruction and Development and International 
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Finance Corporation put strict requirements for the ratio of debt and equity investment 

project, which in practice means that appeal to them for a loan, you must have own 

funds of at least 30% of the investment project . Although the rate on the loan in these 

organizations is 7 – 9% per annum, period – at least 5 years, but these requirements are 

enough to make funding available for the majority of Ukrainian investment projects. 

International financial institutions impose extremely high demands on the preparation 

of project documentation [12]. 

Currently, the use of a tool such as export credit financing for projects of foreign 

clients, in our opinion, is a good opportunity to attract long-term funds from 

international financial institutions. The fact that exports credits should be insured in 

case of failure to return to the country of origin. Insurance payment depends on the 

country risk, borrower category and other factors. In 2009, for example, if the borrower 

was a Ukrainian company, the insurance premium amounted to 17% of the loan 

amount, and if the borrower was authorized Ukrainian bank, is 11-12%, respectively. 

Note, if the loan is issued through Ukrainian bank, the latter ads to the cost of credit 5–

6% per annum. Given the costs of insurance and bank services cost Ukrainian export 

credits to Ukrainian enterprises in 2009 amounted to 12%. Shifting the risk of 

repayment of the loan to the Ukrainian bank means that the decision on the 

creditworthiness of the borrower, the method and amount of security also relies on it 

(UkreximBank). If the project is related to the supply of equipment from one country, 

the best option is to apply for the loan through the equipment supplier. Since most of 

them have close contacts with the banks that issue export credits. Otherwise, we must 

use the services of financial advisors. The same is advisable to do in cases where 

applications through support for exports can only be part of the funds needed to finance 

the project, and when it is necessary a combination of different sources of funding. 

It must be emphasized that Ukrainian business direct investment more expensive 

loans from international financial institutions. Using this tool you need if loans are not 

available or insufficient quantities or in case of violation of the permissible value of 

equity and debt. Equity can get two fundamentally different types of sources – from 

industry and from financial investors. The fact that investment by industrial companies 

cheaper than from financial institutions, industrial companies but make investments in 

full control of the Ukrainian investment projects and financial companies often agree 

on the role of "junior" partner. Concerning investment projects in clean technologies 

in Ukraine, financial investors may be distinguished into two classes: investors 

specializing in technology; Investors specializing in geographic region (Ukraine, CIS 

and Eastern European group). 

Investment funds focused on clean technology clean technology are not willing 

to invest in Ukraine for the reasons mentioned above. The fact that the approaches to 

the degree of readiness of the project in the Ukrainian business approach differs 

significantly from Western investment managers. In fact, the descriptions of 

technological possibilities and social needs, which can provide information about the 

quality of the project, are not. It is known that direct investment - an investment of 

money in exchange for shares in the capital of the company. The size of investments 
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for private equity funds operating in Eastern Europe, for example, is 10 – 40 million 

euro each investment project, significantly smaller investment funds that are, for 

example, in the US. Typically, investment funds acquire stake in the company in the 

amount of 25% to 50%. However, the high risks Ukraine forced managers of 

investment funds to establish control over the portfolio companies that are not typical 

for them. 

In the process of attracting money from investment funds there are a number of 

problems. This refers to financial problem: Ukrainian business owners often have a 

vision overestimated the market value of its own enterprise. This makes it impossible 

to agree with the investment fund share capital, transferred in exchange for the 

investment. Instead, the location and Investment in changing times the market value of 

the business. Another problem associated with the release of the investment project, 

which is characteristic of investment funds.  

The fund earns money primarily not on company profits and the growth of its 

market value. Therefore, in 4-5 years after investing it should be returned at a profit, 

and this fund must sell its stake in the business for at least 2 times more than he got it. 
The successful cooperation between the investment fund and enterprise owners need 

to initially negotiate terms and conditions of the investment fund exit the investment 

project. The best way for both sides - a share sale through the stock exchange, but, 

unfortunately, it is unrealistic for the Ukrainian business is often used as selling 

industrial investor, and this requires concerted action on both sides. 

 

4.     Conclusions 

Peculiarities of investment policy in a closed economy and set the 

interdependence of banks and business entities: the client does not affect the investment 

policy; typical investment intensity; investments in investment projects postponed as 

long as growth of total marginal cost reaches a critical value; investment "stretched" in 

terms; policy determined by the state, not manufacturers; used for expanding 

investment enterprises, contributing to increase the production of low-quality products; 

manufacturers accountable for the amount of assimilated investments, not for financial 

results; occupy a large share of non-productive investments; ignored in the investment 

efficiency factors, and environmental factors; the distribution of benefits between 

banks credit with banks, which act as an agent of government funding and lending; 

supported investment projects of enterprises for the needs of the state. 

The factors hindering the development of bank lending to investment projects in 

modern conditions: the restriction National Bank of Ukraine in the volume of 

investment; lack of legal basis for many schemes operating in the world; lack of proper 

legal procedures for the implementation of property rights to the property under 

construction; difficulty of forecasting the cost of investment projects related to the risk 

of changes in market prices and growing uncertainty in the economy; long payback 

period of investment projects; high leverage; lack of liquidity provision; high inflation 

and the volatility of the national currency; deterioration in credit quality, currency 
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depreciation; lowering interest rates against the backdrop of lack of economic long-

term liabilities cheap. 

Prospects of further scientific developments related to the need of scientific 

analysis and generalization of positive international experience in bank lending to 

investment projects. This worked in developed countries approaches to bank lending 

to investment projects should be critically reconsidered taking into account Ukrainian 

economic reality. 
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Abstract. A retrospective analysis assesses the current situation of a business on the basis of 

past results. The objective of a predictive (or forecast) financial analysis is to use mathematical 

models to evaluate results achieved in the past and thereby predict future development of a given 

enterprise. This article presents survey results, procedures and the formulation (preparation) of 

a predictive model for a financial analysis. The mathematical model has been designed for 

industrial enterprises in the metalworking sector operating in Slovakia. The data used in 

developing the mathematical model based on a multidimensional discriminant analysis were 

gleaned from an economic information system, specifically financial statements. A sample of 50 

businesses for the period of 2011–2015 was selected for our research. Indicators with an 

optimum discriminating ability were selected based on a median test and subsequent 

combination of ratio indicators. A multidimensional discriminant analysis was employed to 

define coefficients determining the weights for each indicator, after which a discrimination 

formula, or rather a predictive mathematical model, was devised. This was followed by 

verification of the model concerned. 
Keywords: financial analysis, forecast, prediction model, ratio indicators, business, crisis. 

1.     Introduction 

The endeavour to predict the financial situation of business entities has long been 

the subject of economic research. Our work is based on the hypothesis that different 

indicators and models, in combination with a discriminant analysis, can be used to build 

a uniform integrated model that would enable us to predict the way in which the 

financial situation of the enterprise being analysed will develop in the near future. 

Although this statement is somewhat simplified, the application of integrated models 

in a predictive financial analysis is very valuable to business management and 

facilitates the decision-making process within an enterprise. 

2.    Theoretical part 

Any enterprise can eventually find itself in a crisis situation, which could 

potentially threaten its existence. This situation is known as business failure. The task 

of the analyst responsible for management support is to be able to predict any such 

mailto:dusan.baran@stuba.sk
mailto:andrej.pastyr@stuba.sk


742 

 

situation and provide company management with a timely warning. The objective is to 

give company management enough time to take appropriate actions designed to avert 

the impending crisis (Macek, 2002, s. 108). 

The ex-post analysis provides very useful and valuable information pertaining to 

the business-economic process. It evaluates the financial situation that an enterprise is 

facing, or rather was facing in the past, allowing us to compare business indicators not 

only in time but also in space and identifying the causes of adverse and/or favourable 

trends (Gurčík, 2004.) 

Ex-ante analysis models, commonly referred to as prediction models, employ 

selected ratio indicators to examine the development trends in an enterprise. The 

characteristic traits of these ratio indicators then help determine the likelihood of a 

financial difficulty occurring in the near future (Subramanyam, 2008). 

There are dozens of theoretical models, which attempt, with a greater or lesser 

degree of success, to assess the performance of a business. The outcome is solvency 

and bankruptcy indicators, facilitating investor and creditor orientation or classification 

of enterprises based on their quality (performance and credibility). These models are 

aimed at predicting the financial situation through the use of solvency and bankruptcy 

indicators and on the basis of a financial analysis of year-end accounting records 

(Kotulič, 2010). 

There is not a clearly defined boundary between solvency and bankruptcy models. 

Both types have much in common, especially with respect to their ability to allocate a 

single resulting assessment coefficient. The differences lie in the purpose for which 

they were created and in their source data. Both groups of models are based on the 

assumption that a business experiences specific changes in development that are 

characteristic of enterprises threatened by bankruptcy several years before the actual 

event. They also have much in common in terms of allocating a specific assessment 

coefficient to enterprises under analysis. The fundamental difference between 

bankruptcy and solvency models is that while bankruptcy models proceed from real 

data, solvency models are based partly on theoretical knowledge and partly on 

pragmatic findings obtained through generalization of component data. According to 

the methods employed in their creation, prediction models can be classified into 

(Sedláček, 2001): 

 Unidimensional models (known as UNIVAR models), which attempt to 

identify a simple attribute that would collectively express the financial-

economic situation of an enterprise and could, with a relatively high degree 

of accuracy, distinguish between thriving and failing businesses. This 

characterization is usually accomplished by selecting certain specific ratio 

indicators whose quantified value is converted into points used to calculate a 

weighted average. 
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 Multidimensional models (known as multivariate models). In this type of 

models, the selection of ratio indicators (and their weights) is determined via 

more complex mathematical-statistical methods. They are most often 

constructed based on a discriminant analysis. 

The problem of predicting the crisis of the company has been dealt with by some 

Western economists in the pre-war years. Authors Altman, Beaver, Fitzpatrick, and 

Horrigan have looked at a range of indicators in dozens of prosperous and failed firms 

to develop prediction models. The basic idea of these models is to base and observe the 

trends and behavior of certain ratios (Macek, 2002). 

According to the theoretical basis, we can say that there are a number of studies 

that try to solve a problem using empirically inductive indicator systems, which 

indicators to select for the financial situation of the company and what Importance. 

These surveys mostly express quality by distinguishing between "healthy" and " 

"Sick" enterprise (Pavelková, 2000). 

In order to assess the overall financial situation of the company, therefore, the 

creation of a set of indicators and it is possible to say that the increasing number of 

indicators allows a more detailed view of the situation in the company. However, too 

many indicators in the system may make orientation difficult and may lead the analyst 

to distort the view of the firm. However, the essence of constructing a set of ratios is, 

from a formal point of view, the construction of a simple model that shows the 

interconnections between higher order sub-indicators. The model then generates a set 

of indicators that can be gradually decomposed into further sub-indicators to details. 

Model, resp. Functional model has three basic functions (Rúčková, 2005): 

 Explain the impact of changing one or more indicators on the company's 

overall performance. 

 Aimplify and clarify the analysis of the current business development. 

 Provide background information for decision making in terms of corporate or 

external goals. 

The techniques of creating sets of indicators can be divided into two basic 

groups (Rúčková, 2005): 

Systems of hierarchically arranged indicators for which there is mathematical 

coherence. Typical interpretations of these systems include pyramidal systems, the 

essence of which is the more detailed decomposition of the indicator, which represents 

the pyramid's peak. These decompositions are very often presented in graphical form, 

because in this expression the decomposition is clearer. There are two basic procedures 

for decomposing: 

 An additive in which the indicator breaks down into the sum or 

difference of two or more indicators; 

 Multiplier, where the default indicator is decomposed by the product 

or the proportion of two or more indicators. 
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Objectively selected groups of indicators aimed at high quality diagnostics of the 

company's financial situation, to predict its further development on the basis of one-

character characteristics. 

 bankruptcy models that respond to the question of whether an enterprise is 

going bankrupt. For example, this group includes: 

 Altman's Z score, 

 Taffler's model, 

 Model "IN" Trust Index. 

 Bonity models, respectively. Point rating methods are characterized by the 

fact that the values of the selected financial indicators are transformed into 

points using points. Scale points are usually determined by expert methods. 

The methods of point assessment include (Farkasová, 2008) 

• Balance analysis system by Rudolf Doucha 

• Tamari model 

• Kralick's Quicktest 

The ability to predict the development of a company's financial situation, its future 

prosperity (solvency) or lack of insight (insolvency) is based on the evaluation and 

interpretation of the results achieved today. Ex-ante analytical tools use information 

that contains symptoms of further development. They are in the form of a different 

level and dynamics of the applied financial indicators that mediate the picture of the 

financial state of the enterprise (Farkašová, 2008). 

Discriminant analysis 

A discriminant analysis is utilized to compile a predictive (multidimensional) 

model based on the median values of ratio indicators of both groups of enterprises 

under review. It belongs to methods that examine dependence between group “p” - 

quantitative variables on one hand and a single quantitative variable on the other. A 

discriminant analysis is employed in cases where we have data that need to be divided into 

two or more groups in order to identify one or more quantitative functions, which can help 

break down new data into these groups. The objective is essentially to identify the right 

method for determining which new observations belong to which group. The input data 

are represented by the value of numerical variable findings in sets of objects and by the 

value of a classification variable which determines the allocation of objects to a given 

group. The functions so obtained are usually used to separate new objects into groups. 

The following is an example of a discriminant function: 

Di = DI1 * Z1 + DI2 * Z2 ... + dip * Zp 

 where d1 to dp are standard classification coefficients 

 Z1 to Zp ... are standard values of “p” variables. 
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3.    Analytical part 

Based on the results of our research, we will describe the process of constructing 

a prediction model. From the possible alternatives we decided to use the method of 

linear dependence of coefficients, respectively. A discriminatory function which is 

characterized by distinctive character through certain criteria. 

Selection of industry 

To construct the predictive model we defined the required basic data sample at the 

outset of the research, i.e. a statistical set for us to work with and carry out the presented 

research. The statistical set is composed of processed ratio indicators of 50 selected 

enterprises. Financial statements of the selected enterprises for the period of 2011-2015 

were used as the primary source of data. In this case, we focused on a group of 

industrial companies in the metalworking and metallurgy sector. Including all 

industrial enterprises operating in Slovakia in our research would be exceedingly 

general, time consuming and wide ranging, which, we believe, would also yield much 

less accurate results. Our selection was to a degree also affected by the scope of the 

study program - Industrial Management.  We selected a large sample of notably 

thriving and failed companies in the metalworking and metallurgy sector.  

Selection of particular enterprises 

The general information about individual companies was gleaned from the 

“finstat.sk” online financial portal which maintains a database of all businesses 

operating in Slovakia and provides basic information from the Commercial Register 

and processed financial statement data in the form of basic financial indicators. The 

website makes it possible to filter out individual lists based on the industry, classified 

according to regions, revenues, number of employees and legal status. 

Based on these options and the focus of our research, we proceeded to filter out a 

list of companies according to the following criteria: the sector, which was 

metalworking and metallurgy, and the number of employees, where the lower limit was 

25 employees and the maximum upper limit 249 employees. None of the additional 

criteria, such as revenues, legal status and region, were filtered out. With regard to 

variable revenues, individual companies were selected so as to ensure that the statistical 

sample of thriving and failed businesses was as simultaneous as possible. Referring to 

the displayed financial indicators, we were able to conclude whether a business was 

decidedly thriving or failing. Subsequently, we endeavoured to select the most distinct 

enterprises, in terms of their success, in order to be able to classify them with a 

maximum degree of accuracy. Having selected a suitable sample, we browsed the 

www.registeruz.sk website to obtain the financial statements of individual companies 

which are statutorily obligated to save them electronically on the website server. After 

acquisition of the accounting records, a financial analysis – consisting of horizontal 

and vertical analysis calculations and of differential and ratio indicators of viability, 

activity, indebtedness and liquidity – had to be completed separately for each 

enterprise. We also carried out ex-ante financial analyses based on prediction models, 
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namely the Rapid Test, solvency index, Altman's Z-Score Model and IN95, 99, 01, 05 

Credibility Index. By processing these data, we can either confirm or contradict the 

classification of an enterprise as a thriving or failing business. Following interpretation 

of a given assertion concerning the status of an enterprise, it can be added to the 

database, which will include ratio indicators calculated for individual years.  

Subsequently, we have 5 values for each indicator for each enterprise, one for 

each indicator value per year. We have a total of 250 values per indicator for one 

business. For the profitability indicators, we have developed several groups of 

variations where we put the following indicators into the reader: net profit, EBITDA, 

EBIT, EBT.  

Selection of appropriate discriminant ratio indicators 

Of all the various methods available to select suitable discriminant ratio indicators, 

we decided to apply the median test due to its simplicity. As the name suggests, the test 

involves selection of the median value from a gradually arranged statistical data sample 

and formation of two equally populated halves. The median test was converted to verify 

each ratio indicator. Subsequently, we differentiated between ratio indicators with a 

good discriminating ability and indicators lacking in this ability. A good discriminant 

indicator should have a larger sample of thriving businesses in one half and most of the 

failed companies in the other. To facilitate interpretation, Figure 1 includes interest 

coverage with a good discriminating ability and Figure 2 shows an asset turnover with 

a poor discriminating ability. 

 

 
source: own 

Figure 1. Interest Coverage 

 

As can be seen from Figure 1, the "Interest Coverage" ratio of the leverage ratio 

has been able to distinguish correctly 108 enterprises from 125, 86.4%, which we can 

label as a suitable indicator. 
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source: own 

Figure 2. Asset Turnover 

 

In Figure 2, the evaluation difference was not as notable. As the ratio indicator of 

activity, “Asset Turnover,” was discriminated by 70 businesses correctly and by 44 

businesses incorrectly, it was deemed not to be a suitable discriminant indicator. 

During the selection process, we sought to ensure that the selected indicators 

represented each financial area evaluated, i.e. indicators of viability, activity, 

indebtedness and liquidity of each enterprise. Subsequently, we selected 2 indicators 

from each group with the best success rate in verifying the median.  For the selected 

median indicators and verification success rates, see Table 1. 

 
Table 1. Median Test and Verification Success Rate 

Indicators Median Correct classified Incorrect classified 

Return on sales (EBIT) 3,395 119 6 

Return on sales (EBT) 2,435 118 7 

Stock Turnover (coef) 8,805 82 43 

Liabilities turnover 
(coef) 

4,25 75 30 

Total Indebtedness 71,38 97 28 

Credit indebtedness 1,555 108 17 

1st Level Liquidity 0,07 89 37 

2nd Level Liquidity 0,685 93 32 

source: own 

Determination of coefficients 
Having selected suitable discriminant indicators, we established a statistical base 

using the mean values of only 8 most suitable ratio indicators selected for 25 thriving 

and 25 failing enterprises. The given statistical set was then subjected to a discriminant 
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analysis employed to determine the weights, or coefficients, for each indicator. These 

coefficients can be seen in Table 2. The x1, x2 ....codes are used to identify indicators 

that each of the respective enterprises will supplement with their own values. 

 
Table 2. Discriminant Analysis Coefficients 

Indicators Mark Coeficients 

Return on Sales (EBIT) x1 0,0234673272416954 

Return on Saless (EBT) x2 - 0,00692915163356887 

Stock Turnover (koef) x3 0,00100175468838721 

Liabilities turnover (coef) x4 0,0403768829634302 

Total Indebtedness x5 - 0,000840486767403863 

Credit indebtedness x6 5,55863629649146*10-6 

1st Level Liquidity x7 0,00313588366751133 

2nd Level Liquidity x8 - 0,022256821291118 

Separate indicator  0,263460707793142 

source: own 

The general form of a discriminant equation can be written as Di = DI1 * Z1 + DI2 

* Z2 + dip * Zp; having filled in our coefficients and selected ratio indicators, we 

obtained the following discriminant function: 

 

BARPAS17(2)= 0,0234673272416954*x1 - 0,00692915163356887*x2 + 

0,00100175468838721*x3 + 0,0403768829634302*x4 - 0,000840486767403863*x5 + 

5,55863629649146*10-6 *x6 + 0,00313588366751133*x7 - 0,022256821291118*x8 + 

0,263460707793142 

 

Due to the complexity of individual coefficients, we recommend that a suitable 

software program be used to calculate the model in order to save time and avoid errors. 

Model verification 

Before calculating the coefficients, we ranked non-prosperous enterprises with a 

value of 0 and a prosperous value of 1. As we know that there is the same number of 

prosperous and failed enterprises, we can say that the resulting distribution boundary 

is 0.5. Consequently, if the result of the calculation for the BARPAS model (2) is for 

example 0.9, then the enterprise is prosperous and if the resulting value is 0.1, it means 

that the company goes bankrupt. However, it should be noted that as soon as the result 

of the calculation is closer to the threshold of 0.5, the enterprise gets into a gray area 

where the model is more likely to be mistaken. 

Table 3 shows the success of the model. Verification resulted in 31 errors, of which 

27 was <0.4-0.6>, so we call this interval a gray zone when we can not say with 

certainty whether an enterprise hopes to bankruptcy or not. Perhaps you realize that no 
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model will achieve 100% success, so errors are acceptable. The remaining 4 errors that 

have the most extreme values can be seen from the point of view that each enterprise 

is in a certain way specific to take normal. 

Prior to calculating the coefficients, all failing businesses were identified using the 

numeral 0 and the thriving businesses by the numeral 1. Since we know that the number 

of thriving and failed businesses is equal, we can naturally assume that the value of the 

resulting dividing line will be 0.5. It follows that if the resulting value calculated based 

on the BARPAS (2) model is, for example, 0.9, the enterprise can be said to be thriving, 

whereas a value of 0.1 would be an indication of impending bankruptcy. However, it 

should be noted that as the calculation result approaches the limit value of 0.5, the 

enterprise enters a grey area where the likelihood of an erroneous model-based 

classification is proportionately increased. Table 3 shows the success rate of individual 

models. Three errors occurred at the median value of 4.16191*10-1, 4.89957*10-1, 

4.05995*10-1. Based on these errors, the grey zone can be established in the interval 

of <0.4 - 0.6>. 

The verification process was applied to the sample of businesses incorporated into 

the BARPAS prediction model (2). As we know, the calculation for each enterprise 

under review is composed of the arithmetic averages of indicators over a five-year 

period. After verification, the following success rate was obtained. 

 
Table 3. BARPAS (2) Model Success / Error Rate  

Success/Failure of th BARPAS(2) model Number of companies % 

Correct classified 219 87,6 % 

Incorrect classfied 31 12,4 % 

source: own  

 

4.    Conclusion 

The results of the research represent the elaboration of the second model of the 

prediction financial analysis BARPAS (2) serving the predicted future financial 

development of the company. The model was developed in view of the absence of 

prediction models suitable for companies operating in Slovakia and the lower 

information value of foreign prediction methods applied to forecasting the future 

development of businesses operating in the Slovak Republic. The new prediction 

model has been designed for companies engaged in metalworking and metallurgy. 

However; we expect the presented model will find its application also in other sectors 

of the industry, such as the chemical and pharmaceutical industry for example. At the 

same time, we believe it can be easily adapted for use in other countries, including the 

Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia. The BARPAS (2) prediction model 

can assist the finance department of a company in managing its tasks, in improving its 

profit and revenue performance and in averting an impending crisis situation. 
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Abstract. This research is focused on the financial aspects of continuous improvement 

methods, analyzed through case study where Kaizen and lean management actions and tools 

were applied. Research findings show significant financial benefits for the analyzed company 

in terms of savings as well increased productivity.  Financial potentials of continuous 

improvement methods’ techniques encourage and motivate all stakeholders for their wider 

usage. In above mentioned context, this study can be viewed as a contribution for practical 

implementation of Kaizen and lean management in all companies in the Republic of 

Macedonia.  

Keywords: continuous development, productivity, efficiency, standardization, improvement.   

 

1.   Introduction  

Companies operate in market environment with dynamic and immediate changes 

that urge the need to orientate efforts towards customers and competition. It can be 

reached by focusing on quality and prices, as key factors for company success. This 

raised the need for improvement of quality performance understand widely as quality 

of processes, quality of products, work and engaged managers and company 

employees. Moreover, this is the key for success and should be understand as regular 

duty and priority for all company staff. There are a lot of well known approaches, 

methods and tools for quality management. However, lean approach with its key part 

Kaizen is recognized as useful tool that can lead a company towards “quality company” 

[1]. 

This paper analyzes the practical impact of continuous improvement methods on 

financial results of manufacturing companies. We are concerned about quality 

improvement realized by instruments and tools of lean approach and Kaizen, analyzing 

not only possibility for their practical use in terms of problems elimination and 

continuous improvement, but moreover in context of evaluation of their financial 

benefits for the company.  

Beyond above mentioned, this research gives contribution for processes’ 

improvement in the production companies using the methods of continuous 
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improvement through several steps, as follows: first, determination of current 

performances and needs for improvement; second, employees motivation and defining 

the improvement tasks; third, organization of resources and problem diagnostics; 

fourth, practical research implementation and analysis for detection of causes for 

current performances; fifth, defining test solution that can reach determined goals; 

sixth, creation of action plans for improvement; seventh, identification and overcome 

of resistance to suggested changes as well implementation of suggested changes in the 

process of organization; eight, establishment, control and maintenance of new level of 

working; and finally, more successful functioning of the processes of changes and 

determination of new tasks for improvement.  

These research findings contribute to overcome some of problems and limitations 

for financial valuation of continuous improvement methods in production companies.  

The continuous improvement includes all organization levels, mainly more 

experienced workers need to use their knowledge, skills and competences to support 

younger employees in order to reach common goals easier. All efforts need to be visible 

for all stakeholders in the company. It is not enough for company to have adopted 

policy for TQM from the top management, moreover demonstration of efforts at all 

organization levels to improve performance need to be proved. This is also one of the 

tasks of our paper. 

This paper investigates practical use of Kaizen and lean management on several 

selected manufacturing processes and calculation of improvements’ financial benefits. 

This study presents research findings from the case study realized in the company 

supplier of products and services for freight rail, passenger transit and selected 

industrial markets. The company “Wabtec MZT” in the Republic of Macedonian is 

subsidiary of Wabtec Corporation form USA, quoted at NYSE. Research results can 

be of interest of many companies considering their ultimate task to improve production 

processes, achieve larger production, better quality of products with lower costs and in 

final instance to maximize the wealth of shareholders (owners).The authors used case 

study method and practical usage of Kaizen concept and lean management where 

research hypothesis were tested on selected production processes.      

The remainder of this paper is structured into four sections. In first section we 

present theoretical review and tools of continuous improvement methods. The second 

section describes methodology and hypothesis framework. In third section we present 

research findings. The last section summarizes the main conclusions. 

 

2.    Literature review 
The process of continuous improvement is management approach for achieving 

continuous improvement of products, services and processes through increased 

efficiency, effectiveness, and productivity. It represents type of changes that can help 

companies easier to fulfill their tasks. Business strategy improvement, business results, 

relations with customers, employees and suppliers can always be subject of continuous 

development. Processes of continuous development create knowledge, skills and 
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competences, as well capabilities in organizations for finding solutions for problem 

resolution.  

The central concept of continuous improvement is Lean enterprise value. Lean is 

the process of eliminating waste with the goal of creating value for enterprise 

stakeholders [2]. Lean can be used everywhere: export licensing, payroll, recruiting, 

proposal, program support, interface management, engineering order release, process 

definition, financial reporting. It was born out as a concept due to necessity, at the end 

of the Second World War when Toyota faced a challenge: How to succeed against 

Western mass production auto giants poised to enter Japanese market? In fact challenge 

was how to design a production system exploiting central weakness of mass production 

model and to overcome Japan’s problems like small and fragmented market, depleted 

workforce, scarce natural resources, limited capital and so on. Lean evolved as a 

coherent response to this challenge over number of decades. Lean production is a 

dynamic process of learning and adaptation based on philosophy to use less, offer 

greater variety, higher quality and more affordable products in less time. Best Japanese 

auto companies developed a fundamental different way of making things and change 

the dynamics of international competition. It determined new goals in manufacturing 

systems as combined benefits of craft and mass production as follows: improved 

quality, high productivity, efficiency at low volumes, production flexibility, product 

mix diversity. This impose new way of thinking, so lean thinking can be described as 

the removal of “muda” (Japanese word for waste), understand as any activity that 

absorb resources and creates no value [3]. There are different types of “Muda”, like 

mistakes which require recertification, production of items no one wants, processing 

steps which really aren’t needed, employee or goods movement or transport from one 

place or another without any purpose, production of goods and services that don’t meet 

the need of customer and so on. Lean is “antidote to Muda” because provides way to 

specify value, line up value creating actions in best sequence, conduct activities without 

interruption whenever someone request them, provides effective performance and so 

on.       

The most famous and well known approach in the processes of continuous 

development is Kaizen (combination of two Japanese words “kai” that means “change” 

and “zen” that means “good”). In this translation Kaizen means a change for a good, 

and correlate with step-by-step, ordered and continuous incremental improvement [4]. 

Moreover, it means also improvement in personal life, on private and business plan for 

all company employees [5]. This approach meant that everything could be done better 

thanks to small steps planned effect, through everyday improvement, by everybody 

from worker to manager or from small improvements to big strategic changes. We can 

divide improvements into two groups: innovation (new management concepts and 

manufacturing techniques) and Kaizen (small but permanent improvement that really 

does not need complicated techniques or the newest technologies). Solutions for 

problem improvement can be seen at Ishikawa diagram, control cards and by common 

sense. 
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Lean management provides possibility for a company to improve a quality 

enabling integration of all actions at strategic and operational level, decentralization of 

management even on basic levels of a company, optimization of production, 

maintenance and service processes, implementation of improvement and developing 

activities and finally use of total quality system.       

 

3.    Research methodology 

This chapter describes the method to study Kaizen and lean management as tools 

for elimination of problems and continuous improvement and calculation of financial 

impact of performed changes. This investigation focuses on the research method and 

design employed to analyze Kaizen and lean management planning process and tools. 

The analysis is based on case study method, performed in chosen production company 

“Wabtec MZT” from the Republic of Macedonia, supplier of value-added, technology-

based products and services for freight rail, passenger transit and selected industrial 

markets. The company manufactures a broad range of products for end market as 

locomotives, freight cars, passenger transit vehicles and power generation equipment 

for both original equipment and aftermarket applications. “Wabtec” also builds new 

locomotives and provide maintenance and services for locomotives and passenger 

transit vehicles. This paper presents practical usage of Kaizen and lean management in 

Wabtec MZT in order to eliminate some evident problems in the process of production 

striking to continuous improvement.  

This investigation explored following research problems: first, development of 

plan of Kaizen and lean management actions, second, determination of tools that need 

to be used during Kaizen and lean management actions and third, financial impact 

calculation. The hypotheses that follow proposed that Kaizen and lean management are 

positively related to financial benefits and savings. Accordingly, the following 

hypotheses utilized the research problems mentioned above. The Kaizen and lean 

methods are the independent variable, and financial impact is the dependent variable.  

The research questions are expanded with related hypotheses as follows: 

H01: Kaizen methods have financial impact by improvement of production 

processes through standardization of activities and waste elimination, focusing on 

continuous development of production processes, engineering and business 

management. 

H02: Lean methods have financial impact by improvement of production processes 

through elimination of activities that do not create value to the products for final 

consumer.  

 

4.    Analysis and presentation of findings  

This study explored relationship between Kaizen and lean management and 

financial benefits for the company. This chapter presents the process of Kaizen and 

lean management planning, determination of tools that need to be used during Kaizen 

and lean management actions and financial impact calculation. 
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In first part of this chapter we use case study for manufacturing parts from the 

product – “combined tank”, where Kaizen was performed in the process and finally we 

present achieved improvements based on the suggested small changes in the processes. 

Fulfillment of the determined improvements by using Kaizen, resulted with significant 

savings as financial benefits, that can even rise during investment overall pay- back 

period.  

Suggestions and improvements are shown in technological processes’ operations 

during the process of selected parts production. 

Main task for this case study was improvement in the process of production of the 

part – “holder of combined tank”. Specific tasks were developed as follows:  

 following production of specific part: HOLDER (K311 168 E 04); 

 evaluation of savings in the process of the production;  

 comparison of technological with real times through following and 

measurement of operations’ timings: (40 Cutting, 50 Cleaving, 60 Locksmith 

work and 70 Curling). 

Case study - HOLDER (K311 168 E 04) was analyzed using data for preparation 

time (Tpz) and manufacturing time per product (Top) as shown on figures below: 

 

 
Figure 1. Comparison of times achieved before and after preformed suggestions  

on operation “40 cutting” 
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Figure 2. Comparison of times achieved before and after preformed suggestions  

on operation “50 cleaving” 

 

 
Figure 3. Comparison of times achieved before and after preformed suggestions  

on operation “60 locksmith work” 

 

 
Figure 4. Comparison of times achieved before and after preformed suggestions  

on operation “70 curling” 
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Based on presented improvements we have calculated total savings in time, from 

all operations performed with improvements: 3000 minutes per month. 

Following our research hypothesis, we have determined total financial savings 

from all analyzed operations, performed with improvements in machine time and 

working force: 

 Savings per month: 120 euro/machine time and 80 euro/ working force; 

 Savings per year: 2400 euro. 

The first individual hypothesis H01 is confirmed. The results from previous figures 

show changes of processes, shorter time of order realization and financial benefit in 

terms of savings.  We can conclude that inclusion of all employees starting from top 

management to line operators as well standardization of activities and processes 

improve processes flows and eliminate losses. 

In order to test second individual hypothesis of lean management relations with 

financial impact for the company, we are analyzing change of technology operations 

for production of selected parts on computer governed machines versus classic 

machines. Basic assumption is that such changes will shorter technological times and 

creates savings. We also use case study for selected part’s production (Title of position: 

Armor for regulator, Catalog’s number: K-328.811 B), as position of product (brakes 

for rail vehicles).  

We are making comparative analysis for production of the part with two types of 

plates on the tools for machine treatment. Using lean management we developed 

specific tasks: grinding the part by combining technological operations “21” and “30”. 

Following tables 1 and 2 present tools, operations and measured times for separate 

grips: 
                                                            Table 1. Used tools for production of part 

Holder Plate Operations 

PCLNR 2020 K12 CNMG 120408-NR IC907 External roughing 

SVJBR 2020 K11 VBMT 110304-PF 4225 External fine treatment 

880-D4300L40-02 

880-02 0204H-C-LM 1044 

880-02 02W05H-P-LM 

1044 

Cannon drilling 

A25T-PCLNR 12 CNMG 120408-NR IC907 Internal roughing 

А16R-SCLCR 06-R CCMT 09T304 Internal fine treatment 

 

                                  Table 2. Measured times for performance of separate grips 

External roughing (side 1): 2m : 29s 

External fine treatment (side 1):                                   0m : 55s 

External roughing (side 2):                                   5m : 48s 

External fine treatment (side 2):                1m : 08s 



758 

 

Drilling with Cannon drill Ø 43:                                               2m : 23s 

Internal roughing: 2m : 11s 

Internal fine treatment:                                                        1m : 15s 

Total machine time:                                                              16m : 9s 

 

By using plate CNMG 120408-NR IC907 for external roughing we have 

determined that only 16 pieces can be produced with one plate. The price for one plate 

is 4.8 euro. In our analysis the plate for roughing CNMG 120408-NR (Iscar) was 

changed with another plate CNMG 120408-MP MC6025 (Mitsubishi). After such 

change of plates for roughing we have measured following times, presented on 

following Table 3: 
                         Table 3. Measured times for performance of separate grips  

                                                        after change of plate for part treatment  

External roughing (side 1): 0m : 27s 

External fine treatment (side 1):                                   0m : 55s 

External roughing (side 2):                                   1m : 9s 

External fine treatment (side 2):                1m : 08s 

Drilling with Cannon drill Ø 43:                                               2m : 23s 

Internal roughing: 0m : 52s 

Internal fine treatment:                                                        1m : 15s 

Total machine time:                                                              8m : 9s 

 

We found that by using plate CNMG 120408-MP MC6025 for the roughing, even 

50 pieces can be produced with one plate. The price for one plate is 6.2 euro. 

Based on presented changes we performed improvement analysis. Analysis was 

made on demand for 600 parts per year. We have determined following savings in 

cutting tools and machine time, presented in tables 4 and 5 respectively:  

 
                                                                     Table 4. Saving in cutting tools 

Cost for plate CNMG 120408-NR IC907 per piece 0.3     euro 

Cost for CNMG 120408-MP MC6025 per piece 0.124 euro 

Total savings from changes in cutting plate per piece 0.176 euro 

Total savings from changes in cutting plate per year 

(Insert cost improvements)                                                                          
105.6 euro 
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                                                                        Table 5. Machine time savings 

Machine time cost by using plate CNMG 120408-NR 

IC907 per piece 
3.23 euro 

Machine time cost by using plate CNMG 120408-MP 

MC6025 per piece 
1.632 euro 

Machine time cost by using plate CNMG 120408-NR 

IC907 per year 
1938 euro 

Machine time cost by using plate CNMG 120408-MP 

MC6025 per year 
979 euro 

Machine time savings per year 959 euro 

 

Following our second research hypothesis, we have determined total savings per 

year: 1064 euro, which means that second individual hypothesis H02 is confirmed.   

We can conclude that research findings confirmed positive relations between the 

Kaizen and lean methods as independent variable, and financial impact as the 

dependent variable.  

  

5.      Conclusions 

  This study presents findings from the case study where practical usage of Kaizen 

concept and lean management were tested using two individual hypothesis and selected 

production processes. We can conclude that Kaizen methods have significant financial 

impact by improvement of production processes through standardization of activities 

and waste elimination, focusing on continuous development of production processes, 

engineering and business management, as well that lean methods have financial impact 

by improvement of production processes through elimination of activities that do not 

create value to the products for final consumer. However, it is important to emphasize 

the need of engagement of top management, management staff and all employees, 

especially line operators as well standardization of activities and processes. Having in 

mind key management task – to maximize shareholders wealth, as inevitable becomes 

the need for Kaizen and lean management implementation as way for processes flows 

improvement and waste elimination. 
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Abstract. Creative accounting can be defined as one of the basic financial accounting theories. 

Positive accounting theory is shown to be applied economic positivism. This theory seeks to 

explain and predict accounting practice of the company. Positive accounting theory is considered 

as a good economic theory, but it is criticized by some authors. A review of the published 

critiques of positive accounting theory shows that although critiques based on philosophy of 

science may not be very effective, economics-based critiques that emphasize the limitations of 

equilibrium-based economic analysis offer a promising avenue for methodological critiques of 

positive accounting theory. Despite critics positive accounting theory stays mostly grounded 

accounting research paradigm during last decades. 

Keywords: Positive Accounting Theory (PAT), Financial Accounting Theory, critics, 

advantages and disadvantages, accounting choices. 

 

1. Introduction 

According to R. J. Chambers (1963) and J. M. Godfrey (2006) [1, 2] accounting 

from other sciences is different in one important aspect: Accounting is science that 

comes from practice, but the theory is not irrelevant. Accounting is the result of people 

thinking – they formulated some basic theory and worked to demonstrate it validity. 

The main role of theory of the accounting is different compared to the other science 

which theory formed by empirical observation. Accounting practices can be easily 

replaced by the implementation of the theory [3, 4], but this is not possible in other 

science [3]. 

According to C. Deegan (2003) [5], accounting theory may: 

 indicate how the assets should be accounted in financial statements; indicate 

what accounting information must be provided for relevant concerned person to meet 

their information needs; 

 predict why managers choose a specific accounting method in order to increase 

or reduce company's earnings; 

 predict the relevant concerned person who can have an impact on the accounting 

information; predict how the company aims to be represent in the society in which. 

Accounting theory also seeks to explain how and why the practice of accounting is 

regulated. 

mailto:gailute.gipiene@khf.vu.lt
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Specific accounting theory may provide only a partial approach and different 

theoretical perspectives may offer different approaches to the same phenomenon [5]. 

Many authors [6, 7, 5, 8] agree that there is no universally recognized accounting 

theory. There is no universally recognized accounting theory which would assess the 

already established, the new emerging or just proposed practical procedures (there is 

no universal theory which can evaluate the past, the present and predict the results in 

the future). Therefore each type of accounting theories can be criticized because of its 

full-fledged. For this reason it is important to analyzed critics of positive accounting 

theory. 

The aim of this paper is to analyze the concept of positive accounting theory and 

identify the drawbacks. In order to achieve this aim the following research tasks have 

been set up: 

 to identify financial accounting theory concept and purpose; 

 to analyze the positive accounting theory assumptions, purpose and identify 

research trends; 

 to analyze the main advantages and disadvantages of positive accounting 

theories presented in the literature. 

The methods of analyze and systematization of scientific literature, generalization, 

analysis, and graphical presentation of data were used in this research. 

 

2.   Positive Accounting Theory 

Positive accounting theory (PAT) is a "connection between the choice of a 

company's accounting policy and other variables" [9]. This theory takes inspiration and 

is based on the previous work done by the same authors [10, 6], in which it was stated 

that enterprises with management accounting that includes bonuses and has a higher 

ratio of debt to own capital are less likely to choose an accounting policy that would 

help show higher proceeds. R. L. Watts and J. L. Zimmerman [10, 6] also predicted 

that larger enterprises are more likely to choose accounting principles that show smaller 

profits. So, size was used as a variable in choosing a company's accounting policy in 

the works of these authors. As it is common, every theory attracts followers and critics. 

In this particular case, one can divide the critics into four main groups. 

The first group's criticism pertains to the used methodology. According to G. 

Whittington (1987) [11], PAT offers a very concentrated and narrow vision which goes 

against everything proposed by the theories from the 60s. R. L. Watts and J. L. 

Zimmerman (1990) [9] reply to such claims by saying that "the discussion of 

methodology is fruitless until each group has its own paradigm" [9]. 

The second group is more related to philosophy, raising the question, whether PAT 

is compatible with the philosophy of science. R. L. Watts and J. L Zimmerman [6] 

defend the view that accounting practice analysis is a scientific field and even claim 

that traditional accounting research is normative and thus not a scientific object. C. 

Christenson (1983) [12] disagrees with this view and claims that PAT, according to K. 

Popper's (2012) [13] methodology rules does not fulfill the requirements of a scientific 
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object. This disagreement is based on the fact that PAT is focused only on the actions 

of accountants and managers, and not the accounting process as a whole. R. R. Sterling 

(1990) [14], in order to find middle ground between the opposing opinions, suggests 

acknowledging that the majority of scientific studies are normative. R. J. Chambers 

(1963) [1] agrees with this view but adds that it would not be correct to classify studies 

as scientific or non-scientific relying only upon them being normative or non-

normative. 

The third group's criticism is focused on economics-based accounting research. 

According to the definition provided by L. W. Watts and J. L Zimmerman (1979) [6], 

PAT is based on economics, because the main factors according to which investors 

make choices are rationality and market efficiency. However, G. Whittington (1987) 

[11] opposes this view, because according to him, it ignores the possibility of not 

adhering to the assumption of market efficiency. Even more criticism comes from R. 

R. Sterling (1990) [14], who notices that the views professed by L. W. Watts and J. L 

Zimmerman (1979) [6] are not shared by either other economists or the Chicago school 

of economics. The last group of critics showcases that PAT is relevant only to a 

particular time period. T. Mouck (1992) [15] claims that PAT can be successfully 

applied under a low level of state regulation, with such a time period being the years 

of the Reagan administration.  

Despite the expressed criticism, it must be noted that PAT suggests an alternative 

way, which helps to link accounting choices and the contracting of costs of the 

company. And the reductions in expenses, according to E. F. Fama and M. C. Jensen 

(1983a and 1983b) [16, 17], is one of the main elements in order to gain the continuity 

of a company's activities. We might also mention that B. Klein (1983) [18] used the 

"contracting costs" concept particularly for those costs that are connected to the 

formation of the company's choices. Having in mind the plethora of views, one can 

claim that PAT's research field is sufficiently broad and is still relevant for theoretical 

research. 

 

3.  The benefits and limitations of positive accounting theory 

PAT is fully based on economic arguments, because it complies with two most 

important qualities of economically oriented theories: 

 methodological individualism – when every single social phenomenon is 

explained as a consequence of individual choices; 

 neoclassical maximization hypothesis – the assumption that individuals strive to 

increase personal gain [19]. 

PAT solves only one of the goals of such accounting theories, explaining the 

existing practice and predicting the future situation under certain circumstances. 

Because of this and other reasons, PAT, although considered a self-sufficient 

accounting theory, has attracted a lot of criticism. 

PAT is most of all criticized for not providing guidance, i. e. not showing ways in 

which the accounting practice can be improved [2, 20]. It is claimed that it is not enough 

to only explain and forecast the accounting practice [20]. B. Howieson (1996), C. 
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Deegan (2014) and J. M. Godfrey et al. (2006) [21, 20, 2] think that by not providing 

any guidelines PAT scientists stay further away from accounting practices: while 

practitioners are faced with the question what accounting policy to choose, scientists 

traditionally are only commentators and initiators of normative reforms. 

PAT is criticized because it lacks a scientific basis [20]. It is claimed that three of 

PAT's hypotheses are unjustified, that is why PAT should be regarded as scientifically 

inadequate [20]. Accounting is done by people and this process cannot exist separately 

from accountants, thus it is difficult to account for the three PAT hypotheses that 

investigate and explain the influence of factors on accounting policy. The influence of 

disclosing data on stock price, and what model or theory can fully explain human 

behavior is researched [20]. PAT research and claims cannot predict people's actions 

in particular circumstances, as they only show overall trends and common actions, but 

do not provide an understanding of how a certain person will act in a particular 

situation. The main assumption of PAT that all human actions are determined by 

selfishness is also dubious. Many pieces of research agree that such an assumption is 

extremely negative and that it simplifies human behavior [20]. R. Gray, D. Owen, C. 

Adams (1996) [22] claim that PAT promotes the view of a moral human on the world's 

decadence. Many scientists contest this view [20]. 

Oftentimes, when doing research according to PAT, organizational links inside the 

company are ignored [20]. J. Mackevičius and D. Poškaitė (2003) [23] accentuated the 

importance of the needs of the company's head accountant and creativity for the choice 

of accounting policy.  

One should not forget that accounting choices are oftentimes made not only by 

managers, but also by head accountants, and their behavior and decision motivation is 

not analyzed by PAT [20]. So, this process should be viewed more broadly: the choices 

of accounting policy are a collegial decision of the manager and head accountant. 

Smaller companies have a prevailing practice that the head accountant prepares the 

accounting policy on his own, the manager approves of it, meaning that the policy is 

not solely the manager's decision. Besides, in larger companies it is necessary to 

evaluate all the motives of the managerial apparatus and its influence upon the chosen 

accounting policy. 

PAT development roots are in the 70s, and the claims and ideas had not been 

developed or improved in the following decades [20]. The three hypotheses of PAT 

first formulated in 1978, are tested in different environments comparing them with 

various accounting policies, even after 30 years. 

A number of researchers that tested the hypotheses out got contrasting results: the 

choice of one accounting method depended on analyzed factors, and the choice of other 

was fully independent. It is obvious that the research studying the dependency of 

accounting method portfolio choice from various factors has a much higher level for 

forecasts, because it shows the dependency of several accounting method choices from 

a particular factor. The dependency of one accounting method can be determined not 

only by economic motives, but also can be random, while an analysis of several 

accounting methods, i. e. the accounting policy strategy that increases or decreases 
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better showcases the choice motives [18, 20, 22]. R. L. Watts, J. L. Zimmerman (1990) 

[9], taking into account the research done on the choice of accounting methods in the 

80s, concluded that the formulation of the company size hypothesis is based on the 

accounting method choices of sensitive industry (for example, oil and natural gas 

extraction) companies, also, the majority of the results were influenced by the choices 

of accounting methods made by large oil and natural gas companies. The claims of 

PAT hypotheses are oftentimes applicable to large companies, this is why they cannot 

be applied to all companies, as in smaller enterprises the accounting policy is not based 

on the assumption of political visibility. Because of these contrasting results, it is not 

always possible to forecast the accounting policy choices of smaller companies based 

on three PAT hypotheses, so further research is required in order to determine what 

influences the accounting policy choices in smaller companies. 

Having the discussed research and results in mind, one can state that accounting 

policy choices in small and middle companies are rather poorly researched due to the 

inaccessibility of data, and the results of the performed research are contrasting, with 

the basic and theoretically based PAT hypotheses left unproven. It is also probable that 

the result of testing the hypotheses can be different in countries with different levels of 

development and not go in line with the basic assumptions of economic theory, so 

additional research is required in order to explain and predicts the choices of accounting 

policy in such countries as Lithuania.  

Besides, the three hypotheses do little to explain the changes of accounting methods 

in different industries. The bonus system for managers, the company's financial 

leverage, and size do little to help predict the accounting procedures in different 

industries [6]. R. M. Bowen, L. DuCharme, D. Shores (1999) [24] research has shown, 

that the choice of accounting policy depends on the company's activity type, for 

example, a company providing services will choose different reserve accounting 

methods than a sales or production company. 

Despite many cases of empirical research, mostly done in the most developed 

countries, the testing of hypotheses in different markets, in countries with varying 

levels of development, and in companies with different qualities makes sense, as it 

helps develop the accounting theory and expand its explaining and predicting 

possibilities [6]. So, according to the hypotheses, it cannot be correctly predicted, 

which accounting method portfolio will be chosen by a company, so it is naive to think 

that all companies will use the most common method portfolio. 

However, these three basic hypotheses are more reliable than a simple guess, 

because they go in broader detail to explain the choice of methods [6, 25]. 

PAT is criticized because empirical evidence linked to the accounting policy choice 

explanation and the impact on the cost of shares and the existence of company contracts 

are weak and unreliable [2]. The further aspects of the research are especially criticized 

methodologically and statistically: in some research the variables are insignificant and 

unpredictable, the prediction of hypothetic models is weak, the analyzed variables are 

interconnected, the models of different industries are poorly developed, and the basic 

dimensions such as company size and political spending have no precise theoretic or 
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quantitative definition [18]. Despite the significant flaws of PAT hypotheses, C. 

Deegan (2014) [20] predicts further tests. So, PAT is still being developed [6]. PAT is 

taught in many universities, applied in different published research, although less is 

published in recent years. It must be noted that all accounting theories have limitations 

[20]. Although PAT is criticized, arguments that have excelled above others have 

already been formulated [20]. PAT can only be changed by a different theory that 

would have more predictive possibilities [6]. 

Besides, J. M. Godfrey et al. (2006) [6] claim that PAT is the most reliable 

accounting research paradigm in recent decades. Accounting theory and methodology 

is based on economics rooted empirical literature, with a strong basis in the concept of 

scientific theory [6, 9, 10]. PAT scientists claim that their theory is more scientific due 

to its methodology and because it encourages empirical economic research [6]. 

All things considered, despite various criticisms, PAT has passed the test of time. 

It is the most methodologically based accounting theory. 

 

4.   Conclusions 

Finance accounting theories has two main purposes: one seeks to explain the 

situation and the other seeks to specify how it should be. Therefore finance accounting 

theories are distinguished into the normative accounting theory and into the positive 

accounting theory. 

Positive accounting theory is based on the inductive approach to accounting theory. 

It seeks to explain and predict the existing accounting practices. This theory include 

three empirical research:  

1) examined the three main (management bonuses, leverage and firm size) 

hypotheses to explain the company's accounting policy choices;  

2) tested various accounting manipulations and creative accounting;  

3) analysis of capital market reaction to the disclosures of accounting information 

a change in accounting policy approaches. 

Positive accounting theory is criticized because of its unscientific. It is alleged that 

three positive accounting theory hypotheses is not justified, it is questioned one of the 

main positive accounting theory assumptions. It is a raised selfish behavior of relevant 

person, but it is isolated from other person behavioral nuances. 

Positive accounting theory hypothesis usually tested by analyzing one or several 

accounting methods that companies can be chosen at random and not because of the 

factors mentioned. Also, the hypotheses are based on mainly the most developed 

counties companies accounting practices, monitoring and researches. However, despite 

various criticism, positive accounting theory is mostly based on accounting research 

paradigm over the past decades. 
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Abstract.  Due to the extremely large banks affect to the financial system and the economy, the 

stability of the banking sector is one of the main challenges of today's economy. The last financial 

crisis has caused great tensions in the financial sector around the world, and the onset of the 

economic downturn undermined confidence in the financial sector. Financial market stability 

significantly depends on the operational profitability of banks, and effectiveness. Analysis of the 

factors determining the operational efficiency of the banks has become a topical subject for 

research. Lithuania in recent years has also gone through more than one bank collapse so the 

efficiency of Lithuanian commercial banking sector is also very relevant. The paper aims to 

assess how / whether the operating efficiency of different size banks differ. For efficiency 

assessment banks profitability indicators are used. 

Keywords:  banks, efficiency, profitability, profitability indicators, banking sector. 

 
1. Introduction 

Economic globalization and financial innovation created the flowering period for 

the banking system. During this period banks, in the context of increasing financial 

markets integration, concentration and globalization, significantly expanded banking 

activities and financial products; their services range  from traditional banking products 

to innovative financial  instruments and services,  which, in turn, changed the entire 

financial system. The last financial crisis has caused great tensions in the financial 

sector around the world, and the onset of the economic downturn undermined 

confidence in the financial sector. According to the Schooner and Taylor [1], the banks 

basically offer a unique service - long-term lending, while maintaining its depositors 

withdrawing their money at any time without a reduction of the nominal value. The 

capital market can not achieve such a transformation because individual investors are 

exposed to liquidity, price and credit risks which they can not diversify to the extent 

that reaches the banks [1]. This means that the banks naturally assume the economy 

imminent financial risks and avoid loss and sound in response to economic shock. It 

does not matter whether shocks are caused by consumers and households or companies, 

or governments. Country's financial sector, limited diversification, determines that 

there is a high risk in this sector [2]. The prevailing opinion is that a large part of the 

financial sector problems faced by the banks has been driven by the lack of discipline 

in assessing banks' activities affecting factors. 
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The aim of this paper is to evaluate  efficiency of different size  banks using 

profitability indicators. 

In order to achieve the aim, the following objectives are set: 

1. to  analyze the efficiency  importance and criteria; 

2. to analyze methods of  the assessment of banks’efficiency ; 

3. to evaluate the efficiency of different size banks using profitability indicators. 

 Research methods: analysis of academic writings and internet sources, 

statistical analysis, synthesis and abstraction.  

 
2.     Efficiency concept, criteria and methods of  assessment.  

Banking activity analysis, measurement, regulation and supervision is focused on 

the need to ensure the stability, reliability, efficiency and security of the financial 

system. The examination of the banks’ activities and evaluation of their  effectiveness 

is faced with choice of appropriate evaluation methods. This problem occurs because 

various economic players have different interests in the activities of banks. 

 
                                               Table 1. Banking partners interests  

Customers Owners  Employees Society 

Private 

- efficient and 

cheap payment 

services; 

- deposit rates; 

- loans; 

- safety. 

-return on 

investments; 

- dividents; 

-clear business 

legal 

environment;-

investments 

liquidity. 

-employment 

security; 

-competitive 

remuneration; 

-career prospects. 

Regulation and 

supervision 

-stable and safe 

banking institutions; 

-competitive 

financial markets. 

Business 

- financing 

services; 

- experts 

consulting. 

 

  Government 

-economic activity 

financing; 

-information for State 

management 

functions. 

Source: composed by author according to [2]. 

 

Analysis of the scientific literature shows that there are no general rules and 

methods that would   judge operational efficiency of banks in all the banking partners 

interest aspect. American Society of Appraisers analysis and evaluation grouped the 

methods into several areas: 

1. Asset (Asset-Based) Approach. A general way of determining a value 

indication of business, business ownership interest, security or intangible 

asset using one or more methods based on the value of the assets net of 

liabilities. 

2. Income (Income-Based) Approach. A general way of determining  value 

indication of  business, business ownership interest, security, or intangible 
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asset using one or more methods that convert anticipated economic benefits 

into  present single amount 

3. Market (Market-Based) Approach. A general way of determining  value 

indication of  business, business ownership interest, security, or intangible 

asset by using one or more methods that compare the subject to similar 

businesses, business ownership interests, securities or intangible assets that 

have been sold [3]. 

        S. Peter, S. Rose ir C. Hudgins [4] and many other authors [5] emphasize that 

banks and other financial institutions must first take care of the profitability and 

emerging operational risks. Banks are private companies, which have to raise capital 

from the public in order to finance their activities.  

If the profit is insufficient, or the risks are too high, banks face difficulties to raise 

capital, the cost of funding increases and profitability declines.Bank's shareholders, 

deposit holders, supervisors - all interested in the results of bank's performance and 

quality. Shareholders, employees primarily are interested in profitability, as it directly 

determines the return on their investments or promotion opportunities.  

Depositors and other customers, supervisors, the government are more focused on risk 

assessment because their first interest in the bank or the entire system - stability 

however one of the key conditions of stability is adequate profitability.  

Due to the special banking activities, each commercial bank should strive to be 

profitable, both for commercial reasons and for sectors regulators imposed rules and 

ensuring business continuity. According to Smalenskas [6], namely profitability ratios 

are among the most important bank performance criteria, and it is supported by other 

authors who say that profitability indicators best sum up the final results of the bank's 

activities. 

 

3.   Evaluation of the efficiency of different size banks  

 In order to assess the true effectiveness of the bank's activities it makes sense to 

calculate the relative profitability indicators, as the absolute profit margins do not 

disclose enough information about the entity's activities and do not allow for deeper 

analysis and comparability.   

There are a lot of varied profitability indicators; they can be used depending on the 

situation and the needs in very different ways, alsoto reveal different information. 

According to Casu [6]  return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest 

margin (NIM) and  earnings per share of stock (EPS) are generally regarded as the 

main banking profitability indicators reflecting different aspects of the operational 

efficiency. 
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Fig. 1. Main banks profitability indicators 

                                        Source: composed by author according to [4]. 

 

Return on equity capital  (ROE) indicator is a measure of the rate of return flowing 

to shareholders. It approximates the net benefit that the stockholders have received 

from investing their capital in the financial firm (i.e., placing their funds at risk in the 

hope of earning a suitable profit) [4]. This indicator is calculated: 

 

assetsequityTotal

incomeNet
italequity capReturn on   

 

ROE ignores the leverage and the related solvency risk. Return on assets (ROA) is 

primarily an indicator of managerial efficiency. It indicates how capable management 

has been in converting assets into net earnings. Often return on assets is considered as 

a better indicator of profitability and efficiency than the return on equity ratio because 

it reflects the efficiency of total assets usage [8]. This indicator is calculated: 

 

assetsTotal

incomeNet
assetsReturn on   

The net interest margin measures how large a spread between interest revenues and 

interest costs management has been able to achieve by close control 

over earning assets and pursuit of the cheapest sources of funding. The net interest 

margin reflects how efficiently the bank conducts its core business - lending and 

deposits. This indicator is calculated: 

Main banks profitability indicators 

 

Return on 

equity capital  

(ROE) 

Return on 

assets  (ROA) 

Earnings  

spread 

Net interest 

margin 

NIM 

Net 

noninterest 

margin 

Net operating 

margin 

Earnings per 

share of stock 

(EPS) 
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assetsTotal

expenseInterestincomeInterest
st marginNet intere


  

 

Earnings per share (EPS) is the part of a company's profit allocated to each 

outstanding share of stock. Earnings per share serves as an indicator of a company's 

profitability. For investor EPS represents efficiency of investment. This indicator is 

calculated: 

 

ng outstandiity sharesCommon equ

incomeNet
f stocker share oEarnings p   

  

Performance evaluation was carried out in 2009 -2014 years.  Period selected   

covering the period of post-crisis recoverand development y of the banking system. For 

analysis were chosen Lithuanian commercial banks of different size with assets  

accounted for nearly 80 percent of total banking sector assets. 

 
Table 2. Parts of   investigated banks assets   in the banking sector total assets  (%) 

 SEB Bank Swedbank AB   DNB Bank  Šiaulių bankas 

AB 

27,7 26,5 16,7 6,8 
Source: composed by author according to [7] 

 

Relatively in the study SEB Bank and Swedbank AB  have been identified as the 

major banks: the bank DNB Bank as a mid-sized bank and the bank Šiaulių bankas AB  

as a small bank. 

The results of investigation showed that the bank's size and its profitability and 

efficiency are not directly related. 

Analysis of different banks ROA indicators showed that during the investigation 

period, the best ROA indicators have reached one of the major banks Swedbank 

AB.The ROA ratios of the mid-sized  DNB Bank  and the small - Šiaulių bankas AB 

were very close. 

The best ROE indicators have reached one of the major banks Swedbank AB and 

the small bank Šiaulių bankas AB.The best NIM indicators showed another of the 

major banks SEB Bank. 
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            Table 3  Indicators of banks performance efficiency (%) 

 

Banks 

Years 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

       

SEB 

Bank 

ROA -93,61 - 0,97 1,76 0,37 0,90 1,07 

ROE -5,30 -0,08 20,15 3,56 8,16 9,08 

NIM 21,56 14,44 1,33 1,25 1,22 1,36 

EPS -92,44 -1,17 30,42 5,59 13,75 16,18 

Swed 

bank 

AB 

ROA -5,44 0,20 3,07 1,91 2,02 1,72 

ROE -62,80 1,99 23,55 12,77 11,95 10,11 

NIM 1,95 1,81 2,13 1,73 1,74 1,75 

EPS -7,27 0,23 3,61 3,25 2,41 3,27 

DNB 

Bank 

ROA -3,31 -1,01 0,66 0,70 0,38 0,43 

ROE -50,49 -13,07 5,68 5,80 3,18 3,80 

NIM 2,24 2,16 2,07 2,1 1,78 1,75 

EPS -76,07 -19,81 13,01 14,08 7,98 9,9 

Šiaulių 

bankas 

AB 

ROA -1,71 -1,21 0,48 0,45 0,35 0,72 

ROE -13,99 -11,26 4,43 4,17 5,71 11,04 

NIM 1,41 1,36 2,00 1,95 2,05 2,51 

EPS -0,20 -0,15 0,06 0,06 0,07 0,15 
Source: composed by author according to annual reports of banks [ 9,10,11,12] 

 

Most consistent NIM indicators reached the small bank Šiaulių bankas AB. 

The best EPS indicators reached one of the major banks Swedbank AB and themid-

sized DNB Bank.  The worst EPS indicators showed another of the major banks SEB 

Bank and the small bank Šiaulių bankas AB. 

 

4. Conclusions 

1. The banks naturally assume the economy imminent financial risks and avoid 

loss and sound in response to economic shocks It does not matter whether shocks are 

caused by consumers and households or companies or governments.  Country's 

financial sector, limited diversification, determines that there is a high risk in this 

sector. Due to special banking activities, each commercial bank should strive to be 

profitable, both for commercial reasons and for the rules imposed by sectors’ regulators 

and to ensure business continuity.  

2. A lot of varied profitability indicators can be used depending on the situation 

and the needs in very different ways; also are used to reveal different information. 

Return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM) and  

earnings per share of stock (EPS) are generally regarded as the main banking 

profitability indicators reflecting different aspects of the operational efficiency.  

3. Analysis of different banks ROA indicators showed that during the investigation 

period, the best ROA indicators have reached one of the major banks Swedbank AB. 

The ROA ratios of mid-sized DNB Bank and small - Šiaulių bankas AB were very 
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close. The best ROE indicators have reached one of the major banks Swedbank AB 

and the small bank Šiaulių bankas AB. The best NIM indicators  showed another of the 

major banks SEB Bank. Most consistent NIM indicators reached the small bank Šiaulių 

bankas AB. The best EPS indicators reached one of the major banks Swedbank AB and 

of mid-sized  DNB Bank.  The worst EPS indicators showed another of the major banks 

SEB Bank and the small bank Šiaulių bankas AB.  

4. The study showed that the bank's operating efficiency and profitability are not related 

to the banks’ size. The largest banks in the industry are not the most profitable and 

effective. The same is true for the smaller banks.  
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Abstract. The paper presents the main priority directions of the government tax policy. Leading 

directions of effective tax policy include: effective tax incentives to stimulate investment, 

innovation and employment; reducing administrative burdens and costs for businesses and 

citizens; reduction of the gray economy, the fight against tax fraud and tax evasion. 

Keywords: priority directions, tax policy, investment, businesses.   

 

1.    Въведение 

Данъчно-осигурителната политика на България е ориентирана към подкрепа 

на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и повишаване на 

фискалната устойчивост в дългосрочен план. В международен аспект, данъчната 

политика е насочена в подкрепа на функционирането на единния пазар на 

Европейския съюз и за посрещане на предизвикателствата на глобализацията и 

дигитализацията на икономиката. 

 

2.   Анализ на основните приоритетни направления за провеждане на 

ефективна данъчна политика 
Стратегическите цели, които държавата си поставя в областта на данъчната 

политика са свързани със защита на фискалните интереси, подобряване на бизнес 

средата и предотвратяване на нелоялната конкуренция. В тази връзка се 

очертават 3 основни приоритетни направления:  

1.  справяне със сенчестата икономика;  

2.  повишаване на събираемостта на приходите;  

3.  намаляване на разходите за спазване на законодателството. 
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    Това са и водещите стратегически цели на Единната национална 

стратегия  за провеждане на ефективна данъчна политика за периода 2015 – 2017 

г.  

Основният приоритет на данъчната политика за 2016 г. е свързан с 

повишаване на събираемостта на данъчните постъпления и намаляване на дела 

на сенчестата икономика чрез предотвратяване на възможностите за укриване и 

невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, запазване на данъчната 

система и ниския дял на преразпределения от държавата БВП, както и на 

поддържане на благоприятна данъчна среда.  

Според проведените до момента проучвания, съществуват различни данни 

за размера на сивата икономика в отделните страни, в т.ч. и в България. По 

оценка на НСИ сенчестата икономика в България представлява около 13 % от 

БВП през 2013 година. Съгласно изследване на проф. д-р Фридрих Шнайдер за 

сивата икономика на 31 страни от Европа и 5 държави от Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие, за периода 2003 - 2015 г., се 

наблюдава тенденция в посока на намаление на сенчестата икономика в по-

голямата част от 28-те страни от ЕС, като нейният размер достига до средно 18,3 

% от официалния БВП за 2014 година. При анализ на данните за България, за 

периода 2003 - 2014 г. се потвърждава тенденцията на понижение на 

относителният дял на сенчестата икономика като процент от официалния БВП. 

Размерът на показателя спада от 35,9 % през 2003 г. до 31,0 % през 2014 г., като 

изключение прави периода 2009-2011 г., когато нивото варира и е 32,5 %, 32,6 % 

и 32,3 % за съответните години. Въпреки отчетения спад, България е на първо 

място по размер на сенчестата икономика за 2014 г., в сравнение с останалите 

държави от ЕС.  

В изследване на Световна банка от 2011 г. относителният дял на 

недекларираната заетост е 13,2 % от работната сила в страната. В доклад на 

Световната банка „От сянката –    интегриране на неформалния труд в Европа“, 

от септември 2012 г.3, отново е посочено, че България е с най–голям дял на 

сенчестата икономика сред новите държави-членки на ЕС, присъединени в 

периода 2004 - 2007 година. Делът на сенчестата икономика в България е 33 % 

от БВП за 2007 г. и не се е променил до 2012 година. Страната е следвана от 

Румъния (29 %), Литва (28,5 %) и Естония (28,2 %). Австрия е на другия край на 

скалата, съответно със 7,6 % от БВП.  

Според статистически данни на Европейската комисия делът на сенчестата 

икономика в България е 32 % от БВП за 2012 г. и е най-висок, в сравнение с 

всички страни-членки на ЕС.  

Провежданата политика в областта на данъците през 2016 г. е насочена и към 

стимулиране на икономическото развитие, инвестициите и заетостта, чрез 

запазване на ниските ставки за корпоративните данъци и тези на данъците върху 

доходите на физическите лица, както и намаляване на административната тежест 

и разходите за бизнеса и гражданите. 
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Подобряването на събираемостта на приходите е пряк резултат от 

дейностите за подобряване на обслужването и повишаване информираността на 

гражданите и бизнеса и тяхната култура по спазване на законодателството. 

Едновременно с това приоритет е и повишаването на събираемостта на 

просрочените публични вземания. 

С най-висок относителен дял в бюджетните приходи са данъчните приходи. 

Сред най-широко използваните показатели за измерване спазването на 

данъчното законодателство, респективно нивото на събираемост на данъците, е 

размерът на данъчното несъответствие („tax gap”). Размерът на данъчното 

несъответствие е разликата между действително платените данъци и общия 

размер на данъците, които трябва да бъдат платени, съгласно съществуващото 

законодателство. 

При формулиране на мерките по тази стратегическа цел усилията следва да 

бъдат насочени към намирането на точния баланс между стремежа за 

повишаване на бюджетните приходи и избягването на по-голяма тежест върху 

бизнеса. 

Данъчните приходи по централния бюджет за 2016 г. са в размер на 18 708,3 

млн. лв., което представлява 103,6 % изпълнение спрямо разчетите в ЗДБРБ за 

2016 г. Относителният дял на данъчните постъпления към БВП за 2016 г. е 20,3 

%, при 19,4 % от БВП за предходната година. В сравнение с 2015 г. данъчните 

приходи нарастват с 1 557,9 млн. лв. (9,1 %).В номинално изражение с най-висок 

ръст в сравнение с 2015 г. са приходите от ДДС (813,0 млн. лв.), следвани от 

постъпленията от акцизи (280,0 млн. лв.) и данъците върху доходите на 

физическите лица (225,2 млн. лв.). С най-голямо изпълнение в номинална 

стойност спрямо годишния план са постъпленията от корпоративни данъци 

(233,3 млн. лв.), следвани от приходите от ДДС (143,4 млн. лв.) и акцизи (135,0 

млн. лв.). 

Повишаването на бюджетните приходи е предпоставка за осигуряване на 

необходимите средства за финансиране на разходите от държавния бюджет, 

начин за намаляване на бюджетния дефицит и условие за поддържане на 

икономическа и финансова стабилност. 

Контролът върху акцизните стоки е една от приоритетните задачи, свързани 

с намаляване на дела на сенчестата икономика и укриването на данъци. Предвид 

широкото стопанско приложение на енергийните продукти и характера им на 

бързооборотни стоки, същите формират значителен дял в общата сума на 

приходите от косвени данъци в държавния бюджет. В тази връзка са предприети 

засилени мерки на данъчната политика за изсветляване на бизнеса с горива и 

ангажиране на различни компетентни органи за осъществяване на цялостен 

контрол.  

Една от приложените мерки за намаляване на сивата икономика и избягване 

от данъчно облагане е въведеното задължение за установяване на дистанционна 

връзка на всички фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи 

за управление на търговската дейност с Националната агенция за приходите. 
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Разширяване на обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване 

на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е друга 

мярка, която е предприета за провеждане на ефективна данъчна политика.  

В таблица 1 са представени основните резултати от дейността по фискален 

контрол върху стоки с висок фискален риск, 2014 – 2016 г. 
 

Таблица 1. Основни резултати от дейността по фискален контрол  

върху стоки с висок фискален риск, 2014 – 2016 г. 

 
      Източник:НАП 

 
От осъществения през 2016 г. фискален контрол може да се отчете следната 

промяна в поведението на лицата при ВОП на стоки с висок фискален риск:  

 ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на 

лицата осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. - 156,9 

млн. лв. (12,7%) (2016 г. към 2015 г.), в т.ч ръст на приходите от осигуровки от 

лицата осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. - 30,8 млн. 

лв. (11,5%) (2016 г. към 2015 г.); 

  ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на 

транспортните дружества превозващи стоки с висок фискален риск през 2016 г. 

– 163,9 млн. лв. (18,17%) (2016 г. към 2015 г.).  

Преобладаващ дял в сенчестата икономика има недекларираната заетост, 

включваща трудовите възнаграждения, които работниците и бизнеса не 

декларират пред държавата, за да избегнат плащането на данъци или държавното 

регулиране на пазара на труда. Останалата част се отнася до занижаването или 

укриването на данъчни задължения от бизнеса, като се отчита само част от 

дохода, за да се намали данъчната тежест.  

Недеклариран труд е едно от проявленията на сивата икономика, в чийто 

обхват попадат не само заетите без трудов договор, но и тези, които получават 

суми за възнаграждение извън указаното в трудовия договор. Наличието на 

недекларирана заетост не само нанася щети на държавния бюджет в 

краткосрочен план по отношение на невнесени осигурителни вноски и ДДФЛ, но 
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има отражение в дългосрочен план върху бъдещи права на работещите, свързани 

с получаването на обезщетения от осигурителната системавъзраст за 

пенсиониране и размер на пенсията, невъзможност за защита на правата при 

уволнение. 

През 2016 г. извършените проверки от ИА ГИТ са ориентирани към 

икономическите сектори с най-голям риск от проява на нерегламентирани 

практики, както и към малките и средните предприятия. Установени са 18 159 

нарушения по възникване на трудови правоотношения (ТПО), като са 

констатирани са 3 135 случая на недекларирана заетост, при установени 2 412 

през 2015 година. През 2016 г. контролните органи са установили неизплатени 

трудови възнаграждения в размер на 21 174 056 лв., като се касае за забавено 

изплащане на възнагражденията в 443 предприятия, на 55 624 лица. 

Все по-нарастващото използване на информационните и комуникационни 

технологии, мобилните комуникации и информацията като ресурс за иновации 

от домакинствата и бизнеса и все по-широкото им разпространение във всички 

обществени сфери поражда необходимостта от адаптиране на данъчното 

облагане към предизвикателствата на дигиталната икономика и предприемане на 

мерки за справяне с тях. В отговор на актуалността на проблема Министерството 

на финансите през 2016 г. се присъедини към инициативите на Европейския съюз 

и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по отношение на 

облагането на дигиталната икономика. През 2016 г. България като член на 

Приобщаващата рамка по BEPS беше поканена да се присъедини към Целевата 

група за дигитална икономика (Task Force on Digital Economy - TFDE) на ОИСР. 

В рамките на ЕНС, през 2016 г. са извършени дейности по реализиране на Мярка 

2.8 Наблюдение и ефективен контрол на електронната търговия. През 2016 г. 

специализираният софтуер на НАП за анализ на данни в електронен вид е 

използван в хода на 197 приключили ревизионни производства и 135 проверки. 

През отчетния период специализираните екипи за електронни ревизии в ТД на 

НАП са определили данъчни и осигурителни задължения в размер на 12,66 млн. 

лева. В резултат на приключилите 20 бр. ревизионни производства са определени 

допълнителни задължения в размер на 1,6 млн. лева. 

За стимулиране на доброволното изпълнение на публичните задължения се 

прилагат и т.нар. „меки способи“ – изпращане на персонални електронни 

съобщения и/или осъществяване на телефонни контакти за уведомяване на 

лицата за заплащане на дължимите от тях публични задължения в най-кратки 

срокове, разясняване на възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете 

при финансови затруднения, т.е. постоянен мониторинг и комуникация със 

задължените лица. Тези мерки целят провокиране на активно поведение от 

страна на лицата, с оглед заплащане на задълженията, дисциплиниране и трайна 

промяна в поведението на данъкоплатците, намаляване на разходите на 

администрацията за събиране на задълженията чрез намаляване на броя на 

лицата, за които ще се предприемат действия по принудително събиране. 
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Подпомагането на доброволното спазване на задълженията от 

данъкоплатците е сред основните стратегически подходи, използвани от 

Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за повишаване на 

данъчните приходи. Насърчаването на доброволното изпълнение и 

предотвратяване на избягването и укриването на данъци, осигурителни вноски и 

такси се постига чрез предоставяне на адекватни услуги за гражданите и бизнеса. 

През 2016 г. от ИЦ на НАП са организирани и проведени 24 кампании, 

инициирани са 228 707 обаждания при селектирани 93 355 задължени лица с 

просрочени задължения. Обект на информационни телефонни кампании са 

задължения в размер на 118,3 млн. лв. при общи задължения в размер на 391,9 

млн. лева.  

През 2016 г. е осъществен контакт с 76 455 задължени лица или 82 % от 

първоначално селектираните лица. Наблюдава се увеличение от 25 % спрямо 

предходната година на лицата, с които е осъществен контакт и са водени 

преговори за доброволно изпълнение на данъчно-осигурителни задължения. 

Лицата, предприели действия по погасяване през 2016 г. в следствие на 

проведените кампании са 35 930, като броят им е нараснал с 23 % в сравнение с 

предходната година.  

При 92% отчетени резултати от проведените през 2016 г. кампании, се 

наблюдава намаляване на задълженията, обект на третиране с меки способи, в 

размер на 34,2 млн. лв. от 29 663 лица и общо намаление на всички задължения 

в размер на 67,1 млн. лв. от 34 139 задължени лица. Средно 52% от лицата са 

предприели действие вследствие на телефонно обаждане за погасяване на 

задължението предмет на съответната кампания, като в кампаниите по ново 

възникнал дълг са постигнати резултати от над 71 %. 

Осигуряването на качествено обслужването на клиентите е особено важно, 

за да се избегне допускането на неволни грешки. В отговор, администрациите 

следва да се ангажират да увеличат възможностите за обслужване чрез Интернет 

и мобилни приложения. Тенденцията в страните от целия свят показва, че 

непрекъснато се редуцира времето за плащане на данъци, чрез обединяване на 

данъчни форми, намаляване честотата за извършване на необходимите 

задължения и предлагане на възможности за електронни разплащания.   

Осигуряване на качествено обслужване и улесняване на клиентите при 

изпълнение на задълженията е водещ приоритет за националните приходни 

администрации. Мерките за развитие, свързани с предоставеното обслужване 

през 2016 г., са насочени към повишаване качеството на обслужване, 

стимулиране на доброволното изпълнение и увеличаване събираемостта на 

данъците и осигурителните вноски, подобряване данъчно-осигурителната 

култура на клиентите и намаляване разходите, както на клиентите, така и на 

администрацията. 

Основен акцент в обслужването на клиентите на приходните агенции е 

разширяването обхвата на услугите по електронен път, усъвършенстване на 

предоставяните услуги и провеждане на информационни кампании за бизнеса и 
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гражданите за популяризиране на електронните услуги, което води до 

значително увеличаване на използването им.  

През 2016 г. над 90% от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, 

уведомления по КТ) са получени в НАП по електронен път. Годишно агенцията 

разменя с клиентите общо над 100 млн. електронни документа, което спестява на 

бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи. През 

2016 г. от НАП са реализирани и внедрени 11 нови електронни услуги. 

Таблица 2 обобщава подадените основни данъчни и осигурителни 

декларации и дяла на подадените от тях по електронен път. 

 
Таблица 2.  Подадени основни данъчни и осигурителни декларации  

и дял на подадените от тях по Интернет 

 
    Източник:НАП 

 

В рамките на модела за управление на риска НАП периодично изготвя 

Програма за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск, в 

която се планират мерките, които ще бъдат предприети за намаляване на нивата 

на проявление на външните рискове от неспазване на законодателството. В 

програмата за периода 2016-2017 г. са включени три основни приоритетни 

области, към които НАП да насочи усилия, а именно: 1) сива икономика, 

укриване на печалби; 2) неизпълнение на осигурителни задължения; 3) нови 

рискове, невключвани до сега в програми. 

Въз основа на Програмата и приоритизирането на рисковете за третиране на 

риска в различни сфери на бизнеса през 2016 г. планираните и извършените 

контролни действия са представени в таблица 3, както следва:  
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Таблица 3. Изпълнени контролни действия въз основа на анализи на риска 

 
      Източник:НАП 

 

За подобряване на събираемостта на просрочените публични задължения, от 

НАП са разработени единни правила относно подходите за събиране на 

просрочени публични задължения в зависимост от профила на длъжника и е 

надградена функционалността в Управленската информационна система на НАП 

за извеждане на едно място на основната информация за даден длъжник. 

Третирането на длъжниците се извършва чрез селективен подход, съобразен със 

степента на риска за събиране на задължението и демонстрираното поведение по 

отношение спазването на задълженията за регистриране, деклариране и плащане.  

В резултат на прилагане на тези нови подходи за събиране на публични 

вземания размерът на неплатените в срок задължения е намалял през 2016 г. с 4,6 

% (248,1 млн. лв.) спрямо същия период на 2015 г.  

Пълното автоматизиране на процесите по събиране на публичните дългове 

на гражданите и организациите доведе до по-голяма прозрачност и по-добра 

отчетност и ще повиши събираемостта на просрочените вземания. 

Изграждането на информационната система „Събиране“ е един от основните 

ангажименти на НАП, заложени в Плана на МФ за действия, целящи намаляване 

на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и 

подобряване дейността на приходните администрации. 

Мерките, чието изпълнение е приключило са представени в таблица 4.  
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Таблица 4. Мерки, чието изпълнение е приключило 

 
      

Като краен резултат от изпълнението на тези стратегически цели се 

очертават: намаляване дела на сивата икономика; подобряване спазването на 

законодателството; повишаване събираемостта на приходите, включително и 

чрез осъществяване на ефективна превенция и противодействие на данъчните 

измами и отклонението от данъчно облагане; изграждане на общ подход за 

предотвратяване и борба с данъчните измами, укриването и невнасянето на 

данъци и отклонението от данъчно облагане; създаване на благоприятна среда за 

развитие на бизнес и икономически растеж и развитие, чрез предотвратяване на 

нелоялната конкуренция и намаляване на разходите на бизнеса и гражданите за 

спазване на законодателството; постигане на висока степен на защита на 

фискалните интереси и конкурентната среда.  
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3.    Заключение 

Данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискалната 

политики на държавата и важен инструмент за регламентиране на 

макроикономическите пропорции. Политиката в областта на данъците освен 

като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като 

важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия 

растеж и заетостта. 
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Abstract. This paper researches the largest international initiative for corporate social 

responsibility, namely the United Nations Global Compact. It aims to identify the possibilities offe-

red by it, its strengths and weaknesses, as well as to analyze the extent to which Bulgarian en-

terprises utilize it. The main conclusion, as a result of the research, is that the UN Global Compact 

is a valuable instrument for the integration of corporate social responsibility within business 

organizations, but the Bulgarian enterprises do not benefit from the possibilities it offers. 
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1.    Въведение 

През последните години се наблюдава устойчива глобална тенденция към 

нарастване броя на предприятията, които интегрират нови ценности към своите 

стратегически цели и възприемат отговорно поведение по отношение на 

устойчивото развитие и неговите три основни стълба - икономика, общество и 

околна среда. Българските бизнес организации, макар и с известен времеви лаг, не 

остават в страни от тези процеси. Постепенно корпоративната социална 

отговорност (КСО) се превърна от прецедент във все по-често срещаща се 

организационна практика. Една от основните причини за тази тенденция е 

политиката на ЕС, съгласно която КСО е основен приоритет и инструмент за 

постигане целите на общността. Потребителите също имат своята голяма заслуга 

за разпространението на КСО. Днес те не просто очакват, а изискват от бизнес 

организациите да бъдат социално отговорни. В тези нови условия предприятията 

все повече изпитват потребност от комплексен инструмент, който да позволява 

бързо и лесно интегриране на корпоративната социална отговорност в техните 

бизнес модели. Именно такъв инструмент е Глобалния договор на ООН, съдържащ 

в себе си основополагащи принципи за КСО, оценъчен инструментариум, 

структура за докладване, ресурси за обучение, онлайн платформа за публикуване 

на социални доклади и споделяне на добри практики.  
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2.    Глобалният договор на ООН 
Глобалният договор на ООН (ГД) е първата, и към момента най-голямата, 

международна инициатива, насочена към популяризирането и утвърждаването 

на корпоративната социална отговорност. Идеята за неговото създаване е про-

кламирана за пръв път през 1999 г. от генералния секретар на ООН Кофи Анан, 

пред участниците в Световния икономически форум в Давос (Швейцария), а 

официалният ѝ старт е даден на 26 юли 2000 година [1]. Основната цел на ГД, 

намираща израз и в неговата визия, е да мобилизира глобално движение на 

устойчиви компании и заинтересовани страни за да се създаде светът, който 

желаем. За осъществяването на така поставената цел ГД насърчава и подкрепя 

предприятията към [2]: 

 осъществяване на отговорни бизнес практики, чрез интегриране в ор-

ганизационните стратегии и операции на десет принципа, насочени към защитата 

на човешките права и правата на трудещите се, опазването на околната среда и 

противодействието на корупцията; 

  реализиране на стратегически действия за възприемане на по-широки 

социални цели, като Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, с акцент 

върху сътрудничеството и иновациите. 

Глобалния договор може да бъде разглеждан и като отговор на нарастващото 

недоверие, нерядко превръщащо се в открито противопоставяне, на обществото 

към институциите и бизнес организациите [3]. Днес обществото не приема 

тезата, че основната цел на компаниите е, или трябва да бъде, максимизирането 

на печалбата. Тъй като бизнесът е интегрална част от обществото, и не може да 

съществува без него, отговорностите му трябва да бъдат много по-широки. 

Потвърждение на тази теза може да бъде намерено и в речта на Кофи Анан при 

анонсирането на Глобалния договор. Той казва „вярвам, че това, което 

предлагам е истински договор, тъй като нито една от страните няма да 

успее без другата“ [4]. Именно идеята, че бизнесът, заедно с правителствата и 

неправителствените организации трябва да бъде привлечен за справянето с 

глобалните проблеми и постигането на устойчиво развитие е в основата на 

инициативата, наречена Глобален договор.  

Членство в Глобалния договор е с доброволен характери и е „отворено“ за 

предприятия и нестопански организации, като последните включват 

неправителствени организации, синдикати, работодателски организации, 

градове, общини, фондации, публични институции и висши училища. В 

зависимост от вида на организациите се различава и процесът на кандидатстване 

за членство в Глобалния договор. 

Членството на бизнес организациите в ГД предполага реализирането на 

следните три основни стъпки: 

 Запознаване с онлайн напътствията за кандидатстване, публикувани в 

интернет страницата на инициативата. В тях се подробно е описан процеса на 

кандидатстване, изискванията и начина за работа с онлайн системата за 
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регистрация. Де факто това е процес на придобиване на необходимите познания 

за същността и целите на ГД. 

 Изготвяне на писмо за ангажираност (Letter of Commitment), чрез 

използването на предварително подготвен шаблон, който към момента е 

преведен на 9 езика, но не включва Български. Писмото за ангажираност се 

подписва от най-високопоставения ръководител на компанията и се адресира до 

генералния секретар на ООН. Чрез това писмо организацията се ангажира да 

спазва Десетте принципи на Глобалния договор, да участва в партньорства за 

подкрепа на целите на ООН и ежегодно да публикува т.нар. комюнике за 

напредъка (Communication on Progress - COP). 

 Попълване на онлайн формуляр за кандидатстване (намира с в интернет 

страницата на Глобалния договор) и прикачване на копие от подписаното писмо 

за ангажираност. Имената на ръководителят, който е подписал писмото за 

ангажираност трябва да съвпадат с тези, които са въведени при попълването на 

онлайн формуляра за кандидатстване. След неговото прикачване писмото за 

ангажираност става публично достъпно в интернет страницата на ГД. 

Членството в Глобалния договор е с доброволен характер и не е нормативно 

регламентирано. В този смисъл то се явява допълнение, а не заместител на 

съществуващите регулаторни режими [1]. Участието в инициативата е свързано 

с поемането на определени задължения, включващи спазването на Десетте 

принципа, участието в партньорства за постигане целите на ООН и ежегодното 

публикуване на комюнике за напредъка. Наред със задълженията членството в 

Глобалния договор генерира и редица позитивни ефекти, включващи: по-голяма 

прозрачност на организационните политики, планове и действия; повишаване на 

доверието към предприятието от страна на клиенти, работници и служители, 

доставчици и др. партньори; мотивиране на персонала за по-добро трудово 

представяне и оптимизиране на текучеството; ограничаване на трудовите 

инциденти и злополуки, както и на санкциите, свързани с неспазването на 

трудовото законодателство; редуциране на разходите, свързани с отпадъците, 

включително санкции за замърсяване; предпазване от въвличане в корупционни 

практики и скандали, уронващи репутацията на предприятието; споделяне на 

добри примери от практиката на други компании, членуващи в Глобалния 

договор; партньорство и взаимодействие с различни заинтересовани страни, 

включително правителства, синдикати, гражданско общество, НПО, Агенциите 

на ООН; участие в местни мрежи на Глобалния договор и др. В крайна сметка, 

ефектите от членството в Глобалния договор включват всички ползи от 

възприемането на корпоративната социална отговорност. 

Най-голямата полза от членството в Глобалния договор обаче е 

възможността да се използва ноу-хау и утвърдена цялостна рамка от 

инструменти за интегриране на корпоративната социална отговорност в 

организацията (вж. фиг. 1).  
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Фиг. 1. Инструменти, интегрирани в Глобалния договор на ООН 

 

Първият инструмент, който ГД интегрира в себе си са Десетте 

основополагащи принципа. Те са разделени в четири категории и са 

универсални, т.е. хората от целия свят ги разпознават като свои (вж. фиг. 2).  

 

 
 

Фиг. 2. Десетте принципа на Глобалния договор на ООН 

Основопо-
лагащи 

принципи

Инструмен-
ти за 

самооценка

Рамка за 
докладване

•Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на
човека.

•Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушава-
щи правата на човека.

Права на човека

•Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно
признаване на правото на колективно договаряне.

•Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и
принудителен труд.

•Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.

•Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение
на правото на труд и на професия.

Трудови норми

•Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването
на околната среда.

•Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемане-
то на по-голяма отговорност към околната среда.

• Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на
технологии, щадящи околната среда.

Околна среда

•Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и
политика на прозрачност.

Антикорупция
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Десетте принципа се основават на Всеобщата Декларация за правата на 

човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните 

принципи и права на работното място, Декларацията от Рио за околната среда и 

развитие и Конвенцията на ООН за борба срещу корупцията. По своя характер 

това не са просто принципи, а общочовешки ценности, чиято защита трябва да 

бъде приоритет както на държавите и държавните институции, така и на 

нестопанските и бизнес организациите. 

Трябва да се отбележи, че първоначално категориите са били три, а 

принципите - девет, но по-късно (на 24 юни 2004 г., по време на Срещата на 

високо равнище на лидерите на Глобалния договор) към тях се добавя и четвърта 

категория, наречена антикорупция и десети принцип, насочен към 

противодействието на корупцията в съответствие с Конвенцията на ООН за 

борба с корупцията, която е приета през 2003 година. Този факт е показателен за 

отворения характер на комплекса от принципи и възможността при 

необходимост той да бъде разширяван, чрез включването на нови категории и 

принципи. 

Вторият важен инструмент, който е интегриран в Глобалния договор е рам-

ката (структурата) за докладване. Тя се различава в зависимост от вида на 

организацията. За да поддържат своето членство в инициативата бизнес 

организациите са длъжни ежегодно да изготвят и публикуват т.нар. комюнике за 

напредъка (Communication on Progress - COP). То трябва да отговаря на три 

минимални изисквания, свързани с неговото съдържание, а именно [5]: 

 да включва декларация от най-високопоставения мениджър, изразяваща 

продължаващата подкрепа за Глобалния договор на ООН и подновяваща 

текущата ангажираност на предприятието към инициативата; 

 да представя описание на реалните действия, които бизнес организацията 

е предприела или планира да предприеме за да приложи Десетте принципа на 

договора; 

 да включва отчет за постигнатите от бизнес организацията резултати. 

Отчитайки, че отделните предприятия са на различен етап в своя „път към 

социална отговорност“, Глобалният договор въвежда три нива на отчитане, 

представени на фигура 3. 
 

 
 

Фиг. 3. Нива на отчитане 

Учащ
Активен

Напреднал
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Определянето на нивото се осъществява на базата на самооценка от бизнес 

организацията, както следва: 

 Учащ – комюникето не отговаря на едно или повече от изискванията. 

 Активен – комюникето отговаря на минималните изисквания. 

 Напреднал – комюникето отговаря на минималните изисквания и в 

допълнение към тях включва прилагането на напреднали критерии и най-добри 

практики. 

Публикуването на комюнике за напредъка е задължително условие за 

поддържане на членството в Глобалния договор. В случай, че предприятието не 

публикува комюнике, то придобива статут на „некомуникиращо“, и това се 

отразява в интернет страницата на инициативата. Ако в срок от една година след 

придобиването на този статут предприятието все още не е публикувало своето 

комюнике за ангажираност то ще бъде изключено от Глобалния договор. 

Повторното присъединяване е възможно, като за целта бизнес организацията 

трябва да кандидатства отново. 

Всички комюникета са публично достъпни на интернет страницата на 

Глобалния договор от момента, в който са качени там. По този начин се повишава 

прозрачността и се разпространяват добрите практики, свързани с подкрепата на 

принципите на Глобалния договор. Нещо повече, комюникетата са основа за 

информиран избор при взаимодействието между отделните заинтересовани 

страни, например при избора на доставчици, подизпълнители, дистрибутори. 

Третата група от инструменти, които Глобалния договор интегрира са 

оценъчни. Те могат да бъдат използвани за оценка на степента, в която 

предприятията спазват Десетте принципа на Глобалния договор или на 

устойчивостта на веригата за доставки. По-конкретно това са два инструмента: 

 Инструмент за самооценка на организациите по отношение 

спазването на Десетте принципа. (Global Compact Self-Assessment Tool). Той е 

резултат от проекта „Повишаване на прозрачността и доверието в КСО 

практиките чрез създаване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите 

държави-членки на ЕС“ и се базират на международните стандарти и най-добри 

практики в областта на КСО. Инструментът за самооценка на КСО на ниво 

организация е подходящ за използване от всички предприятия без значение на 

тяхната големина, отраслова принадлежност или локализация. Неговата цел е да 

оцени степента, в която организацията спазва принципите на Глобалния договор, 

да разкрие областите, които в които има прогрес или изоставане и да а стимулира 

да набележи и предприеме мерки за подобряване на представянето. Методиката 

е относително лесна за използване, предлага възможност за сравняване с други 

компании или различни периоди и може да бъде използвана в два режима – 

онлайн или под формата на таблица в Ексел. Оценката се осъществява в пет 

направления [6]: 

 Управление на организацията (включва 4 критерия и 9 показателя); 

 Човешки права (оценява се чрез 6 критерия и 14 показателя); 
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 Труд (оценява се чрез 4 критерия и 5 показателя); 

 Околна среда (оценява се чрез 3 критерия и 11 показателя); 

 Антикорупция (оценява се чрез 2 критерия и 6 показателя). 

В своята цялост оценката се базира на 19 критерия и 45 показателя, пред-

ставляващи въпроси, на които анкетираната организация, обективирана в лицето 

на едно или повече лица от нейния персонал трябва да дадат отговори. 

Възможните отговори са четири: „Yes“ (Да), „No“ (Не), „F/A“ (Further Attention 

– допълнително внимание) (Не знам отговора), N/A (Not Applicable – не е 

приложимо за конкретния бизнес). Колкото повече отговори „Yes“ има, толкова 

по-висока е степента, в която организацията спазва принципите на Глобалния 

договор, съответно по-висока е нейната социална отговорност. Отговорите „No“ 

представляват „поле“ за подобряване на представянето, а „F/A“ трябва да бъдат 

допълнително проучени. 

 Инструмент за самооценка и обучение по отношение устойчивостта на 

веригата за доставки (Supply Chain Sustainability Quick Self-Assessment and 

Learning Tool). Той е разработен в партньорство между Глобалния договор, не-

правителствената организация „Бизнесът за социална отговорност“ (Business for 

Social Responsibility - BRS) и фирмата „Мейпълкрофт“ (Maplecroft), 

специализирана в управление на риска. Инструментът е достъпен в интернет на 

адрес: http://supply-chain-self-assessment.unglobalcompact.org/start-your-assessment/ 

и може да бъде използван за да се оцени икономическото, социалното и 

екологичното влияние на веригата за доставки, както и да се набележат мерки за 

неговото подобряване. Самооценката се осъществява чрез онлайн базирана 

система, включваща шест въпроса, насочени към оценката на: визията и целите на 

предприятието по отношение на устойчивостта на веригата за доставки, 

създаването на очаквания и изисквания към веригата за доставки, обхватът от 

дейности за постигане на устойчивост във веригата за доставки, ангажирането на 

доставчиците и другите партньори във веригата на доставките, възлагането на 

вътрешни роли и отговорности по отношение на устойчивостта, включително по 

веригата на доставките, формулирането на цели, свързани с устойчивостта във 

веригата на доставките, проследяването и комуникирането на тяхното изпълнение. 

Важно е да се отбележи, че инструментът няма само оценъчна функция. Той 

предоставя и знания, следователно е и средство за обучение, което може да бъде 

използвано за усъвършенстване на веригата за доставки, така че тя да насърчава 

социалната отговорност сред всички участници в нея. 

Чрез представените инструменти Глобалният договор позволява на 

предприятията по един относително лесен начин да интегрират корпоративната 

социална отговорност в своите политики, стратегии и практики. Освен вече 

разгледаните инструменти, ГД включва и множеството ресурси, подпомагащи 

интеграцията на КСО, сред които материали за самообучение, публичната база 

от данни за членуващите предприятия и техните комюникета и не на последно 
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място наличието на локални мрежи, които да подпомагат и насърчават неговото 

разпространение. 

Наред с предимствата, Глобалният договор притежава и определени 

недостатъци. По-конкретно те са свързани със [1]: 

 участието на предприятията в инициативата не зависи от реалното 

спазване на десетте принципа и техният напредък в това отношение, а 

единствено от регулярното публикуване на комюнике за напредъка, което дори 

не подлежи на проверка за достоверност на съдържащата се в него информация; 

 липсата на механизъм за оценка на съответствието (спазването) на Десетте 

основополагащи принципа и съответно за санкциониране на предприятията, в 

случай на несъответствие между деклариране и реално спазване на принципите; 

 допускане за членство на организации със съмнителна репутация при 

условие, че декларират спазването на Десетте принципа и регулярно публикуват 

своето комюнике. 

Преодоляването на посочените слабости е свързано със засилване на 

контрола върху настоящите и потенциални членове на ГД, което обаче е нелека 

задача с оглед масовостта на инициативата и съответно големия, и непрекъснато 

нарастващ брой на присъединяващите се организации. Според нас налагането на 

по-строг контрол може да се осъществи ефективно чрез трансферирането на това 

задължение към изградените местни мрежи на Глобалния договор. Към момента 

те са 64 на брой, включително Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, 

и са достатъчни за да гарантират спазването на Десетте принципа от 

членуващите организации. 

 

3.  Проникване на Глобалният договор на ООН сред българските 

предприятия 

Понастоящем Глобалният договор на ООН е най-голямата международна 

инициатива за насърчаване на корпоративната социална отговорност. Към месец 

март 2017 г. в нея членуват 12 303 организации, от които 9 319 предприятия и 

2 984 нестопански организации. Българското участие в ГД включва 48 

организации, чиято структура е представена в таблица 1. 

 
Табл. 1. Структура на българските организации, членуващи в Глобалния договор 

 
 Брой % 

Големи предприятия 13 27% 

Малки и средни предприятия 11 23% 

Бизнес асоциации 4 8% 

Висши училища 4 8% 

Фондации 4 8% 

Неправителствени организации 12 25% 

Общ брой: 48  100% 
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В структурно отношение най-голям е делът на големите български 

предприятия, които членуват в ГД, следвани от неправителствените организации 

(НПО) и МСП. Съотношението между бизнес организации и нестопански 

организации е балансирано (24 предприятия и 24 нестопански организации). 

Подобен баланс обаче не е характерен за ГД като цяло (без оглед на 

националността на организациите), тъй като 76 % от всички негови членове са 

бизнес организации. Това структурно несъответствие в известна степен е 

показателно за по-слабата ангажираност на българските предприятия към ГД.  

Българските бизнес организации представляват приблизително 2,6 % от 

всички членуващи предприятия в ГД. По-конкретно това са 24 стопански 

организации, а именно: Асарел Медет, Демакс, Елдоминдест, Монбат, Софарма, 

Юнимастърс Логистик, Ваптех, EVN България, Арексим Инженеринг, АЕЦ 

Козлодуй, Мобилтел, Сибанк, А Дейта Про, Екопак, Овергаз, ПОК Доверие, Пен 

Д’ОР, Технологика, Явлена, Борима, Делойт България, Уърлд Транспорт 

Оувърсийз, България в ефир и Логен. Трябва да се отбележи, че две от 

предприятията са със статут на некомуникиращи и съществува опасност те да 

бъдат изключени от ГД. 

Сам по себе си броят на българските предприятия, членуващи в ГД не може 

де бъде определен като голям, а точно обратното – като твърде малък. 

Същевременно подобно заключение трябва да се базира на съпоставка с 

представянето на предприятията от други държави, като според нас най-

подходящо е това да са страните-членки на ЕС. За тази цел в таблица 2 е 

представена синтезирана информация за броя на предприятията от отделните 

членки на ЕС, които са се присъединили към ГД. 

 
Табл. 2. Брой на предприятията от държавите-членки на ЕС, 

членуващи в Глобалния договор 

 

Ранг ЕС 28 Брой Ранг ЕС 28 Брой 

1 Испания 1165 15 Литва 34 

2 Франция 1059 16 Хърватия 32 

3 Германия 358 17 България 24 

4 Дания 302 18 Люксембург 19 

5 Великобритания 267 19 Румъния 19 

6 Швеция 224 20 Чехия 14 

7 Италия 141 21 Ирландия 10 

8 Нидерландия 101 22 Кипър 9 

9 Финландия 66 23 Унгария 7 

10 Полша 64 24 Словения 5 

11 Белгия  58 25 Естония 4 

12 Австрия 58 26 Словакия 4 

13 Гърция 53 27 Латвия 3 

14 Португалия 47 28 Малта 1 
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От данните, представени в таблица 2 е видно, че съществува изключително 

голяма диференциация между отделните държави-членки на ЕС по отношение 

възприемането на ГД на ниво бизнес. Две са държавите, които се отличават 

съществено от останалите, а именно Испания и Франция. Броят на пред-

приятията, членуващи в ГД от тези две страни надхвърля този на всички останали 

държави-членки на ЕС! На другия полюс са Малта, Латвия, Словакия, Естония, 

Словения и Унгария, като при тях броя на предприятията, членуващи в ГД може 

да бъде определен като символичен. 

Интересно е представянето на най-силната в икономическо отношение държава 

в ЕС – Германия. Макар тя да заема третото място по брой на предприятия, 

членуващи в ГД, много голямата разлика между нея и първите две страни е 

показателна за изоставането на немските бизнес организации в областта на КСО. 

България заема 17 място в класацията, което имайки предвид факта, че сме 

държавата с най-малък БВП на човек от населението в ЕС може да бъде считано 

за успех. Още повече, че след нас са много по-развити в икономическо и 

социално отношение страни като Чехия, Ирландия, Унгария, Словения, Естония, 

Словакия и Латвия. Въпреки това на фона на общия брой на предприятията в 

България, фактът, че едва 24 от тях членуват в ГД не би могъл да е показателен 

за широко проникване на КСО сред българските предприятия. В този смисъл 

може да се направи заключението, че като цяло в страните от ЕС, с 

изключение на Испания и Франция, ГД не е постигнал необходимото ниво на 

разпространение сред бизнес организациите. И тъй като КСО се счита за 

приоритет в рамките на ЕС е необходимо да се набележат и реализират действия 

за популяризиране на ГД сред предприятията от държавите-членки. 

 

4.   Заключение 

От изложението по настоящия доклад може да се формулира обобщението, 

че ГД е водеща КСО инициатива, включваща съвкупност от принципи и 

инструменти, подпомагащи и насърчаващи социалната отговорност в бизнес 

организациите, но в рамките на ЕС, с изключение на две държави, тя не е 

постигнала необходимото ниво на проникване. 

 

Литература 
1. STEFANOVA, М., Ot Globalniya dogovor na OON kam ISO 26000. // BDS Kompas,         № 

4, 2011, p. 4-5. 

2.  The UN Global Compact (https://www.unglobalcompact.org). 

3. Korporativno upravlenie v razvitie: Balgariya 2002-2004 g. Tsentar za izsledvane na 

demokratsiyata, 2004. 

4. Secretary-general proposes global compact on human rights, labour, environment, in address 

to world economic forum in Davos, Press Release SG/SM/6881, 1 February 1999. 

5.  The Bulgarian Network of the UN Global Compact (http://www.unglobalcompact.bg). 

6.  http://www.globalcompactselfassessment.org. 

7. http://supply-chain-self-assessment.unglobalcompact.org. 

 



794 

 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. СТЕПЕН НА ОТВОРЕНОСТ И  

ИМПОРТНА ЗАВИСИМОСТ. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

THE NATIONAL ECONOMY OF BULGARIA DURING THE 

LAST YEARS.  TRADE OPENNESS AND IMPORT 

DEPENDENCE. MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS 

 
                                          Hari Nikolov 

 
Department of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail:hnikolov@tu-sofia.bg  

 
Abstract. In this report the author makes a comparative analysis between the tendencies during 

the period 2001-2005 and the tendencies during the period 2011-2014. It has been found that, 

during the last years the level of export-oriented economy is not only higher, but also presents a 

tendency to become more significant. It has been examined the influence of the different factors, 

so as their relation with the economic growth. 

Besides this fact, the present research represents interesting trends about the influence of the 

economic growth over the trade balance in the country. An attempt has been made for the 

establishment of the tendencies, showing the amendments in the import dependence of the 

economic growth, including in prospects. 

Keywords: trade openness, economic growth, export-oriented growth, import-oriented growth, 

trade balance.   

 

1.   Въведение 

В икономическата литература, както и в официални документи често пъти се 

засяга въпросът относно сравнително високата отвореност навън, която е 

характерна за българската национална икономика. Това естествено предполага, 

че тя е ориентирана преди всичко към експорта. От тази гл.т. е прието да се счита, 

че компонентите на вътрешното търсене не биха могли да играят съществена 

роля по отношение на икономическия растеж. От друга страна, независимо от 

широката значимост на горепосочената проблематика, засега у нас в 

професионалната литература почти не се наблюдават опити за извършване на 

един по-обстоен анализ на всички по-важни тенденции, отразяващи именно 

степента на тази отвореност на икономиката на България. А те са именно: 

тенденции, отразяващи конкретните изменения на тази степен в рамките на един 

дългосрочен период, или, казано с други думи – в каква посока се развиват 

процесите; тенденции, показващи измененията по отношение салдото на 
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търговския баланс на страната за един дълъг период и тенденции, отразяващи  

влиянието на различните по-важни фактори върху него. 

Успоредно с всичко това, все пак би било интересно да се направи опит да 

се даде отговор и на някои допълнителни въпроси, свързани с горепосочените, а 

именно: 

1) Независимо от всичко посочено по-горе, можем ли все пак да 

твърдим, че моделът на икономически растеж на България през 

последните години е изцяло експортноориентиран? 

2) Съществува ли определена импортна зависимост на българската 

национална икономика по отношение на някои определени видове 

блага, влияеща върху растежа и в тази връзка – какви по-съществени 

тенденции се очертават в близка перспектива? 

3) Може ли да се твърди, че икономическият растеж на страната през 

последните години е в определена степен импортоориентиран, и ако 

е така, какви са перспективите през следващите години? 

Целта на настоящото изследване е на основата на подходящ анализ да се 

опитаме да намерим отговорите на всички тези въпроси. Наред с това, би било 

целесъобразно и да се направи опит за установяване на тенденциите в близка 

перспектива, както и да се направят някои прогнози в това отношение.   

 

2.   Степен на отвореност на българската национална икономика в 

дългосрочен период. Сравнителен анализ 

Степента на отвореност измерва мястото, което останалата част от всички 

страни в света заема в националната икономика на една държава. Тя се определя 

в % по следната формула: 

 
(𝑋+𝑀)

2
100

𝑌
        (1) 

 

където:  

с   X се означава стойността на експорта на страната за дадена година;  

с  M – съответно стойността на вноса за същата година,  

с  Y –  стойността на БВП на страната за годината.  

На основата на тази методика би било интересно да установим какви 

изменения  са настъпили по отношение на  тенденциите, отразяващи  степента 

на отвореност на българската икономика в един дългосрочен период. При това – 

по време на две различни фази на деловия цикъл. И освен това – при наличието 

на някои съществени промени по отношение на институционалните условия, при 

които тази национална икономика е функционирала.  И така, нека вземем за база 

на сравнителния анализ първоначално годините от периода 2001-2005, и след 

това – съответно годините през периода 2011 – 2014. 
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Тук прави впечатление обстоятелството, че износът на страната, изчислен по 

цени FOB, за 2001г. е в размер на 11 176,1 млн. лв., а този за 2005г. – съответно 

в размер на 18 514,6 млн. лв. Стойността на импорта, изчислена по цени CIF за 

същите две години е съответно в размер на 15 896,6 млн. лв. и 28 687,6 млн. лв. 

Стойността на БВП за същите тези години е в размер на 29 709 млн. лв. и 41 948 

лв [1]. На тази основа се оказва, че степента на отвореност на икономиката е 

45,56% за 2001г. и съответно 56,26% за 2005г. Това показва, че степента на 

отвореност се е увеличила чувствително през този период. По това време 

страната още не беше член на ЕС, но като асоцииран член тя постепенно бе 

разширила своите пазари в рамките на общността. Разбира се, тя имаше 

търговски отношения и с трети страни, макар и в далеч по-ограничени мащаби. 

От друга страна, пак през този период, националната икономика беше във фаза 

на подем, като през 2005г. тя бе вече твърде близо до равнището на своя 

потенциален БВП. Икономическият растеж през периода 2001-2005г. би могъл 

да се определи като средно висок и висок, като имаме предвид установените от 

макроикономическата теория критерии [2]. Наред с това имаме основание да 

отбележим, че според горепосочените оценки на степента на отвореност, тя би 

могла да се определи като висока, но все пак все още не съвсем висока, особено 

през годините 2001, когато тя, както видяхме, е само в размер на 45,56%, 2002 

(съответно 43,77%) и 2003 (съответно 46,08%). 

През другия избран период (2011-2014г.) икономиката на България още не е 

в състояние на фаза на подем, но все пак има известен икономически растеж, 

макар и нисък. Това фактически е периодът на оживлението, който следва 

периода, в който икономиката на страната бе засегната от последната световна 

криза. От друга страна, през годините 2001-2014 България вече от отдавна е член 

на ЕС, заедно с всички произтичащи от това предимства – още по-широк пазар в 

рамките на общността, използвани присъединителни фондове, субсидии за 

селското стопанство и др. Данните за периода са следните: Износът за 2001г. е в  

на 49 914 млн. лв., а за 2014г. той е в размер на 55 791 млн. лв. Вносът за тези 

години е съответно в размер н 49 149 млн. лв. и 56 376 млн. лв. (само че по цени 

FOB), при БВП в размер съответно на 78 434 млн. лв. за 2011г. и 82 164 млн. лв. 

за 2014г. [3]. На тази база изчислената степен на отвореност за тези години е 

съответно 63,32% за 2011г. и 68,25% за 2014г. Вижда се, че тя не само се е 

увеличила силно спрямо годините 2001-2005, но освен това показва и една ясно 

изразена тенденция в посока към нарастване. При това разликата между двата 

разглеждани периода би била още по-значителна, ако всички данни, и за двата 

разглеждани периода, за съответните стойности на вноса, бяха по цени FOB. 

Освен това степента на отвореност  е сравнително висока дори спрямо тази в 

немалко други страни от ЕС. Например, за сравнение, при икономиката на 

Франция тя е изчислена на 27% за 2005г. и на 24% за 2009г. [4]. Интересно би 

било да се отбележи, че след като при френската икономика тя нараства на 28% 

за всяка от годините 2006-2008, след това тя спада чувствително на 24% за 2009г. 

Разбира се, друг е въпросът, че Франция е страна с огромен вътрешен пазар, при 
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това – при наличие на далеч по-високи средни доходи на домакинствата, в 

сравнение с България. Освен това, по принцип, по-малките страни обикновено, 

при равни други условия, по обясними причини имат по-висока степен на 

отвореност на икономиките навън. Въпреки това, статистическите данни, както 

и изчислените на тяхна основа резултати, развенчават един от митовете, които са 

разпространени  у нас, особено сред широката публика, според който 

българската икономика все още е твърде неконкурентоспособна. 

Наред с всичко това, от горепосочените резултати се оказва, че при по-висок 

растеж степента на отвореност на българската икономика се увеличава по-бързо. 

Причината за това е обстоятелството, че вътрешният пазар е доста ограничен и 

най-вече външните пазари са в състояние да допринесат за по-значим растеж на 

БВП.  През периода 2011-2014г. се оказва, че именно поради по-ниския 

икономически растеж, степента на отвореност се увеличава по-слабо през всяка 

година. Въпреки това, тя все пак значително превишава тази от периода 2001-

2005г. Това е така, както поради  реалното членство на България в ЕС, така и 

поради сравнително по-високата изходна база, отразяваща стойностния размер 

на БВП през 2011г. (независимо от кризата преди 2011г.), в сравнение с 2005г. 

например. 

От друга страна,  от резултатите се вижда, че дори и напоследък, колкото и 

да е висока степента на отвореност на икономиката на България, тя е все още 

далеч от 100% спрямо БВП. Това показва, че макар и експортът да е основният 

мотор на растежа, все пак и ролята на вътрешното търсене (както потребителско, 

така и инвестиционно) не бива съвсем да се подценява. Все пак не трябва да 

забравяме, че и сега не по-малко от 30% от всички произвеждани в България 

стоки и услуги, са предназначени  за вътрешния пазар. Това означава, че при 

наличие на свободни ресулси, принципът на инвестиционния мултипликатор 

действа, както с положителен, така и с отрицателен знак, в зависимост от 

обстоятелствата,  особено като имаме предвид и достатъчно ниските данъчни 

ставки.  Защото, както е известно, едни хипотетично по-високи данъчни ставки 

биха намалили неговото действие. Друг е въпросът, че неговото влияние върху 

икономиката и растежа все пак си остава доста по-ограничено в сравнение с това 

в други страни, имащи по-широк вътрешен пазар.  

 

3. Основни тенденции, характеризиращи търговския баланс на страната в 

дългосрочен период. Сравнителен анализ  

Като се имат предвид статистическите данни от периода 2001-2005г., при 

които и износът, и вносът са пресметнати по цени FOB [5], може да се изчисли, 

че отрицателното салдо е високо. Така например за 2001г. то е в размер на 11,71% 

от БВП, а за 2005г. вече е в размер на 20,24% от БВП. Трябва обаче да се има 

предвид, че тогава в импорта на страната преобладаваха инвестиционните блага, 

поради достатъчно големите чуждестранни инвестиции. През другия период, 

който се разглежда тук (2011-2015г.), при който също така се използват данни, 

при които и износът, и вносът са отразени по цени FOB [6], изчислените 
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резултати са следните: за 2011г. салдото по търговския баланс е положително и 

е в размер на 0,97% от БВП, а за 2014г. има дефицит в  размер на 0,71% от БВП. 

При това тенденцията се оказва неравномерна. За 2012г. дефицитът е най-висок 

- 2,84% от БВП, за 2013г. той се намалява до 0,58% от БВП, а през 2014г., както 

отбелязахме по-горе, той нараства до 0,71%.  

Всичко това показва, че в условията на българската икономика, главният 

фактор, който влияе върху размера на отрицателното салдо, това е темпът на 

икономически растеж. При по-висок растеж, заедно с увеличаването на 

доходите, вносът на България нараства по-бързо в сравнение с износа, като обаче 

това се дължи все пак главно на по-високия внос на инвестиционни блага. През 

периода 2011-2014г. отрицателното салдо е ниско, поради ниския растеж, в 

сравнение с предишния период. Трябва обаче да се има предвид, че през 

годините след 2014г. импортът показва отново известна тенденция да нараства 

по-бързо в сравнение с експорта и това най-вероятно е свързано с тенденцията в 

посока към известно ускоряване на растежа тогава. 

Наред с всичко това, от резултатите се вижда, че не съществува определена 

зависимост (или, ако има такава, то тя в никакъв случай не е пряка зависимост) 

между степента на отвореност на българската икономика и дефицита по нейния 

търговски баланс. Това се вижда от сравнението между ниското отрицателно 

салдо при наличие на по-висока степен на отвореност през периода 2011-2014г. 

и далеч по-високото отрицателно салдо при съответно по-ниска степен на 

отвореност през годините 2001-2005. 

 

4. Изцяло експортноориентиран ли е икономическият растеж на България 

през последните години? 

Теоретично е прието да се счита, че експортноориентиран e такъв вид 

икономически растеж, който се осъществява главно на основата на увеличаване 

на експорта на страната. Ето защо българската национална икономика 

обикновено се разглежда като експортноориентирана. В най-новата 

икономическа история са известни немалко случаи, при които 

експортноориентирани икономики са постигали впечатляващ икономически 

растеж. Това особено много се отнася за икономиките на някои държави от 

Югоизточна Азия. Трябва обаче да се има предвид, че дори в Сингапур, една от 

най-силно ориентираните навън икономики в света, е имало случай, когато 

вътрешното търсене, като част от съвкупните разходи на страната, на основата 

на рязко увеличаване на правителственото потребление, е имало, макар и в 

краткосрочен период, известен принос за растежа. Разбира се, това е било 

възможно само в условия на наличие на непълно използвани ресурси.  

Оказва се, че при прилагането на един непредубеден подход към 

проблематиката, може да се установи, че и при българската национална 

икономика, в условията на наличие на свободни, неизползвани ресурси, 

вътрешното търсене е изиграло известна роля в това отношение. Ако разгледаме 

отново горепосочения период през годините 2011-2014г., би било интересно да 
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се отбележи, че само през 2011г. и през 2013г. експортът има най-голям принос 

за растежа. Тогава индексът, отразяващ неговото изменение, е съответно 111,5 и 

109,2. За това пък през 2012г. индексът на потреблението е 103,2,  този на 

колективното правителствено потребление е 101,0, а този ва брутните 

инвестиции – съответно 101,8 (при индекс на експорта в размер само на 100,8).  

През 2014г. най-високи са индексът на инвестициите – 103,4 и този на 

потреблението – съответно 102,7, докато този на износа е само 99,9. Впрочем, 

дори и за 2013г., при иначе висок индекс на експорта, би било справедливо да 

отбележим, че при колективното правителствено потребление е отразен индекс 

103,1 [7]. 

Всичко това показва, че не би било реалистично да се счита, че само и 

единствено износът би могъл да се разглежда като мотор на растежа на 

българската икономика, в условия на непълно използване на ресурсите, каквото 

все още имаше през горепосочения период. Друг е въпросът, че тогава, като цяло, 

през всичките тези изброени години, икономическият растеж беше нисък [8]. По 

принцип, както вече бе посочено по-горе, поради изброените причини, касаещи 

българската икономика по принцип, възможностите за влияние на вътрешното 

търсене върху растежа са в голяма степен ограничени, включително и на 

основата на увеличаване на автономните разходи.  

 

5. Импортна ориентация на растежа в условията на българската икономика. 

Митове и реалности 

Един по-задълбочен анализ на тенденциите при международната търговия в 

условията на съвременната глобализация показва, че почти винаги, когато една 

национална икономика е експортноориентирана, при нея вносът също така има 

значителен относителен дял в БВП. Без значение дали търговският баланс е с 

излишък, или с дефицит, в повечето случаи стойностните размери на експорта и 

на импорта са съизмерими.Това все пак не би означавало непременно, че винаги, 

когато една икономика е силно отворена и когато нейният растеж се окаже 

експортноориентиран, то той тогава би следвало непременно да се счита и за 

импортоориентиран. Защото импортоориентираният икономически растеж би 

означавал, че в случая преобладава именно вносът на продукция, която 

допринася за повишаване на технологичното равнище на производството, 

осигурява по-качествени суровини и материали, или дори потребителски блага, 

осигуряващи по-висок жизнен стандарт [9]. Следователно логично е да се 

постави въпроса, дали икономическият растеж на България е 

импортоориентиран, и ако е така, кои са най-важните импортни стоки, които го 

подпомагат? 

Наред с всичко това, би било интересно да си припомним, че сред широката 

икономическа публика, а също така и в някои среди на бизнеса, често пъти с 

известна тревога се повдига въпроса, дали в България не се внасят твърде много 

селскостопански суровини, поради недостиг на собствено производство? И 

следвайки същата логика, дали по аналогични причини не се внасят прекомерно 
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много потребителски блага, като храни, облекла и др., при това - много повече, 

отколкото се произвеждат и  експортират? Успоредно с това, неведнъж се 

подчертава, че страната изнася предимно продукция с ниска добавено стойност, 

а в същото време е силно зависима от вноса на машини. Или, казано с други думи 

- дали българската национална икономика не е в голяма степен импортозависима 

по отношение на редица блага, както потребителски, така и инвестиционни? 

Един непредубеден анализ на статистическите данни, които се отнасят до  

втория от двата разглеждани периода, показва следните резултати: 

1) Сравнително най-висока тежест през годините 2011-2014 има вносът 

на машини, оборудване и транспортни средства. За 2011г. той е в размер на 

10504,2 млн. лв., а за 2014г. - в размер на 12768,9 млн. лв. [10]. При него има не 

само трайна тенденция в посока към повишаване, но той изпреварва самия 

растеж на БВП. От друга страна, все пак трябва да се има предвид, че тук, освен 

за машини, които са инвестиционни блага, се касае все пак и за внос на 

автомобили, голяма част от които са за потребителски нужди на домакинствата. 

Наред с това, би следвало да се отбележи, че и износът на машини и оборудване 

също е нарастнал през този период, съответно от 6695,2 млн. лв. на 8392,5 млн. 

лв. 

2) Второто място по тежест има вносът на минерални горива, масла и др. 

Очевидно тук се касае преди всичко за внос на суров петрол и природен газ. 

Неговият стойностен размер е съответно 10521,1 млн. лв. за 2011г. и 10254,3 млн. 

лв. за 2014г. Вижда се, че след известен ръст на този внос на12402,6 млн. лв. през 

2012г., той в крайна сметка се намалява, независимо от икономическия растеж, 

при това, въпреки известните спадове при международните цени при двата 

продукта. От една страна, това изглежда като добра тенденция, но от друга - би 

могло да означава (което е най-вероятно), че просто търсенето на такива 

енергийни ресурси у нас е нееластично спрямо техните цени. Освен това 

неговият относителен дял спрямо целия внос е висок - в размер на 18,19% за 

2014г. Спрямо БВП той е в размер на 12,48%, което е все още сравнително висок 

процент. Но той ще се увеличи още повече при повишаващите се напоследък 

цени на тези горива, независимо, че вътрешното им потребление у нас може би 

ще продължи, макар и вече много бавно, да намалява. Впрочем, дори и 

намаляването му като физически обем в перспектива е поставено под въпрос, 

като се има предвид предстоящото ускоряване на растежа. 

3) Вносът на храни и живи животни далеч не заема таъкв висок 

относителен дял. Неговата стойност за 2011г. е 3449,8 млн. лв. а за 2014г. - 3662,8 

млн. лв. Освен това той има определено по-ниска стойност спрямо техния 

експорт, който, например, за 2014г. е 4688,1 млн. лв. [11]. 

4) Сравнително висок е импортът на необработени материали - 

съответно в размер на 4540,0 млн. лв. и 4288,4 млн. лв. Той превишава износа на 

такива суровини (съответно 3978,2 млн. лв. и 3116,5 млн. лв.). 

5) Що се отнася до различни крайни продукти, отразени от статистиката 

като артикули според вида на материала, при тях се вижда, че макар техният внос 
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да има сравнително висока тежест (8935,8 млн. лв. за 2014г.), той все пак е по-

нисък като стойност, в сравнение с техния износ (съответно 9664,3 млн. лв. за 

2014г.). При т. нар. "разнообразни готови продукти" също така експортът 

превишава техния внос. (съответно 6440,1 млн. лв. спрямо 3654,6 млн. лв. за 

2014г.). А всички тези крайни продукти включват в себе си преди всичко 

значителна част от потребителските блага. 

Всичко това показва, че, от една страна, икономическият растеж на България 

действително се оказва импортоориентиран. При него обаче, доколкото има 

известна импортна зависимост, тя се дължи най-вече на твърде големия внос на 

сурови горива, както и вноса на машини. При последния обаче, макар, че като 

стойност той е по-висок, не се наблюдава такава силно изразена импортна 

зависимост. 

Що се отнася до вноса на земеделски суровини, храни, облекла и др., при 

него не може да се твърди, че съществува импортна зависимост, понеже износът, 

а оттам - и производството, са достатъчно значими. Друг е въпросът, че техният 

експорт има достатъчно висок относителен дял, което предполага действително 

висока степен на присъствие в износа на блага със сравнително ниска добавена 

стойност. Наред с това, увеличаващият се, поне през този период, износ на 

машини и оборудване, показва, че тази тенденция не само че не е абсолютна, но 

и има известни, макар и вси още ограничени  възможности да намалява своята 

значимост в перспектива. 

 

6.   Заключение 

Общите изводи, които могат да бъдат направени на основата на този анализ, 

са следните: 

1) Засега в течение на дълъг период се наблюдава ясно изразена 

тенденция, при която степента на отвореност на българската национална 

икономика се увеличава. Върху нея оказват съществено влияние  Европейската 

икономическа интеграция на страната. Известно влияние, макар и в по-малка 

степен, оказва и нейният икономически растеж. 

2) Отрицателното салдо по търговския баланс на България се влияе най-

силно от темповете на икономическия растеж. При по-висок темп на растежа то 

показва определена тенденция в посока към нарастване. Успоредно с това би 

било интересно да се отбележи, че, поне засега, не се наблюдава пряка 

зависимост между степента на отвореност на националната икономика и 

горепосочения дефицит. 

3) Икономическият растеж е експортноориентиран и 

импортоориентиран. Най-висока степен на импортна зависимост на растежа 

съществува, поне засега, по отношение на вноса на горива, главно поради все 

още сравнително високото (включително и производствено) потребление на 

енергоресурси  на човек от населението. 

4) Наред с всичко това, резултатите от изследването отхвърлят едно 

сравнително широко разпространо у нас напоследък предубеждение, според 
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което българската национална икономика била силно зависима от вноса на 

селскостопански суровини, различни  храни, облекла и много други блага за 

всекидневна употреба. Фактически именно тези стоки имат значителен дял в 

българския експорт и техният износ в голяма степен превишава по стойност 

вноса им. 
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1.    Въведение 

Бизнес оценяването на инвестиционните фондове е широкообхватен подход, 

който дава информация от една страна на многобройните инвеститори, а от друга 

страна е база за осъществяване на държавен надзор за състоянието на тези 

финансови институтции. В тези аспекти, може да се подчертае по-голямото 

значение на оценяването на финансовите инструменти при договорните фондове 

в сравнение с оценяването на останалите икономически субекти /застахователни, 

финансови и други компании листвани  на борсата/, които функционират  на 

капиталовия пазар [1,2]. Поставените проблеми се разглеждат във финансовата 

среда у нас, с което се цели по-дългосрочна актуалност на изследването в 

България, тъй като с узряването на българския капиталов пазар през следващите 

години се очаква навлизането на редица практики на търговия с финансови 

инструменти, които за момента съществуват само в страни с по-развити 

капиталови пазари. 

Съществуващите изследвания в българската финансова теория и практика по 

отношение на инвестиционните фондове са преобладаващо теоретични. В 

периода 2001г. – 2002г. за пръв път се обръща внимание на проблемите с оценка 

на портфейлното изпълнение на тези фондове [3]. По-задълбочени изследвания 

се правят  през 2008г., но те се конкретизират в проблемите с измерителите за 

ефективнтост, възвращаемост и риск [4]. 
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Обект на изследването в настоящия доклад са  инвестиционните фондове  

листвани публично на  Българската фондова борса. Предметът на изследването е  

пазарното развитие на инвестиционните фондове в страната.  

Целта на изследването е да се установи динамиката на развитие на тези 

фондове в периода 2006г. – 2012г.  в контекста на влиянието на предкризисните 

три години на икономически разцвет /2006г. – 2008г./и следкризисния период от 

четири години /2009г. – 2012г./. Задачата на изследването е да се установи 

наличието или липсата на връзка между динамиката на развитие на 

инвестиционните фондове – брой и видове фондове, размер на управляваните 

средства, размер на нетните активи, рисков профил. 

Методите на изследване са: ретроспективен анализ на динамиката на 

развитие на инвестиционните фовдове в България, експертна оценка  и синтез на 

фактори влияещи върху икономическото развитие на фондовете, синтез на 

тенденции и оценка на корелационна връзка между динамиката и факторите на 

въздействие.  

 

2.  Изложение 

2.1. Характеристика на инвестиционните фондове 
В научната литература и в нормативните документи [6, 7] е налице голямо 

терминологично  разнообразие по отношение на същността функциите и 

класификациите на „инвестиционна компания“, „инвестиционно дружество“, 

„инвестиционен фонд“, „взаимен фонд“, „договорен фонд“ и други. За скромните 

цели на тази разработка ние приемаме тъждественост между изброените 

финансови институции за  ограничаване на обема и обхвата на изследването. 

По своята същност /най-общо/ инвестиционните фондове се определят  като 

колективни инвестиционни схеми за инвестиране и управение на парични 

средства на финансовите пазари. Колективната инвестиционна схема е функция, 

план  и процес на действие на  предприятие, организирано като инвестиционно 

дружество, което набира финансови средства, чрез предлагане на дялове и/или 

ценни книжа. Инвестира във финансови инструменти и/или в дялове и при 

искане на акционерите изкупува обратно своите дялове и/или ценни книжа  по 

цена, определена на базата на нетната стойност на активите му. 

Предимствата на инвестиции в тези фондове превъзхождат индивидуалното 

инвестиране, но не са тревиални за институционалните инвеститори. Тези 

предимства могат да се обобщят в следните направления: 

- Професионален мениджмънт – по подразбиране в инвестиционните 

фондове работят висококвалифицирани анализатори и порфейлни 

мениджъри, чиято основна задача е постигането на максимална 

доходност при определен /приет риск/ или определена /договорена/  

доходност при минимален риск  за акционерите в дялове и/или ценни 

книжа; 

- Делимост и диверсификация – участието на гражданът в инвестиционен 

фонд като акционер /притежател на дялове или ценни книжа/ му 
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позволява да стане съсобственик в капитал, който той сам не може да 

придобие. Това персонално  участие се разпростира върху активи от 

различни класове по отношение на чувствителността им към пазарните 

флуктуации. Така се реализира диверсификация на инвестиционния 

риск без необходимостта - отделния гражданин да „конструира“ 

собствейн портфейл като индивидуален инвеститор за който ще са му 

необходими повече финасови средства. 

- Величина на транзакционните разходи – колективните инвестиционни 

схеми влагат капитал в голям брой ценни книжа и дялове и условно-

постоянните разходи свързани с всяка сделка се разпределят върху 

голям брой носители, което не може да бъде постигнато от 

индивидуалния инвеститор на капиталовия пазар.  

- Данъчно облагане – действащото в момента данъчно законодателство у 

нас не предвижда данъчно облагане на реализираните капиталови 

печалби от физически и юридически лица при участието им в 

инвестиционни фондове.Това означава, че доходите за гражданети , 

получени от инвестиране в инвестиционни фондове са необлагаеми в 

сравнение с доходите от лихви по банкови депозити  считано от 

01.01.2013 г.! 

Влагането на средства в инвестиционните фондове, както всяка инвестиция 

в други направления  има и недостатъци: 

- Липса на гаранции за вложените средства – за разлика от инвестициите 

в банкови депозити, парите вложени в инвестиционен фонд не се 

гаратират от държавата. В това направление най-рисково потърпевши са 

дребните инвеститори в инвестиционни фондове; 

- Понасяните разходи /такси/  от инвеститора - в това направление 

индивидуалният инвеститор в аналогични ценни книжа /соло участник 

на фондовата борса /понася по- малки такси за участие: такса по самата 

сделка, такса за обслужване, брокер и други/; 

- Липса на права, произтичащи от собствеността – инвеститорите в тези 

фондове нямат правата на участници в управлението /събранието на 

акционерита/от притежаването на акции и/или дялове, но и по никакъв 

начин не могат да влияят върху разпределението на средствата си във 

фонда и още по- малко върху решенията на управителния съвет на 

инвестиционния фонд. 

Тези недостатъци според нас за валидни за всички форми на финансови 

инвестиции с изключение на първия недостатък , който е база за конкуренция с 

депозитните инвестициии, но вяка инвестиция се характеризира с възвращаемост 

и риск. 

Друга съществена характеристика на инвестициионните фондове с 

определящо значение за инвеститорите в тях е видовото им разнообразие според 

състава на формирания инвестиционен портфейл. По този критерий 

различаваме: 
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- Фондове инвестиращи в акции /високо рискови/ - не са хомогенна група 

и в практиката на развитите страни се диференцират на много подгрупи. 

Няма да се спираме на тази особеност, а тук можем да подчертаем, че 

тези фондове са подходящи за начинаещи инвеститори, тъй като 

предоставят сравнително добро  диверсифициране на потрфейла, както 

и доверително управление от страна на професионалисти - гарантиращо 

относително висока доходоност; 

- Фондове инвестиращи в облигации /ниско рискови/ – също са 

разнообразни, но се характеризират с възможно най-малкия 

инвестиционен риск  и постоянна висока текуща доходност. За тях е 

присъща консервативната инвестиционна стратегия и генерират риск на 

базата наобратното взаимоотношение - лихвени проценти спрямо цени 

на облигации. Те привличат инвеститори в периода на падащи лихвени 

проценти, когато стойността на фиксираните доходи, генерирани от 

облигациите расте. Тези фондове също са подходящи за начинаещи 

инвеститори с консервативна мотивация. Те са по-стабилни от 

предшестващите фондове и  предоставят възможности и на оптни 

инвеститори за инвестиции в държавни ценни книжа; 

- Балансирани фондове – инвестират в акции и облигации, като 

минимизират риска чрез широка диверсификация, постигат 

задоволителна дългосрочна и краткосрочна доходност; 

- Фондове на паричния пазар – инструментите в порфейла им са 

високоликвидни, практически безрискови и включват краткосрочни 

облигации/съкровищни бонове/ и кратксрочни задължения на общини, 

банки и предприятия. В повечето случаи предлагат по- висока доходност 

от инвестиции в депозити, но таксите по тях са по-високи, което често 

стопява предмствата им; 

- Дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ - инвестират 

набрани парични средства чрез издаване на ценни книжа от инвестиции 

в недвижими имоти и/или вземания. Акционерите в тях  генерират 

възвращаемост от инвестицията си по два начина – чрез реализиране на 

капиталова печелба или с получаване на дивиденти, като дружеството е 

длъжно да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от 

печалбата си. 

Според нас инвестиционните фондове, независимо от техния вид, се 

нареждат сред значимите субекти в рамките на финансови пазар. Те се 

превръщат във фактор, не само с национално, но и с международно значение, 

което определя подчертания интерес към тях.  

 

2.2. Методически подход на изследването: 

- Динамиката на инвестиционните фондове се представя чрез броя им по 

години в рамките на обхвата на изследването; 
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- Ретроспективния анализ представя динамиката на инвестиционните 

фондове по видове: инвестиращи в акции /високо рикови /; инвестиращи в 

облигации /ниско рискови/; балансирани; АДСИЦ /инвестиращи в имоти/ и общ 

брой по години; 

- Статистическата мярка за връзка между динамиката и съответния фактор 

на влияние е коефициент на корелация на Пирсън = R. При неговото пресмятане 

се ползват статистическите софтуерни продукти SAS и SPSS. 

 

2.3. Практическа реализация на изследването 

В таблица 1 се представя броя на местните и чуждустранните инвестиционни 

фондове опериращи на територията на България. 

 
Таблица 1. Развитие на броя на инвестиционните фондове в периода 2006 г. – 2012 г.                                                                                                                                           

Години Брой местни 

инвестиционни 

фондове 

Общ брой 

инвестиционни 

фондове 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

44 

68 

84 

93 

98 

98 

101 

98 

176 

171 

290 

359 

364 

405 

Средно за периода 84 266 

 
Данните от таблица 1 показват, че въпреки очакванията за негативно въдействие на 

кризата, броят на местните и чуждестранните инвестиционни фондове през 2008 и 

следващите години нараства. Това потвърждава оптимистичния начален стадий на 

колективните инвестиционни схеми в България и интереса на инвеститорите към тях.  

В следващата таблица местните инвестиционни фондове са диференцирани  в 

зависимост от рисковия им профил – инвестиращи в акции, инвестиращи в облигации, 

инвестиращи в акции и облигации, инвестиращи в недвижими имоти. По този начин може 

да се проследи и оцени - дали през всяка следваща година след 2008 г. броят на високо 

рисковите фонодове намалява спрямо нискорисковите, каквото е общо приетото очакване 

вследствие на настъпилата икономическа криза. Напротив налице е постепенно и 

устойчиво нарастване  с изключение на АДСИЦ. Корелационният коефициент  R показва 

висока положителна корелационна връзка между броя и всички видове високорискови 

групи на инвестиционните фондове. Най-висока е величината +97,35% при ниско 

рисковите фондове, но за високорисковите - корелационната зависимост също е 

изключително голяма + 91,76%. 

Връзката между динамиката на инвестиционните фонодове и рисковия им профил е 

представена в таблица 2. 
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Таблица 2. Развитие на броя на местните инвестиционни фондове  

за периода 2006 г. – 20012 г. в зависимост от рисковия им профил 

Години Високо 

рискови 

ИФ [бр.] 

Ниско 

рискови 

ИФ[ бр.] 

Балансирани 

ИФ [бр.] 
АДСИЦ 

[бр.] 

Местни 

ИФ [бр.] 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

20 

29 

36 

43 

46 

45 

46 

7 

12 

15 

17 

20 

20 

23 

14 

24 

29 

29 

28 

29 

28 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

44 

68 

84 

99 

98 

98 

101 

Средно 

за 

периода: 

R: 

 

 

38 

+91,76% 

 

 

16 

+97,35% 

 

 

26 

+71,27% 

 

 

4 

79,06% 

 

 

84 

+90,50% 

 

Зависимостта между динамиката на управляваните средства от местните 

инвестиционни фондове и рисковия им профил е представена в таблица 3. 

 

Таблица 3. Динамика в стойността на управляемите активи от инвестиционните 

фондове за периода 2006 г. – 2012 г. в зависимост от рисковия им профил 

Години Активи на 

високо 

рискови 

ИФ [млн. 

лв] 

Активи на 

ниско 

рискови 

ИФ 

[ млн.лв.] 

Активи на 

балансирани 

ИФ [млн.лв] 

Активи 

наАДСИЦ 

[млн.лв] 

Активи 

на 

местни 

ИФ 

[млн.лв] 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

229,30 

566,30 

139,20 

154,70 

156,34 

141,65 

153,03 

47,80 

48,90 

37,61 

49,07 

114,18 

137,77 

146,95 

151,00 

277,70 

106,77 

109,72 

110,26 

100,08 

99,49 

3,10 

4,70 

2,62 

2,48 

1,74 

1,57 

1,83 

431,20 

897,60 

286,21 

315,97 

382,52 

381,07 

401,31 

Средно 

за 

периода: 

R: 

 

 

220,07 

-52,57% 

 

 

83,18 

-89,17% 

 

 

136,43 

-60,35% 

 

 

2,58 

-77,86% 

 

 

442,27 

-38,28% 

 

Логично - през изследвания период намалява стойността на управляемите активи в 

инвестиционните фондове.Това се потвърждава, но забележете R показва значителна и 

силна намаляваща корелационна връзка с факторите  във всички направления, но особено 

в ниско рисковите инвестиции.Това ни довежда до извода – нараства размера на 

средствата  инвестирани в облигационни емисии, спрямо инвестициите в рискови 

инсртументи. Плашат ли се инвеститорите или не харесват възвраемощаемоста? 

Всичко това ни дава основание да се насочим към оценката на  високо рисковите 

компании.Данните от изследването са представени в таблица 4. 
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Таблица 4. Динамика на дела на рискови инвестационни компании  

в портфейла на търгувани на БФБ участници за периода 2006 г. – 2012 г. 

Години Относитерен дял на инвестиции в 

акции и или/ ценни книжа  на 

компании на БФБ[ %] 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

51,73 

63,08 

52,09 

53,60 

50,75 

48,83 

49,16 

Средно за периода: 

R: 

52,75 

-59,73 

 Данните от таблицата представят намаляването на инвестициите в ценни книжа на 

български компании. Корелационният коефициент ни показва, че през годините на криза 

местните инвестиционни фондове намаляват своето акционерно притежание /дялове/ 

спрямо всички други активи? Но средната стойност на притежавани доходи от акции през 

разглеждания период е 52,75% , което доказва приоритет на инвестиции на Български 

дружества спрямо други чуждестранни участници. 

Да продължим оценката с нетна стойност на активите на инвестиционните дружества 

и задължения. Показател с многоаспектно тълкование и оценка. 

 

Таблица 5. Нетна настояща стойност на активи и задължения  

на рискови инвестиционни фондове за периова 2006 г. – 2012 г. 

Години Нетна стойност на 

активи млн.лв 

Отн. Дял на 

задължениата % 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

226,00 

563,79 

138,77 

154,27 

155,51 

139,19 

150,49 

1,44 

0,44 

0,31 

0,28 

0,53 

1,74 

1,66 

 

Средно за периода : 

R 

218,29 

-52,62% 

0,92% 

40,52% 

   

Таблицата показва разнопосочно изменение в нетната стойтост на активите на 

инвестиционните компании. Налице е рязко намаление ва стойността на нетните активи в 

края на 2008 г. в сравнение с предшществата 2007 г.,т.е. спад над 75% , което показва : 

рязко занижаване на цените вследствие  на настъпилата криза; своевременно обратно 

изкупуване на дялове от страна на инвеститори. В резултат на това коефициентът на 

корелация показва отрицателна взаимовръззка  в размер на -52,62%, което кореспондира 

с аналотгичен измерител на задълженията 40,52%.  
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По отношение на задълженията се наблюдава постепенно увеличение в процентното 

съотношение след 2008г.. това не е изнедаващо, предвид ликвидните затруднения, които 

имаха някои от инвестиционните фондове в периода на криза. Въпреки тези 

обстоятелства, средно за периода са отчетени 0,92% дял на задълженията в общата 

стойност на активите, което не може да бъде повод за допълнителни капиталови 

затруднения. 

  

3.    Заключение 

Практическото изследване показва, че противно на очкванията за негативно 

въздействие на икономическата криза върху местните инвестиионни фондове, то 

интересът на инвеститорите към тях не само, че не намалява, но напротив – 

нараства. Това означава, че тези финансови институции имат място на нашия 

финансов пазар и към тях се насочват все повече инвеститори. Налице е сериозна 

алтернатива спрямо необоснованите ниски лихвени проценти и все повече 

нарастващи такси  по депозитните инвестиции, предлагани от търговските банки. 

Може би е въпрос на време да се върне конкуренцията за привличане на 

свободните парични средства на индивидуалните инвеститори. 
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Abstract. Industrial clusters are one of the most used forms of cooperation between enterprises 

for the increase of their competitiveness. The aim of the current study is to research and analyze  

the interrelation between the Methodology for the study of  economic interaction levels in 

Bulgarian high-tech enterprises and Adapted managerial mathematical model for the study of 

functions and the interaction between enterprises in high-tech cluster. The objects of the study 

are manufactured enterprises, members of a cluster. This mathematical model shows how leading 

high-tech enterprises, members of a cluster, interact between themselves, by exporting  goods 

and services outside the region. These enterprises’ essential role in the cluster is to increase the 

competitiveness of the cluster. 

Keywords: cluster, economic interaction, methodоlogy, Bulgarian high-tech enterprises, 

mathematical model, competitiveness. 

 

1. Въведение 

    Терминът „клъстер“ е представен за първи път от проф. Майкъл Портър. 

Според него клъстерът може да се класифицира като „смес“, но този термин е с 

по-широко приложение и се съгласува с международната конкуренция [4]. 

Разполагането на производството на предприятието близо до доставчиците или 

до големите пазари не е необходимо, тъй като снижаването на транспортните 

разходи премахва тази необходимост [4].  

Друг автор, който разглежда, изследва и анализира клъстерите, е Робърт 

Брео. Той дава дефиниция за клъстера. Брео посочва няколко фактора, които 

отличават днешният индустриален клъстер от тези през 20-ти век [19]: нормален 

бизнес план; интеграция и модификация на многобройни чужди технологии; 

развитие на работната сила на всички нива; организационни умения; 

конкуренция на местно ниво; ефективно транспортиране на продукти; 
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сътрудничество на обществените заинтересовани страни; образователна система 

(програми, обучение, изследване). 

Йохансон и Матисън употребяват концепцията за стопанските 

взаимодействия, за да определят и обобщят бизнес обстановката на 

индустриалните пазари [5]. Стопанските взаимодействия се разглеждат и 

анализират като сложни полета от връзки между предприятията. 

От направеното литературно проучване се установяват няколко основни 

направления на изследване, обхващащи съществени аспекти на формирането, 

структурирането, функционирането, развитието, взаимодействието, както и 

някои основни характеристики на клъстерите. Те могат да се обобщят както 

следва: 

 свързаните индустрии и сътрудничеството между тях в 

Ирландия, Израел, Индия и САЩ [1]; 

 процеси и възможни ефекти при формирането и развитието на 

регионални индустриални клъстери в България [3]; 

 развитието на клъстерите в България през перспективата на 

европейските политики  и перспективи за развитието им в 

България [2]; 

 приложим е метода на виртуалните предприятия за 

образуването на иновативен индустриален клъстер [11]; 

 стимулиране на процесите на предприемачество и повишаване 

на конкурентноспособността на отделните предприятия [13]; 

 взаимодействие на високоиновативни малки технологични 

предприятия, индустриални клъстери и интернационализация 

на предприятия [12]; 

 клъстерите имат социално и икономическо влияние  върху 

конкурентноспособността и иновациите [18]; 

 функционирането и развитието на клъстери от 

високотехнологичната индустрия [9]; 

 концепцията „Triple Helix Concept (Концепция „Тройна 

спирала“), според която клъстерът е основан на 

синхронизацията на различни постулати за повишаване 

конкурентноспособността на отделното предприятие [10]; 

 индустриалните клъстери имат характеристиките на 

междурегионални и междуотраслови  клъстери [14]; 

 аспекти, с помощта на които мениджърите на отделните 

предприятия решават да станат членове на клъстери [15]; 

 разглеждане на иновационен клъстер в италианския регион 

Тоскана, който осигурява голям достъп до нови технологии, за 

да се стимулират различни дейности [16]; 

 оценка на ефективността на технологичните иновации на 

предприятия през погледа на индустриалните клъстерни мрежи 

[17]. 
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Промените в индустриалните клъстери в съвременния свят се изразяват в 

това, че глобалната икономика може да се определи като мрежова икономика, 

тъй като произвежданите продукти и услуги и глобалната конкуренция, са 

резултат от взаимодействието между стопанските субекти. Реалните търговски 

единици не са държавите а предприятията и стопанското взаимодействие между 

предприятията. Глобалната икономика възниква през последната четвърт на 

двадесети век, тъй като информационните технологии спомагат за нейното 

изграждане и развитие, като осигуряват необходимата материална база [5]. 

Целта на настоящото изследване е да се проучи и анализира 

взаимовръзката между Методика за изследване на нивата на стопанско 

взаимодействие в български високотехнологични предприятия и Адаптиран 

управленски математичен модел за изследване функциите и взаимодействието 

между предприятията във високотехнологичен клъстер. 

Предмет на изследването са теоретичните постановки и механизми за 

дефинирането на математичните модели за изследване функциите и 

взаимодействието между предприятията във високотехнологичен клъстер.  

Обект на изследването са производствените предприятия, членове на 

клъстер. 

Актуалността на изследването се обуславя от важността на изследвания 

проблем – адаптиран управленски математичен модел за изследване функциите 

и взаимодействието между предприятията във високотехнологичен клъстер и как 

той допринася за разработването и утвърждаването на Методика за изследване 

на нивата на стопанско взаимодействие в български високотехнологични 

предприятия.  

 

2. Методика за изследване на нивата на стопанско взаимодействие в 

български високотехнологични предприятия 
Въз основа на избрания методически подход и проучвания на 

взаимодействието между български високотехнологични предприятия  и 

избраната научно-приложна информация и начините за изследване, се предлага 

методика за изследване на нивата на стопанско взаимодействие в български 

високотехнологични предприятия, чийто графично изображение е показано на 

фиг. 3.1. Същата се състои от 8 етапа, които дават основание за оценка и взимане 

на решение. Първият етап е „Начало на изследването“. Вторият етап е 

„Предварително изследване и анализиране на конкурентнособността на 

български високотехнологични предприятия, членове на клъстер. Третият етап 

е „Изследване и анализиране на връзките и взаимодействието между български 

високотехнологични предприятия, членове на клъстер. Четъртият етап е 

„Изследване и анализиране на формите на сътрудничество между български 

високотехнологични предприятия, членове на клъстер. Петият етап е 

„Изследване и анализиране на производствените връзки между български 

високотехнологични предприятия, членове на клъстер. Шестият етап е 

„Изследване и анализиране на функциите и взаимодействието между 
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предприятия във високотехнологичен клъстер, чрез адаптиран управленски 

математичен модел“. Седмият етап е „Анализ на получените резултати от 

използването на адаптираният управленски математичен модел“. Осмият етап е 

„Оценка на нивата на стопанско взаимодействие в български 

високотехнологични предприятия и вземане на решение за формиране на 

същите“.  

Етапите на Методиката за изследване на нивата на стопанско взаимодействие в 

български високотехнологични предприятия е показана графично на фиг. 1.  

 

3.  Адаптиран управленски математичен модел за изследване функциите и 

взаимодействието между предприятията във високотехнологичен клъстер 

 

3.1. Описание на математичния модел 

Разглежда се структурата на клъстер. Водещите предприятия – 

високотехнологични са ключови предприятия, изнасящи стоки и услуги извън 

региона. Т.е. тяхната роля е основна във високотехнологичния клъстер.  

Целта на задачата е да се създаде високотехнологичен клъстер, за който 

така да се изберат бизнес инкубатори на идеи и технологии, водещите 

предприятия и предприятията доставчици, че клъстера да функционира 

оптимално, т.е. целта е максимална обща ефективност на високотехнологичния 

клъстер. 

Фактът, че всичко това трябва да се съобрази с разходите, които ще са 

необходими и с евентуалната възвращаемост на вложения капитал, не трябва да 

се пренебрегва. Това също е дело на лица-експерти в областта. 

Решението на задачата се състои от няколко етапа – обработка на данни, 

обединяване на критерии за оптималност по подходящ начин, решаване на 

задачите от описаните математически модели. 

 Задача на математичния модел 

Нека водещите високотехнологични предприятия са m на брой - mKKK ,...,, 21 , 

а предлаганите от тях стоки и услуги са l на брой - lSSS ,...,, 21 .  

За всяка предлагана стока или услуга са предвидени разходи и евентуална 

печалба. За това колко качествена е една стока или услуга оказват влияние 

различни фактори като вложения капитал, човешките ресурси, оборудването и 

т.н. Лицата експерти в съответните области изготвят оценки на всяка една от 

предлаганите стоки и услуги за всяко едно от предприятията. 

Тези оценки се формират на базата на някои макроикономически показатели, 

като: 

 Производство; Пазар на труда;  Международни трансакции. 
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Фиг. 1. Етапи на Методиката за изследване на нивата на стопанско взаимодействие в 

български високотехнологични предприятия 

 

 

       Нека тези оценки са: 

За предприятие miKi 1, , за предлаганите стоки и услуги ljS j 1, , 

оценките са съответно ljmiOij  1,1,  - таблица 1. 

 

 

 

Начало на изследването 1 

Предварително изследване и анализиране на конкурентноспособността 

на български високотехнологични предприятия, членове на клъстер 2 

Изследване и анализиране на връзките и взаимодействието между 

български предприятия, членове на клъстер 3 

Изследване и анализиране на формите на сътрудничество между 

български високотехнологични предприятия, членове на клъстер 4 

Изследване и анализиране на производствените връзки между 

български високотехнологични предприятия, членове на клъстер 5 

Изследване и анализиране на функциите и взаимодействието между 

предприятия във високотехнологичен клъстер, чрез адаптиран 

управленски математичен модел 6 

Анализ на получените резултати от използването на адаптираният 

управленски математичен модел 7 

Оценка на нивата на стопанско взаимодействие в български 

високотехнологични предприятия и вземане на решение за формиране 

на същите 8 
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Таблица 1. Оценки на предлаганите стоки и услуги за даденото предприятие 

 

     Стоки и услуги 

 

Предприятие 

1S
 2S

 
… 

lS
 

1K
 11O

 12O
 

… 
lO1  

2K
 21O

 22O
 

… 
lO2  

… … … … … 

mK
 1mO

 2mO
 

… 
mlO

 
 

Така дефинираните оценки са показатели за ефективност на всяка дейност на 

предлагане на стоки и услуги за всяко водещо високотехнологично предприятие 

от клъстера. 

Нека евентуалните прогнозирани и планирани  разходи за всяка водещо 

високотехнологично предприятие за всяка от предлаганите стоки и услуги е 

ljmiRij  1,1,
 - таблица 2. 

 
Таблица 2. Прогнозирани и планирани разходи за предлаганите стоки и услуги за всяко 

водещо високотехнологично предприятие (за 1 година) 

 

         Стоки и услуги 

 

 Предприятие 

1S
 2S

 
… 

lS
 

1K
 11R

 12R
 

… 
lR1  

2K
 21R

 22R
 

… 
lR2  

… … … … … 

mK
 1mR

 2mR
 

… 
mlR

 
 

Нека евентуалните прогнозирани и планирани печалби за всяко водещо 

високотехнологично предприятие за всяка от предлаганите стоки и услуги е 

ljmiPij  1,1,
 - таблица 3. 
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Таблица 3. Прогнозирани и планирани печалби от предлаганите стоки  

и услуги за всяко водещо високотехнологично предприятие 

 

Стоки и услуги 

 

 Предприятие  

1S
 2S

 
… 

lS
 

1K
 11P

 12P
 

… 
lP1  

2K
 21P

 22P
 

… 
lP2  

… … … … … 

mK
 1mP

 2mP
 

… 
mlP

 
 

Математичен модел на задачата: 

     Математичният модел на задачата за разпределяне на стоки и услуги 

между водещите високотехнологични предприятия при ограничени общи 

парични средства за разходи и поне определена сума парични средства за 

печалба е: Задача от линейното целочислено оптимиране с булеви променливи, 

т. е. 1-true, 0=false [ 6, 7, 8]: 

 

𝑚𝑎𝑥 {𝐹(𝑋) =∑∑𝑂𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗 =

𝑙

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑂11 ∙ 𝑥11 + 𝑂12 ∙ 𝑥12 +⋯+𝑂1𝑙 ∙ 𝑥1𝑙  + 𝑂21 ∙ 𝑥21

+ 𝑂22 ∙ 𝑥22 +⋯+ 𝑂2𝑙 ∙ 𝑥2𝑙 +⋯+ 𝑂𝑚1 ∙ 𝑥𝑚1 + 𝑂𝑚2 ∙ 𝑥𝑚2 +⋯

+ 𝑂𝑚𝑙 ∙ 𝑥𝑚𝑙} 

 

при ограничения: 

 

{
 
 

 
 
∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑅

𝑙
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗
𝑙
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ∙ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑃

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ≥ 1, 𝑗 = 1 ÷ 𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑙
𝑗=1 ≥ 1, 𝑖 = 1 ÷ 𝑚  

𝑥𝑖𝑗 = {0; 1}

  (1), 

където   - оценка на водещото  високотехнологично предприятие за 

предлаганата от нея  стока или услуга, ;  - прогнозирани 

и планирани разходи на водещото  високотехнологично  предприятие   за  

ijO
iK

jS ljmi  1,1 ijR

iK
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единично количество от предлаганата от него  стока или услуга (за 1 година); 

 - прогнозирана и планирана печалба на водещото   високотехнологично 

предприятие  за  единично количество от предлаганата от него  стока или 

услуга (за 1 година); и  R e общият прогнозиран и планиран минимално 

гарантиран разход за предлаганите от водещите високотехнологични 

предприятия стоки и услуги, а P е общата прогнозирана и планирана максимално 

гарантирана печалба. 𝑥𝑖𝑗  e единичното количество на дадена стока или услуга 

𝑆𝑗 , предлагана от водещото високотехнологично предприятие 𝐾𝑖 в период от 

време 1 година и  

𝑥𝑖𝑗

= {
1, ако се възложи на предприятието 𝐾𝑖   да предлага стоката и сулугата 𝑆𝑗  𝑖 = 1 ÷ 𝑚, 𝑗 = 1 ÷ 𝑙 

0, ако не се възложи на предприятието 𝐾𝑖  да  предлага стоката и сулугата 𝑆𝑗  𝑖 = 1 ÷ 𝑚, 𝑗 = 1 ÷ 𝑙 
 

 

 Втора задача на математичния модел 

Показателите за ефективност са седемте фактора, които показват влиянието на 

индустриалните клъстери върху конкурентоспособността на съставящите ги 

предприятия, които са следните: Конкурентоспособност на предлаганата 

продукция – 𝑨𝟏; Производителност на труда – 𝑨𝟐; Финансови резултати – 𝑨𝟑; 

Растеж на предприятията – 𝑨𝟒; Иновативност на предприятията − 𝑨𝟓; 

Производствена и маркетингова гъвкавост на предприятията – 𝑨𝟔; Адаптивност 

на предприятията към пазара – 𝑨𝟕. 

Всеки един от показателите за ефективност се характеризира качествено. За 

показателят 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1 ÷ 7, подмножество от елементите на показателя е 

{𝑎𝑖𝑗}, 𝑖 = 1 ÷ 7, 𝑗 = 1 ÷

9  (𝑗 е различен брой за различните показатели 𝐴𝑖). 
За оценка на Показател 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1 ÷ 7, се задава следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jS

ijP

iK jS
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Таблица 4. Оценка на Показател 𝑨𝒊, 𝒊 = 𝟏 ÷ 𝟕 

 
 

Описание на тегловия вектор: 

𝑢𝑖⃗⃗⃗  = (𝑢𝑖1, 𝑢𝑖2, ………… , 𝑢𝑖9), където   𝑢𝑖𝑗 =
𝑏𝑖𝑗

∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

 

Търси се максимална обща ефективност от разпределението на стоките и 

услугите между водещите високотехнологични предприятия, като се отчетат и 

следните условия – ограничени общи парични средства за разходи, поне 

определена сума парични средства за печалба. 

 
 4.  Заключение   

От направеното изследване могат да се направят следните по-важни изводи: 

1.  Между Адаптираният управленски математичен модел и Методиката за 

изследване на нивата на стопанско взаимодействие в български 

високотехнологични предприятия съществува взаимовръзка, тъй като 

математичният модел е част от Методиката. По този начин става ясно, че 

създаденият математичен подход е достоверен и може да служи за 

предварителни пресмятания за създаване на нови клъстери, без те да бъдат 

физически реализирани. 

2.  Избран е този математичен модел, тъй като той има най-голяма адекватна 

адаптивност  към съществуващите условия и използваният математичен 

инструментариум. С този математичен модел се изследват предприятията, 

членове на клъстер, за да се установят математичните зависимости на 

стопанското взаимодействие между тях и се даде оценка доколко те са зависими 

едно от друго в дадения клъстер. 

3.  Адаптираният управленски математичен модел позволява да се изследват 

функциите и взаимодействието между предприятия във високотехнологичен 

клъстер. Този факт от своя страна формира предпоставки за избор на клъстер, 

където да бъде приложен  този модел за подобряване на взаимодействието между 

предприятия, членове на клъстер. 
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ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ 

СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ  
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AND ACQUISITIONS  

 
Viktoriya Chakarova 
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Abstract. The aim of this study is based on the characteristics of the sectoral structure of mergers 

and acquisitions. On this basis, I summarize the main trends accompanying contemporary 

processes of consolidation and concentration in cross-border transactions. To achieve this goal, 

first I will consider the main factors influencing the activity of the processes of mergers and 

acquisitions in various industries, and then I will analyze which sectors are most attractive, 

growing and profitable and why, and the way these transactions affect the economy. 

Keywords: cross-border mergers, acquisitions, companies, sectoral structure, factors.  

 

1. Въведение 

Изборът на отрасъл, има важно значение и до голяма степен влияе на вида 

на сливанията поглъщанията и на всички останали параметри, свързани с тях. 

Именно затова е необходимо да се обърне внимание на факторите и тенденциите 

на търсене и предлагане, които им влияят, за да може да се отреагира навременно. 

Обикновено интересът е към най-добрите компании в различни индустрии, без 

да има ясна отраслова насоченост. Важното е компанията да бъде със силен 

продукт, стабилен пазар и добра рентабилност. Отрасловата привлекателност се 

изменя непрекъснато, в зависимост от финансовата криза и посоката, в която се 

движи икономиката. 

 

2. Фактори, влияещи на сливанията и поглъщанията в отраслите 
       Могат да се определят 5 основни фактора, влияещи на активността на 

процесите по сливания и поглъщания в различните отрасли, а именно: 

2.1. Доходност на отрасъла. Самите компании дават многочислени причини, 

защо осъществяват сливания и поглъщания (икономия на мащабите, ръст на 

ефективността, усилване на позициите на пазара, стъпване в нов бизнес, 

диверсификация на компанията, реализация на нови финансови възможности), 

но в основата на всички тези мотиви, като правило, стои устойчивото изискване 

към ръста на рентабилност на компанията и възможностите за създаване на 

допълнителна стойност за акционерите. Всеки отрасъл се характеризира чрез 

своята норма на рентабилност, и от тази гледна точка рентабилността може да се 

разглежда като привлекателна или не за сливането. Фирми, които действат в по-
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доходни отрасли са по-склонни да сключат свързани поглъщания за разлика от 

фирми, които действат в по-малко доходоносни сектори. Последните 

предпочитат несвързани сливания за увеличение на собствения потенциал при 

получаването на печалбата. 

Много изследвания доказват това заключение, водещо до извода относно 

положителната връзка между доходността на компанията, предназначена за 

поглъщане  и последващите резултати от сливането. 

2.2. Темпо на ръст в отрасъла. Въпреки че при поглъщания основно се дават 

цели, свързани с максимизирането на дохода, което напълно съответства с 

интересите на акционерите, това често се спестява в научните публикации, 

където става дума , че мениджърите по-скоро се стремят към поглъщания и 

сливания за максимизиране на собствените си интереси, благодарение на бързия 

ръст на компанията след сливането. Секторите от икономиката, показващи най-

голям ръст, са по-привлекателни за участници в търга, стимулирайки 

поддържащия ръст на нивото на компанията. Съответствено, ръстът на отрасъла 

е свързан с ръста на поглъщанията. 

Последното заключение не противоречи и на теорията за максимизиране на 

доходността. Ръстът на темпото на продажби достатъчно често се определя като 

основната ценност съставляваща бизнеса, а растящият отрасъл, преди всичко, 

обезпечава висока скорост на продажбите, а това в бъдъще допринася за ръста на 

паричния поток от оперативни дейности, което от своя страна предизвиква ръст 

на доходността на акционерите. 

2.3. Вътрешно отраслова концентрация. Концентрацията на компании в 

отрасъла се свързва често с темпото на ръст на дадения сектор. Нивото на 

концентрация се увеличава с достигането на зрялост и снижаване на показатели 

на ръста на дадения отрасъл. Малоконцентрирани отрасли (с голямо число на 

относително малки фирми) се характеризират с висока степен на процесите на 

сливания и поглъщания, тъй като вече съществуващите олигополии,  се опитват 

още повече да заемат по-голяма част от пазара.  Фирми в по-малко 

концентрирани отрасли заемат по-малка част от пазара и като резултат имат по-

малка доходност в сравнение с техните конкуренти в по-високо концентрираните 

сектори на икономиката, което им дава допълнителен стимул за поглъщания, за 

да заемат по-голяма част от пазара в опит да увеличат своя доход. Напълно 

нормално е да се очаква, че по-малко концентрираните отрасли ще покажат по-

голяма активност в разглежданите процеси в собствения отрасъл, от по-

концентрираните. 

2.4. Възвращаемост на инвестициите в отрасъла. Отрасълът се характеризира 

с по-малка възвращаемост във времето на ръст и по-голяма в стадия на зрялост. 

Следователно, може да се очаква голяма активност на процесите на сливания и 

поглъщания при малка възвращаемост, когато темпото на ръст и нормата на 

приход са по-високи. 

2.5. Процеси на дерегулация на отрасъла. Този фактор вече не веднъж се е 

споменавал като насърчаващ или обратно, като забавящ фактор при 
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разглежданите процеси. Този параметър се явява външен по отношение на 

отрасъла, за разлика от предишните 4. Към външните фактори също така могат 

да се отнесат и общия инвестиционен климат, лихвата по кредити, 

възможностите за получаване на кредит, пазарната стойност, състоянието на 

законодателството. 

 

3. Браншова привлекателност 

        Химическият бранш, фармацевтичният бранш, хранителната продукция, 

автомобилостроенето и разбира се телекомуникацията като отрасли се оказват 

най-привлекателни за трансгранични сливания и поглъщания, въпреки че 

основно става дума за хоризонтални сделки (икономия на ресурси, по-добра 

позиция на пазара, добавяне на нови технологии и приемане на иновационни 

стратегии), те стават основни цели на предприемаческите сделки. 

Все по-голямо е числото на трансграничните сливния и поглъщания в 

бранша на услугите. Повече от половина от трансграничните сделки са свързани 

именно с този бранш. Сферата на услугите играе значителна роля на световния 

пазар и трансграничните сливания и поглъщания играят важна роля в глобалната 

реформа на тази сфера. 

Във времето на бума, края на 90-те, началото на 2000 година основното 

внимание е концентрирано върху високо технологичните отрасли. Компаниите в 

тази така наречена нова икономика се оценяват на пазара крайно високо. 

Паралелната тенденция на приватизация и либерализация в 

телекомуникационния сектор допринася за това, че компаниите се търгуват 

активно на фона на борбата на големите конгломерати по целия свят.  

Анализирайки съществуващите трансгранични сливания и поглъщания по 

секторите, може ясно да се види, че най-голям е дялът на тези сделки именно в 

третичния сектор (услугите, следван от производствения сектор). Там е 

регистрирана най-голямата активност на такива сделки, както от страна на 

продавачите така и от страна на купувачите.  Едновременно с това дялът в 

общото количество на сделките за третичния сектор не се е изменил, както за 

продавачите така и за купувачите.  

Ако анализараме производствения и третичен сектор по отрасли, за да видим 

кои от тях са допринесли най-много към общата статистика на трансграничните 

сделки, виждаме, че в производствения сектор лидери са химическата 

промишленост, производство на електричество и продукти от нефтообработката.  

3.1. Металургия 

      Така например в металургията производителите се стремят да образуват 

съвместни структури, за да достигнат икономия на ресурсите.  Вълнението от 

консолидации в металургическия сектор е ответната стъпка на растящата 

конкуренция от страна на по-ефективните производители от страните в Азия и 

източна Европа. Основната причина за обединението е икономията на 

работническа сила, което позволява значително намаляне на производствените 

разходи.  
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В условията на все по-бързо растяща конкуренция, сделките по поглъщания 

се ползват с все по-голяма популярност, отколкото образуването на алианси. 

Компаниите, които поглъщат са позиционирани основно в Англия, Франция, 

Щатите и Япония и са основните световни производители на стомана. 

Растящата конкуренция обаче насърчава стоманопроизводителните 

компании не само към обединения. Сблъскани с падащата норма на печалба, 

металургическите компании търсят алтернативни източници на печалба. Така 

започват да навлизат в други отрасли, като производството на чипове и 

развитието на компютърни системи.  Обаче спадането на цените в компютърния 

отрасъл през 2000 година ги кара да преусмислят своята стратегия и 

болшинството от компаниите напуска този пазар. В днешно време на пътя на 

новите сделки в стоманения отрасъл стоят антимонополни бариери и компаниите 

се пробват да достигнат икономия, образувайки съвместни 

научнотехнологически паркове за осъществяване на научноизследователски 

работи. 

3.2. Автомобилна промишленост 

       Сделките в автомобилния отрасъл получават огромно влияние от пресата и 

от телевизията, но също така голяма част от сделките е свързана с допълващата 

индустрия. В този процес са въвлечени не само крупни производители, но и по-

малки компании, които също активно печелят.  Страните, в които автомобилната 

индустрия е исторически силно развита показват най-висок ръст на сделки в 

бранша.  

Производители на автомобили и допълващата индустрия от Щатите и 

Европа активно купуват компании от Източна Европа за пренасяне на 

производството там и по пътя се обмисля и възможността за придобиване на 

компании от растящия пазар на Южна Африка, Мексико, Бразилия и Китай. И 

след пренасянето на приозводството на автомобилните концерни на новите 

пазари, след тях следва изнасянето на производители от допълващите отрасли, 

които придобиват компании на новите пазари, които могат да задоволят 

концерните и да допринесат за установяването на индустрията на тези пазари.  

Един от основните фактори, подстрекаващи консолидации в 

автомобилостроителния отрасъл, се явяват излишните производствени 

мощности. Всички производители се сблъскват с проблема на управлението на 

производството на предела на потенциалната мощност, докато това е 

икономически целесъобразно. За достигането на ефективността едно от 

решенията се явява стартирането на производствени мощности за модели, които 

принадлежат на други компании. Така например, Рено произвежда свои модели 

в завода на Нисан в Мексико. А Мазда, имайки излишни производствени 

мощности в Япония, произвежда там автомобили на Форд. 

Търсенето на нови устойчиви технологии и растящата грижа за околната 

среда карат автопроизводителите да търсят нови вълни на обединения и 

вертикална интеграция. 
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3.3. Третичен сектор 

Анализирайки третичния сектор може да се види преобладаващия характер 

на телекомуникационния отрасъл и транспорта, финансовите и бизнес услуги.  

       Третичният сектор показва най-голяма динамика на развитие на 

трансгранични сливания и поглъщания. Затова обръщам повече внимание на 

тенденцията на развитие на тези отрасли като телекомуникацията, финансиите, 

които показват най-големи коефициенти на ръст на процесите на сливания и 

поглъщания, фармацевтичния отрасъл, който е свързан с големи инвестиции в 

научнотехнологичния сектор и сектора на авиопревозването и регулацията на 

транспорта на товари. 

Многочислени и мащабни сделки в телекомуникационния отрасъл се 

осъществяват в следствие на глобализацията на дадения сектор, която увеличава 

нуждата за предоставяне на международни комплексни услуги. Пазарът на 

телекомуникации става необикновено сложен от гледна точка на продуктите и 

участниците. Технологичният процес наред с регулярните реформи променят 

представите относно това с какво и къде се занимава сектора. Също така 

телекомуникационният сектор се намира в стадия на денационализация, тоест 

много страни частично или напълно допускат международни компании да 

участват в капитала на местните производители. Следователно, тъй като 

дерегулирането отваря достъпа до националния телекомуникационен пазар, а 

технологичния прогрес позволява широкомащабно регионално и даже глобално 

сътрудничество, крупните телекомуникационни оператори, много от които по 

рано са били национални монополи, се превръщат в глобални оператори. В този 

процес основна роля изиграват стратегиите на трансграничните сливания и 

поглъщания. Много оператори предпочитат вътрешнорегионалните придобивки 

или алианси като средство за проникване на съседни пазари. Най-голямо е 

количеството на трансграничните сделки в дадения отрасъл, чрез придобиването 

на национални локални телеком оператори. Причините за огромната активност 

на телекомуникационния пазар може да се сумират по следния начин: 

 дерегулирането на пазара на телекомуникациите - частните или държавни 

монополи оперират в рамките на строго установени структури, както на 

местния така и на чуждия пазар. По този начин огромната активност може 

да се разгледа като следствие на дългия период на стагнация; 

 интернационализация на телеком-операторите  - усилването на 

конкуренцията неизбежно се превръща в загуба на части от пазара за 

бившите монополи, чиито естествен рефлекс е разпространението на своята 

дейност на международния пазар. И в дадения случай, откупуването е 

инструмент, както за проникването на такива пазари, така и за 

осъществяването на глобални стратегии за създаването на международни 

структури; 

 и последно, акциите на телекомуникационните компании в днешно време са 

широко представени на международните борси, което привлича купувачи с 

постоянния ръст на котировки. Липсата на капитал за финансирането на 
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нови разработки така и не възниква. Инвестиционните банки образуват 

специални подразделения, които се специализират за разработката на нови 

финансови решения, като по този начин получените доходи сами по себе си 

стимулират феномена на ръст на сделките за придобиване в 

телекомуникационния сектор, тъй като дават на компаниите съществени 

придобивки при приемането на решения, които стимулират дългосрочното 

укрепване и развитие, без да влошават финансовите разходи по вече 

установени операции. 

3.3.1. Внимание също заслужава и фармацевтичната промишленост.  
Тя също допринася много за общото количество на трансграничните сделки. 

Всички фармацевтични компании се стремят да намалят своите разноски в 

областта на изследванията и едновременно се намират в условие на постоянен 

натиск на пазара да търсят нови лекарствени препарати. Средната стойност за 

създаването на нов препарат съставя около 300 млн долара, до момента на 

одобрението на препарата около 10 000 различни молекулярни връзки се тестват. 

Още повече, разработката и одобрението на новия препарат често отнема 

десетилетия. Големите фармацевтични компании, особено от Щатите и Западна 

Европа, придобиват не само големи чужди компании-конкуренти, но и 

относително неголеми биохимически компании с цел увеличаването на своя дял 

на пазара и използване на нови ресурси за нови изследвания. Така например, след 

обявяването в средата на 2000 година на разшифроването на човешкия геном, 

фармацевтичните компании бързо се загрижват да придобият биохимически 

компании със съотверващата технология. 

3.3.2. Няколко думи заслужава и отрасъла на авиопревоза. Международният 

пазар за авиопревози, както на пътници така и на товари, подлежи на строга 

регулация и практически всички въздушни маршрути са строго определени 

посредством международни договори. Много често съществуват национални 

бариери, които възпрепятстват участието на чужди компании на установения 

капиталов пазар на националните авиопревозвачи. По тази причина в отрасъла 

на авиопревозването най-честата форма на сътрудничество се явява именно 

стратегическия алианс, но и трансграничните сливания и поглъщания се срещат. 

Основен мотив на авиопревозвачите за подобни придобивания и алианси се явява 

стремежа да предоставят на клиентите директни маршрути до възможно най-

много точки по света. Много авиокомпании правят подобни сделки в региони, 

които обслужват или са в непосредствена близост до тях за разширяването на 

географията на своето присъствие. Освен това авиокомпаниите често се опитват 

да намалят своите разходи чрез общи системи на маркетинг и инфраструктура на 

летищата, а именно ВИП зали, наземни служби, ремонтни и багажни услуги. 

Основните страни купувачи са страните, в които се намират глобалните 

авиооператори - САЩ, Швейцария и Великобритания. Много често мотив за 

миноритарното придобиване се явява стремежа за укрепление на връзките между 

компаниите влизащи в един алианс.  
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3.3.3. Отделно внимание заслужава, безусловно и финансовия отрасъл, 

защото отделното тегло на трансграничните сделки в третичния сектор са най-

големи.  Дерегулирането на финансовия сектор, включая банковата дейност, 

пазара на ценни книжа, кредити, застрахователния бизнес, пазара на недвижими 

имоти, обезпечава широк достъп на чужди инвеститори до традиционни 

национални отрасли на икономиката. Като следствие, много финансови 

институции преминават националните граници посредством придобивката на 

аналогични компании в същия или подобен сегмент от бизнеса. Трансграничната 

консолидация във финансовия сектор се предразполага от 4 основни фактора: 

 реформа на законодателството; 

 консолидация на световния пазар или глобализация; 

 излишни ресурси или техния недостатък; 

 технологичен напредък. 

Развитите страни съществено отслабват регулирането на финансовия сектор, 

особено законодателството в областта на банковия бизнес, застраховките или 

пазара на ценни книжа. Предприети са ред от действия за привличането в този 

отрасъл на директни чужди инвестиции. С тази цел реформи в регулацията 

създават по-отркит пазар и стимулират конкуренцията. В Европа например, се 

премахват редица законодателни и административни ограничения, а и преходът 

към единна валута значително увеличава активността на трансграничните сделки 

по сливанията и поглъщанията. Преходът към единна валута в частност 

позволява облекченото позициониране и управление на активи по територията 

на обединена Европа, като по този начин финансовите институции заместват 

операциите на вътрешния пазар с дейности на интегрирания световен пазар. 

Динамично развиващите се офшорни пазари също оказват значително влияние 

на финансовите компании, тъй като са свалени ограниченията върху 

трансграничното изместване на капитал и финансовите услуги. Много 

финансови продукти сега се предлагат навсякъде, глобалните финансови 

компании са се установили здраво на регионалните пазари. Локалните компании 

са принудени да променят своята стратегия и да включат в списъка с услуги нови 

продукти, да излязат на нови сегменти в опит да си върнат контрола над 

активите. Трансграничните придобивки позволяват на компаниите да получат 

достъп до нови пазарни сегменти, използвайки знанията и опита на конкурентите 

и тяхната мрежова инфраструктура. В това време големите компании се стремят 

да избягат от посредничеството на финансовите институции, опитвайки се да 

добавят заемни стредства непосредствено на капиталния пазар. Всичко това 

допринася за създаването на излишни банкови ресурси в сферата на 

традиционното кредитиране.  

 

4.   Заключение 

Реформата на регулацията, глобализацията, излишните ресурси, всички тези 

фактори са свързани с нови технологически разработки. Измененията в 

информационните технологии, обработката на данни и телекомуникациите 
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намаляват транзакционните разходи и сега финансовите инситуции имат голяма 

възможност за достъп до нови клиенти в различни географски региони. Новите 

технологии задвижват нова вълна от консолидации на световния финансов пазар, 

усилвайки конкуренцията, заставяйки компанията да внедри все повече и повече 

трансгранични услуги и продукти. В някои развити страни например, 

финансовите институции изпитват конкуренцията от страна на нефинансовия 

сектор, включвайки добре развити марки, обширни клиентски бази, които могат 

да бъдат използвани за създаването на финансови продукти. Всички тези нови 

образования използват преимуществата създадени от дерегулирането на 

отрасъла, и в същото време усилващата се конкуренция, частично вследствие на 

технологичното развитие, кара институциите да се реструктурират чрез 

трансгранични сделки.  
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Abstract. The investments and investment decisions are an integral part of management , the 

choice between the options determined by the expected results. The process of decision making 

is complex and it is determined by a great number of criteria. The evaluation of each investment 

project is related to substantiate the feasibility and benefits of its implementation. A crucial role 

has the subjective factor. Leading the analysis of possible market potential for product 

realization. The formation of investment decisions in the end of the account lies in spatial, 

temporal and spatial - temporal optimization. It appears the need to develop an investment 

program that can be seen as a combination of debt and equity. 
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1.   Въведение  

Оценката на всеки инвестиционен проект е свързана с обособяване на 

целесъобразността и изгодата от неговата реализация. Критичен момент при нея 

е анализът на възможния пазарен потенциал за реализацията на продукцията, 

затова в теорията и практиката са разработени критерии и методи. Методът, 

основан на коефициента на ефективността на инвестициите, например, не 

прави разлика между проекти с еднаква сума на средната годишна печалба, при 

вариращи суми на печалбата по години. Всяко инвестиционно решение се 

съпровожда от ограничения и допълнителни ефекти, при отчитането на които се 

появява необходимостта от разработването на инвестиционна програма. 

Предмет на изследването е значимостта на инвестиционните решения в областта 

на инвестиционните проекти. Целтa на изследването е извеждане на успешни 

методи за взимане на инвестиционни решения и в какво се заключава изборът и 

ангажирането на инвестиционния проект. Методите използвани в изследването 

са общо значими и традиционно приложими - историко – логически метод, метод 

на индукция и дедукция, сравнителен метод, метод на наблюдение и мониторинг, 

системен анализ, и други.  

 

2.   Изложение 

Решенията от инвестиционен характер могат условно да се сведат до три 

общи групи: първа, избор и аранжиране; втора, оптимизиране на проекта; 

трета, създаване на инвестиционна програма. 
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Инвестиционната дейност на фирмата най-често има няколко инвестиционни 

възможности, в резултат на което се появява проблемът с избора. Възникват две 

ситуации. 

Първата ситуация се появява, когато достъпните за реализация проекти са 

алтернативни, т.е. реализацията на единия автоматично изключва другите. 

Втората ситуация се появява, когато проектите не са алтернативни, но 

фирмата не може да ги реализира незабавно (например, при ограничени 

източници за финансиране) и едва с появата на източници следващият проект 

може да бъде приет за реализация. 

Задачите на тази група имат своята логична последователност: първо, избор 

на критерий за оценка; второ, значението на избрания критерий за всеки проект; 

трето, ориентация към проект с максимално значение на критерия. Сложността 

на избора е в това, че съществува множество от критерии и те не са еднозначни 

за определяне на предпочитанията към един или друг проект. В този случай 

решаваща е ролята на субективния фактор. 

Същността на инвестиционното решение от този тип се свежда до 

определянето на оптималния срок за използване на проекта. В рамките на тази 

група обикновено се решава една от две задачи. 

Първата задача предполага еднократна реализация на проекта в 

продължение на определено време с последващо освобождаване на използваните 

финансови ресурси и влагането им в принципно нов проект. Тук основният 

въпрос е кога следва да се закрие проектът, т.е. да се ликвидират неговите 

производствени мощности. 

Втората задача предполага дългосрочна експлоатация на проекта с 

възможна периодична замяна на основните производствени мощности. В този 

случай главният въпрос е свързан с избора на момента за замяна на базовите 

активи. 

Логиката за обосноваване продължителността на експлоатацията на проекта, 

след въвеждането му в действие, може да се олицетвори от два парични потока: 

първи, последователната редовна текуща доходност и втори, последователни 

оценки на ликвидационната стойност на активите при продажба. 

Задачите в тази група имат определена сложност за реализация. Основният 

проблем произтича от оценката на възвращаемостта, т.е. на редовните парични 

постъпления. Проблем съществува и с оценката на ликвидационната стойност на 

активите по години, която винаги е много субективна. 

Един от ключовите параметри на всяка финансова операция са лихвените 

ставки. В заемните операции, от позициите на инвеститора, възникват два вида 

ставки – заемна ставка (т.е. лихвената ставка, с която се привличат финансови 

ресурси) и инвестиционна ставка (т.е. инвестиционната доходност). За 

инвеститора заемната ставка характеризира относителната величина на 

разходите, свързани с финансирането на проекта, а инвестиционната ставка – 

доходността на проекта. Практически тези две ставки не съвпадат, но във 

финансовата теория се анализират вариантите на тяхното съчетаване. 
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Оценката на всеки инвестиционен проект е свързана с обосноваване на 

целесъобразността и изгодата от неговата реализация. Общата логика на 

инвестиционния анализ чрез използването на формализирани критерии се отнася 

до сравняване размера на необходимите инвестиции с прогнозираната 

доходност. Тъй като сравняваните показатели се отнасят за различни периоди от 

време, ключов проблем е тяхната съпоставимост в зависимост от 

съществуващите обективни и субективни условия за реализация – темпове на 

инфлацията, размера на инвестициите и генерираната доходност, хоризонта на 

прогнозиране, нивото на квалификацията на мениджмънта и т.н. 

Критични моменти при оценката на единичен проект или при съставяне на 

обекта на капиталовложенията са: прогнозирането на обема на реализацията 

при отчитане възможното търсене на продукцията (пазарния потенциал); 

оценката на притока на парични средства по години; оценката на 

достъпността до възможните източници за финансиране; оценката на 

приемливата стойност на капитала. 

Водещ е анализът на възможния пазарен потенциал за реализацията на 

продукцията. Неговата недооценка може да доведе до загуба на определен дял от 

пазара, а надценяването – до неефективно използване на включените по проекта 

производствени мощности, т.е. до неефективни капиталовложения. 

Оценката на притока на парични ресурси по години е свързана с проблем, 

възникващ по отношение на последните години от реализацията на проекта, тъй 

като колкото по-голям е хоризонтът на планирането, т.е. колкото по-разтеглен 

във времето е проектът, толкова по-неопределен и рисков е притокът на 

паричните средства. Затова могат да се правят няколко разчета, за които да се 

въвеждат понижаващи коефициенти по отношение на постъплението в 

последните години от реализацията на проекта. 

В теорията и практиката на инвестиционния анализ са разработени 

определени критерии за оценка на проектите. Те могат да бъдат разделени на две 

групи - едната основана на дисконтирани оценки и другата основана на 

отчетни оценки. В първия случай се отчита факторът време, а във втория този 

фактор не се взима под внимание. 

В първата група влизат следните критерии: чистата дисконтирана 

стойност (Net Present Value, NPV); чистата терминална стойност (Net 

Terminal Value, NTV); индексът на рентабилност на инвестицията (Profitability 

Index, PI); вътрешната норма на печалбата (Internal Rate of Return, IRR); 

модифицираната вътрешна норма на печалбата (Modified Internal Rate of 

Return, MIRR); дисконтираният срок за възвращаемост на инвестициите 

(Discounted Payback Period, DPP). 

Във втората група влизат два критерия: срокът на възвращаемост на 

инвестициите (Payback Period, PP); отчетната норма на печалбата 

(Accounting Rate of Return, ARR). 

По отношение на критериите следва да се отчитат две обстоятелства: 
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Първо, че нито един критерий не може да се смята като безусловен и 

неоспорим като аргумент. 

Второ, терминологията, посветена на управлението на инвестиционните 

проекти варира и затова могат да се срещат и други варианти  на наименованието 

на критериите. 

Ще акцентираме върху оценката на някои от тези критерии. 

Индексът на рентабилност на инвестицията (Profitability Index, PI) 

представлява отношението между дисконтираната възвращаемост на 

паричния поток и началните инвестиции. Критерият отчита времевата ценност 

на паричните средства. Този метод е своеобразно продължение на NPV метода за 

разчет. Индексът за рентабилност (PI) също предвижда съпоставяне на 

дисконтираната възвращаемост и началните инвестиции, но не във вид на 

разлика, а като отношение. 

Сумата, сравнявана с инвестициите, по своята същност е сумарната величина 

на доходност, включена в проекта и дисконтирани към момента на 

инвестирането на проекта. Логиката за приемането на проекта остава същата: PI 

<1,0, PI = 1,0, PI > 1,0. 

Индексът за рентабилност е относителен показател. Той характеризира 

нивото на доходност от единица разход, т.е. ефективността на вложенията. 

Колкото по-голямо е значението на този показател, толкова по-голяма е 

възвращаемостта от всеки лев, инвестиран в проекта. Този критерий е много 

удобен за избора при алтернативни проекти, имащи примерно еднакви значения 

на показателя NPV, но различни обеми на необходимите инвестиции. Този 

критерий е за предпочитане при комплектуването на инвестиционния портфейл 

в случай на ограничения по обем на източниците за финансиране. 

Действията в този случай имат следната последователност: първо, 

независимите проекти се подреждат по намаляващ индекс PI; второ, в 

портфейла последователно се включват проекти с най-големи значения на PI; 

трето, оптималността на получения портфейл се потвърждава с разчети 

(пресмятане) от позициите на максимизацията на съвкупния NPV. 

Вътрешната норма на печалбата (Internal Rate of Return, IRR) се използва 

при оценка ефективността на инвестициите. Тя е равна на ставката на 

дисконтирането, когато чистата дисконтирана (приведена) стойност на 

инвестиционния проект (NPV) е равна на нула. Отчита се времевата ценност на 

паричните средства. Синоними на вътрешната норма на печалбата са вътрешната 

доходност и вътрешната възвращаемост. В този вариант изборът е за лихвената 

ставка, а останалите параметри са зададени. Най-типична ситуация е тази, при 

която еднократната инвестиция е последвана от серия от постъпления на суми 

превъзхождащи инвестицията (проект с подобни постъпления може условно да 

се нарече класически). 

Тази взаимовръзка притежава редица свойства. Някои от тях имат абсолютен 

характер, т.е. не зависят от вида на паричните постъпления, а други се проявяват 

само в определени ситуации, т.е. те са характерни за специфични постъпления. 
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Показателят IRR се измерва в проценти и показва максимално допустимото 

ниво на разходи за финансирания проект, след достигането на което 

реализирането на проекта не дава икономически ефект, но и не носи загуби. По 

този начин, смисълът за пресмятане на вътрешната норма на печалбата при 

анализа на ефективността на планираните инвестиции, като правило, се 

заключава в това, IRR да показва очакваната доходност от проекта, т.е. 

максимално допустимото ниво на разходите, които могат да бъдат асоциирани с 

дадения проект (в класическия му вариант). Например, ако проектът напълно се 

финансира за сметка на заем от търговска банка, то значението на IRR показва 

граница на банковия лихвен процент, надвишаването на която прави проекта 

губещ. На практика всяка фирма финансира своята дейност, в това число и 

инвестиционната, от различни източници. В качеството на разходи за ползването 

на финансови ресурси тя плаща лихви, дивиденти, възнаграждения и т.н., т.е. 

понася определени обосновани разходи за поддържане на своя икономически 

потенциал. Показателят, характеризиращ относителното ниво на тези разходи по 

отношение на дългосрочните източници на финансови ресурси, се определя като 

средно претеглена стойност на капитала (Weighted Average Cost of Capital - 

WACC). Този показател отразява формиралата се във фирмата минимална 

възвращаемост от вложения в нейната дейност капитал, неговата ефективност, и 

се пресмята чрез средноаритметичната претегленост. 

Икономическият смисъл на IRR изисква фирмата да приема всякакви решения 

от инвестиционен характер, нивото на рентабилност на които не е по-ниско от 

текущото значение на показателя „стойност на капитала“ (Cost of Capital, CC). 

Под стойност на капитала се разбира или WACC, ако източникът на средства не 

е точно идентифициран, или стойността на целеви източник, ако такъв 

съществува. С показателя CC се сравнява IRR, пресметнат за конкретен проект, 

при което връзката между тях е следната: ако PI >1, 0, то проектът следва да 

се приеме; ако PI = 1,0, то проектът е нито печеливш, нито губещ; ако PI < 1,0, 

то проектът следва да се откаже. 

Независимо от това, с какво се сравнява IRR, очевидно е, че проектът се 

приема, ако неговата IRR е по-голяма от някои прагови величини. Затова при 

други равни условия, като правило, по-големите значения на IRR се смятат за 

предпочитани. 

Показателят IRR характеризира и резерва от безопасност по отношение на 

анализирания инвестиционен проект. Понятието „безопасност“ е свързано с 

надеждността на оценъчните данни, тъй като те не са лишени от възможни 

грешки. 

Разгледаният метод е приложим само за акционерните дружества (АД). За 

останалите фирми своеобразен аналог на WACC се явява нивото на 

себестойността на продажбите отнесено в проценти към общата сума на 

авансирания капитал (баланса-нето към пасива). 

Срокът за възвращаемост на инвестициите (Payback Period, PP) се използва 

за оценка на инвестиционните проекти и предвижда разчет на броя на базовите 
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периоди, за които ще се възвърнат направените инвестиционни разходи, без да 

се отчита факторът време. Този метод е един от най-простите и е разпространен 

широко в световната отчетно-аналитична практика, но не предполага времево 

подреждане на постъпленията. Алгоритъмът на разчета зависи от 

равномерността на разпределението на прогнозируемата доходност от 

инвестициите. Ако доходността е разпределена равномерно по години, то срокът 

за възвращаемост се пресмята чрез разделяне на първоначалните еднократни 

разходи на размера на годишната доходност, обусловен от тях. При дробен 

резултат числото се закръгля в посока към по-голямото цяло. Ако печалбата е 

разпределена неравномерно, то срокът за възвращаемост се пресмята чрез пряко 

пресмятане по броя на годините, в течение на които инвестицията ще бъде 

погасена от сумарната доходност. 

Един от недостатъците на критерия PP е игнорирането на фактора време. За 

преодоляването на този недостатък е разработена модификация на показателя 

PP, известна като дисконтиран срок за възвращаемост на инвестициите 

(Discounted Payback Period, DPP), предвиждащ разчет на броя на базовите 

периоди, за които ще се възвърнат направените инвестиционни разходи, с 

отчитане на фактора време. В качеството на ставка за дисконтиране може да се 

използва средно претеглената стойност на капитала WACC. 

При оценка на инвестиционни проекти критериите PP и DPP могат да се 

използват в два аспекта: първо, проектът се приема, ако възвращаемостта е 

налице; второ, проектът се приема само в случай, ако срокът за възвращаемост 

не надхвърля определените от фирмата лимити (т.е. фирмата се застрахова по 

времевия аспект – колкото и печеливш да е проектът в бъдеще, той се отхвърля, 

ако няма възвращаемост в договорените кратки срокове). 

Показателят на срока за възвращаемост на инвестициите е прост за 

пресмятане, но заедно с това има и редица недостатъци, които следва да се 

отчитат: 

 първо, той не отчита влиянието на доходите в последните периоди. 

Например, авансираме 10 млн. лв. инвестиции с възвращаемост по 3,5 млн. в 

течение 3 години и с възвращаемост по 1,2 млн. в течение на 10 години. И двата 

проекта осигуряват възвращаемостта за 3 години и от гледна точка на този 

критерий са равнопоставени, но очевидно първият е по-изгоден; 

 второ, тъй като този метод е основан на недисконтирани оценки, той не 

прави разлика между проекти с еднаква сума на доходност, но с различното ѝ 

разпределение по годините. Например, от позициите на този критерий проект 

„А“ с годишна доходност 20, 30, 10 млн. лв. и проект „В“ – с 10, 20, 30 млн. лв. 

са равноправни, макар да е очевидно, че първият може да бъде предпочитан, 

тъй като осигурява по-голяма сума на доходите в първите две години, които 

могат да бъдат включени в оборот и да донесат нова доходност; 

 трето, даденият метод не притежава свойството адаптивност.  
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Например, ако проект „А“ и проект „В“ са взаимно изключващи се, а проект 

„С“ е независим. Това означава, че ако фирмата има финансови възможности, то 

тя може да избере не някой от тях, а тяхна комбинация. 

Съществуват определени ситуации, при които прилагането на този метод е 

целесъобразно. Например, ръководството на фирмата е загрижено в по-голяма 

степен от решаването на проблема с ликвидността, отколкото с рентабилността, 

т.е. инвестицията да се възвърне колкото е възможно по-бързо. Методът е 

подходящ и за ситуация, когато инвестицията е съпроводена с висока степен на 

риска. Такава ситуация е възможна в производства с динамични технологични 

изменения. Методът, основан на коефициента на ефективността на 

инвестициите, също има редица съществени недостатъци, обусловени от това, 

че не отчита времевите компоненти на паричните движения. Така например, 

методът не прави разлика между проекти с еднаква сума на средната годишна 

печалба, при вариращи суми на печалбата по години, а също и между проекти, 

имащи еднакви средногодишни печалби, но генерирани в продължение на 

различно количество години. 

В какво се заключава формирането на инвестиционното решение? 

В дадения случай нещата са свързани с пространствената, времевата и 

пространствено-времевата оптимизация. 

 

3.   Заключение 

Всяко инвестиционно решение се съпровожда от много ограничения и 

допълнителни ефекти (от източници на финансиране, взаимообвързани проекти 

и др.). Ако инвеститорът се опитва да отчете и обвърже подобни фактори и 

обстоятелства, се появява необходимостта от разработването на инвестиционна 

програма. В най-общ вид инвестиционната програма може да се разглежда като 

комбинация от собствени и заемни средства и операциите, свързани с тях: първо, 

операции със собствени средства (собствено инвестиционно решение) и второ, 

операции със заемни средства (при недостиг на собствени средства). 

В дадения случай последователността в действията на инвеститора са 

достатъчно сходни с тези при аранжирането на проектите. По-сложен е случаят, 

когато на анализ се подлагат няколко проекта, които се поддават на 

пространствено-времево обвързване и се използват възможностите за така 

наричаните допълнителни инвестиции и финансиране. Допълнителни са тези, 

които не са основни в инвестиционната програма, но позволяват да се 

оптимизират основните парични потоци по програмата. 
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Abstract. The expenses for amortization of fixed tangible assets are considered from two points 

of view. On one hand, these expenses are subject to analysis and are thus analyzed as a resultant 

value which is formed under the influence of multiple factors. On the other hand, the expenses 

for amortization of fixed tangible assets are a factor, which directly affects the formation and 

behaviour of other resultant indicators. The changes in the expenses for amortization of fixed 

tangible assets affect the formation and behaviour of key absolute and relative indicators 

characterizing the business efficiency. For example, expenses for amortization of fixed tangible 

assets are a component of the cost of sold products and thus they have immediate effect on the 

formation and dynamics of the financial result from sales – an absolute indicator for efficiency 

of the operating activity of every enterprise. The changes in the expenses for amortization of 

fixed tangible assets affect the dynamics of cost of sales of BGN 100, the expenses-based 

profitability, the profitability of sales and other key relative indicators characterizing the business 

efficiency.  

The above facts make the issue of analysis of expenses for amortization of fixed tangible assets 

topical.  

This report highlights the expenses for amortization of fixed tangible assets from global aspect 

with view of the accounting and tax legislation of Bulgaria. 

The subject matter of the study is the methodology for analysis of the influence of the expenses 

for amortization of fixed tangible assets on some general indicators for efficiency: amortization 

per sales of BGN 1; profit from sales; profitability of sales. 

Keywords: analysis, profitability, expenses for amortization, methodology, influence. 

1. Въведение 

Дълготрайните материални активи, в качеството им на ресурс на 

предприятието,  пренасят своята стойност в себестойността на промишлената 

продукция посредством амортизацията. Разходите за амортизация се признават 

за разход за отчетния период, който е получен в резултат на разсрочване на 

амортизируемата стойност на дълготрайните материални активи, които са 

амортизируеми. 

Разходите за амортизация на дълготрайните материални активи се 

разглеждат от два аспекта. От една страна, тези разходи са самостоятелен обект 
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на анализа и като такъв – в доклада се изследва тяхната динамика под влияние 

на различните преки фактори, а от друга страна – промяната в размера на 

разходите за амортизация оказва непосредствено влияние върху динамиката на 

редица абсолютни и относителни показатели, характеризиращи ефективността 

на бизнеса. Така например, разходите за амортизация на дълготрайните 

материални активи са компонент на себестойността на продадената продукция и 

като такъв те оказват непосредствено влияние върху формирането и динамиката 

на финансовия резултат от продажби на продукцията - абсолютен показател за 

ефективност на оперативната дейност на всяко едно предприятие. Промените в 

разходите за амортизация, също така, оказват влияние върху динамиката на: 

амортизацията, падаща се на един лев продажби; себестойността на 100 лева 

продажби; рентабилността на база разходи, рентабилността на продажбите и 

чрез нея – те влияят и върху рентабилността на производствения капитал на 

предприятието – важни относителни показатели, характеризиращи 

ефективността на бизнеса.  

 

2. Модели за анализ 

2.1. Стойностен размер на годишната амортизация  

Стойностният размер на годишната амортизация (АМ), с отчитане 

движението на дълготрайните материални активи (ДМА), се определя по 

формулата: 

 

AM = 
A0 × An

100
+ 

Ap × An × Tp

100 ×12
− 

Ai × An × Ti

100 ×12
                                   (1) 

където: 

A0 - амортизируема стойност на дълготрайните материални активи в 

началото на годината; 

Ap - амортизируема стойност на постъпилите през годината дълготрайните 

материални активи ; 

Ai - амортизируема стойност на излезлите през текущата година дълготрайни 

материални активи (с неизтекъл амортизационен срок); 

An - амортизационната норма; 

Tp - броят на месеците, през които ще функционират постъпилите 

дълготрайни материални активи; 

Ti - броят на месеците, през които няма да функционират излезлите 

дълготрайни материални активи. 

Амортизируемата стойност на ДМА е стойността, която подлежи на 

разпределение (амортизация) през предполагаемия срок на годност на актива. Тя 

представлява разлика между отчетната стойност на съответния ДМА и неговата 

остатъчна стойност.  

Отчетната стойност на ДМА е стойността, по която активът се води 

счетоводно в предприятието. Тя може да бъде първоначалната оценка при 
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счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на 

актива, когато е извършена последваща оценка на същия след първоначалното 

му счетоводно завеждане.[1] Следователно амортизируемите ДМА имат 

първоначална и последваща оценка. Първоначалната оценка на ДМА по 

същество е историческата цена, която в зависимост от начина на придобиване на 

актива, може да бъде цена на придобиване, себестойност, справедлива стойност 

или цена в нотариалния акт. 

Остатъчната стойност е предполагаемата стойност, която предприятието 

очаква да получи от амортизируем ДМА при изтичането на неговия срок на 

годност след изваждането му от употреба. Тази стойност зависи от вида на 

сделката по изваждането на актива – продажба, замяна, размяна с доплащане, 

бракуване и др. [1]. Това означава, че върху изменението на разходите за 

амортизация влияние оказват и редица косвени фактори. Някои от тях 

произтичат от начина на определяне на отчетната и на остатъчната стойност на 

амортизируемите активи от състава на ДМА. Косвени фактори, също така, са 

броят на месеците, през които ДМА се използват в рамките на отчетния период, 

както и амортизационната норма. Посочените косвени фактори са свързани както 

с политиката на предприятието за обновяването на ДМА, така и с неговата 

амортизационна политика. В това отношение определен интерес представлява 

амортизационната норма, която се определя като процентно отношение на 

амортизируемата стойност към срока на годност на амортизируемия актив в 

години. При определянето на срока на годност на ДМА предприятието следва да 

се съобрази както с предполагаемото физическо, така и с моралното износване 

на ДМА [1]. 

Амортизационната норма се определя по различен начин при различните 

методи за амортизация на ДМА, които могат да бъдат линейни и нелинейни. 

По наше мнение е необходимо да се отбележи, че според Националните 

счетоводни стандарти – конкретно т. 6.1. на Счетоводен стандарт 4 „Отчитане на 

амортизациите”, начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ 

месеца, в който амортизируемият ДМА е придобит или въведен в употреба [2]. 

В чл.58, ал.1 на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се 

регламентира, че начисляването на данъчна амортизация започва от началото на 

месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от 

началото на следващия месец, като датата на въвеждане в експлоатация следва 

да е документално обоснована [3]. Тук се вижда една неяснота относно 

моментът, от който следва да започне начисляването на амортизация на 

придобитите ДМА? Съгласно счетоводната нормативна база това може да стане 

от момента на придобиване или въвеждане на актива в експлоатация. При всички 

положения взетото от предприятието решение следва да се оповести в неговата 

счетоводна политика. Но в ЗКПО се допуска начисляването на амортизацията на 

ДМА да започне от началото на месеца, в който активът е въведен в 

експлоатация, или от началото на следващия месец. Тук датата на придобиване 

на амортизируемия актив не е от съществено значение. С основание възниква 
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въпросът за признаването за данъчни цели на разходите за амортизация за 

периода от момента на придобиване на амортизируемия актив до момента на 

неговото въвеждане в експлоатация. А тези разходи оказват непосредствено 

влияние както върху финансовия резултат на предприятието, така и върху редица 

ключови бизнес индикатори, характеризиращи ефективността на бизнеса. 

Стойностният размер на годишната амортизация на дълготрайните 

материални активи – формула (1), се изменя под влияние на следните преки 

фактори: 

1) Промени в амортизируемата стойност на ДМА в началото на годината. 

2) Промени в амортизируемата стойност на постъпилите през годината 

ДМА. 

3) Промени в амортизируемата стойност на излезлите през годината ДМА, 

амортизационният срок на които не е изтекъл. 

4) Промени в амортизационната норма. 

5) Промени в броя на месеците, през които постъпилите ДМА функционират 

до края на отчетния период. 

6) Промени в броя на месеците, през които излезлите ДМА няма да 

функционират до края на отчетния период. 

 

2.2. Средногодишен стойностен размер на дълготрайните материални 

активи (DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  
Средногодишният стойностен размер на ДМА по амортизируема стойност 

се определя по формулата: 

 

DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = DMA0 + 
DMAp × Tp

12
− 

DMAi × Ti

12
                       (2) 

където: 

DMA0  - стойностен размер на дълготрайните материални активи в началото 

на годината; 

DMAp  - стойностен размер на постъпилите през годината дълготрайни 

материални активи; 

DMAi   - стойностен размер на излезлите през годината дълготрайни 

материални активи. 

 

2.3. Амортизация на един лев продажби 

Амортизацията, падаща се на един лев продажби (AM1лв), може да се 

определи по формулата: 

 

AM1лв = 
AM

NS
                        (3) 

където: 

NS - нетен размер на приходите от продажби на продукцията. 
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По същество амортизацията на един лев продажби е показател, 

характеризиращ ефективността на нетните приходи от продажби на 

продукцията, тъй като изразява стойностният размер на годишната амортизация, 

т.е. на пренесената стойност на дълготрайните материални активи, за 

постигането на един лев нетни приходи от продажби на продукцията. По наше 

мнение, този показател характеризира ефективността на бизнеса в тесен смисъл, 

т.е. ефективността на нетните приходи от продажби на продукцията на база 

конкретен вид разход. 

 

2.4. Себестойност на 100 лева продажби 

Себестойността на 100 лева продажби (S100) се определя по формулата: 

 

S100 = 
S ×100

NS
                     (4) 

където: 

S – себестойност на продадената  продукция. 

Себестойността на 100 лева продажби е ключов бизнес индикатор, 

характеризиращ също ефективността на нетните приходи от продажби на 

продукцията на продукцията, но според нас – в широк смисъл. Определен 

интерес представлява обвързването на амортизацията на един лев продажби със 

себестойността на 100 лева продажби. 

За тази цел при определянето на себестойността на 100 лева продажби се 

използва групировката на разходите, формиращи себестойността на продадената 

продукция съобразно техния произход.1 Става дума за тази част от разходите по 

икономически елементи, която се отнася за основната дейност на предприятието. 

Това е дейността, именно в която се формира себестойността на продадената 

продукция. От тази гледна точка тя (себестойността на продадената продукция) 

може да се определи по формулата: 

 

S = MC + AM+ CL + OE                       (5) 

където: 

MC - разходи за материали; 

AM - разходи за амортизация; 

CL - разходи за жив труд (разходи за възнаграждения и социални осигуровки 

на персонала, зает в основната дейност на предприятието); 

OE  - други разходи. 

 

От тази гледна точка себестойността на 100 лева продажби може да се 

определи по формулата: 

 

                                                           
1 Чуков Кр., Финансово-стопански анализ, УИ „Стопанство”, С., 2011, с. 97-100 
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 S100 = 
(MC+AM+CL+OL)×100

NS
= ( 

MC

NS
+ 

AM

NS
+ 

CL

NS
+ 

OE

NS
 )  × 100                        (6) 

където: 

 
MC

NS
 - разходи за материали, падащи се на един лев продажби; 

 
AM

NS
 - разходи за амортизация, падащи се на един лев продажби; 

 
CL

NS
 - разходи за жив труд, падащи се на един лев продажби;  

 
OE

NS
 - други разходи, падащи се на един лев продажби. 

 

От своя страна разликата между 100 % и себестойността на 100 лева 

продажби е рентабилността на продажбите, т.е. печалбата, падаща се на 100 лева 

нетни приходи от продажби. 

 

2.5. Разширен модел за анализ на себестойността на 100 лева продажби 

Амортизацията на един лев продажби е пряко свързана с обръщаемостта на 

ДМА и с ефективността от тяхното използване.  

Посредством метода на детерминираното факторно моделиране може да се 

установи динамиката на амортизацията на един лев продажби под влияние на 

промените в скоростта на обръщаемост и промените в ефективността от 

използването на ДМА. 

Скоростта на обръщаемост на дълготрайните материални активи (VDMA
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) се 

определя по формулата: 

 

 

VDMA
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 
AM

DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                        (7) 

 

 

Коефициентите на натовареност (Kn) и на поглъщаемост (Kp) 

характеризират ефективността от използването на ДМА. Изчисляват се по 

следните формули: 

 

Kn = 
NS

DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
                     (8) 

 

 

Kp = 
DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 NS
                      (9) 
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Амортизацията на един лев продажби може да се представи така: 

 

 

AM1лв = 
AM

NS
= 

AM

DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ×   

DMA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 NS
                            (10) 

 

 

AM1лв = VDMA
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 ×   Kp                            (11) 

 

Чрез заместване на формула (11) във формула (6) се получава:   

 

 

S100 = (MC1лв + VDMA
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 ×   Kp + CL1лв + OE1лв) × 100               (12) 

 

По същество тази формула представлява разширен модел за анализ на 

себестойността на 100 лева продажби. От нея се вижда, че върху динамиката на 

себестойността на 100 лева продажби влияние оказват следните фактори: 

1) Промени в разходите за материали, падащи се на един лев продажби 

(материалоемкост на продукцията). 

2) Промени в скоростта на обръщаемост на дълготрайните материални 

активи. 

3) Промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните материални 

активи. 

4) Промени в разходите за жив труд, падащи се на един лев продажби. 

5) Промените в другите разходи, падащи се на един лев продажби. 

 

3. Апробация на разширения модел за анализ 

Необходимата за анализа информация, по данни от дейността на 

промишлено предприятие „Престиж” ООД, е систематизирана в таблица 1. 

 
Таблица 1 

Показатели 

Предходна 

година 

Текуща 

година 

Отклонение 

(+, -) 

 % на 

динамика 

Изходни данни, хил. лв.:       
 

  

1. Средногодишен размер на ДМА 75000 67500 -7500 
 

90,00 

2. Сума на годишната амортизация 13500 14175 675 
 

105,00 

4. Нетни приходи от продажби на  

    продукцията 187500 189000 1500 

 

100,80 

4. Разходи за материали 37500 56700 19200 
 

151,20 

5. Разходи за жив труд 28125 37800 9675 
 

134,40 

6. Други разходи 3750 5670 1920 
 

151,20 
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Допълнително изчислени 

показатели:       

 

  

7. Себестойност на продадената  

    продукция, лв. 

    (пок.2 + пок.4 + пок.5 + пок.6) 82875 114345 31470 

 

137,97 

8. Материалоемкост на продукцията, 

    лв. (пок.4 : пок.3) 0,20 0,30 0,10 

 

150,00 

9. Скорост на обръщаемост на ДМА 

    (пок.2 : пок.1) 0,18 0,21 0,03 

 

116,67 

10.Коефициент на поглъщаемост на  

     ДМА, лв. (пок.1 : пок.3) 0,40 0,3571 -0,0429 

 

89,2857 

11.Разходи за жив труд, падащи се  

     на един лев продажби, лв.  

     (пок.5 : пок.3) 0,15 0,20 0,05 

 

133,33 

12.Други разходи, падащи се на  

     един лев продажби, лв.  

     (пок.6 : пок.3) 0,02 0,03 0,01 

 

150,00 

13.Амортизация, падаща се на един  

     лев продажби, лв.: 

     а) модел 1 (пок.2 : пок.3) 

     б) модел 2 (пок.9 х пок.10) 

0,0720 

0,0720 

0,0750 

0,0750 

0,0030 

0,0030 

 

104,1667 

104,1667 

14.Себестойност на 100 лева  

     продажби, лв.: 

     а) модел 1 (пок.7 : пок.3) х 100 44,20 60,50 16,30 

 

136,88 

     б) модел 2 

(пок.8 + пок.9 х пок.10 + пок.11 +  

 +  пок.12) х 100 44,20 60,50 16,30 

 

136,88 

15. Рентабилност на продажбите, % 

     (100 - пок.14) 55,80 39,50 -16,30 

 

70,79 

 

От данните в тази таблица се вижда, че себестойността на 100 лева продажби 

за текущата в сравнение с предходната година се е увеличила с 16,30 лв. (60,50 – 

44,20) или с 36,88 % (136,88 – 100). 

Влиянието на факторите върху динамиката на себестойността на 100 лева 

продажби може да се установи по метода на последователните замествания. 

Силата и посоката на влияние на факторите са обобщени в таблица 2. Могат да 

се направят следните изводи: 
Таблица 2 

Фактори, оказали влияние върху изменението Влияние, 

 

лв. 

на себестойността на 100 лева продажби ( + ) ( - ) 

1. Промени в разходите за материали, падащи се на един  

    лев продажби 10,00   

2.  Промени в скоростта на обръщаемост на ДМА 1,20   
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3.  Промени в коефициента на поглъщаемост на ДМА   -0,90 

5. Промени в разходите за жив труд, падащи се на един лев 

     продажби 5,00   

6. Промени в другите разходи, падащи се на  

    един лев продажби 1,00   

    Положително и отрицателно влияещи фактори 17,20 -0,90 

    Общо влияние на факторите 16,30   

   

1) В резултат на увеличението на разходите за материали, падащи се на един 

лев продажби (материалоемкост на продукцията) с 0,10 лв., себестойността на 

100 лева продажби се е увеличила с 10,00 лева. 

2) Всяко ускоряване на обръщаемостта на дълготрайните материални активи 

води до увеличение на амортизацията, падаща се на един лев продажби. Това е 

така, защото се увеличава размерът на пренесената стойност (амортизацията) в 

стойността на продажбите. Това означава, че и себестойността на 100 лева 

продажби се увеличава. В разглежданото предприятие именно ускоряването на 

обръщаемостта на дълготрайните материални активи е довело до увеличението 

на себестойността на 100 лева продажби с 1,20 лв. 

3)  Увеличението на коефициента на поглъщаемост на дълготрайните 

материални активи води до увеличение на себестойността на 100 лева продажби. 

Това е така, тъй като по-голямото значение на този коефициент означава, че 

ефективността от използването на дълготрайните материални активи на 

предприятието се е влошила. С повишаването на ефективността от използването 

на дълготрайните материални активи (намаление на коефициента на 

поглъщаемост) се намалява амортизацията, падаща се на един лев продажби, а 

оттам и себестойността на 100 лева продажби. В случая, именно намалението на 

коефициента на поглъщаемост на дълготрайните материални активи с 0,04 лв. е 

довело до намалението на себестойността на 100 лева продажби с 0,90 лв. 

4)  Увеличението на разходите за жив труд, падащи се на един лев продажби 

с 0,05 лв. е довело до увеличение на себестойността на 100 лева продажби с 5,00 

лева. 

5)  В резултат на увеличението на другите разходи, падащи се на един лев 

продажби с 0,01 лева себестойността на 100 лева продажби се е увеличила с 1,00 

лев. Вижда се, че общото влияние на факторите всъщност е самото изменение на 

себестойността на 100 лева продажби.  

6) По данните от таблица 1 се вижда, че рентабилността на продажбите се е 

намалила с 16,30 %, т.е. с толкова, с колкото се е увеличила себестойността на 

100 лева продажби. Факторите, оказващи влияние върху изменението на 

себестойността на 100 лева продажби, влияят и върху динамиката на 

рентабилността на продажбите със същия стойностен размер, но с 

противоположен знак. 
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4.  Заключение 

Анализът на влиянието на разходите за амортизация на дълготрайните 

материални активи върху показателите, характеризиращи ефективността на 

бизнеса – печалбата от продажби, амортизацията на един лев продажби, 

себестойността на 100 лева продажби, рентабилността на продажбите, 

рентабилността на производствения капитал на предприятието, е типичен 

вътрешен анализ. Въз основа на резултатната аналитична информация 

финансовият мениджмънт може да взема правилни и обосновани решения за 

финансовата и пазарна устойчивост на предприятието, за постигане и 

поддържане на финансово равновесие и за неговото успешно и устойчиво 

развитие в оперативен и стратегически аспект. 
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Abstract. The aim of this paper is to present an approach for cost estimation by outsourcing 

decision making. There are considered four dimension of the decision – strategic, time, 

organizational and cost. The criteria for cost estimating are divided in two groups. The first one 

includes three cost criteria. The second one includes two criteria - the purchasing time and 

preliminary and subsequent purchasing cost.  

Keywords: outsourcing decision, make or buy, cost estimation. 

 

1.   Въведение 

Очертаването на оптимални граници на дейността на предприятието 

представлява един от основните стратегически проблеми в областта на 

производствения и логистичен мениджмънт. Оцеляването на фирмите в 

динамична пазарна среда изисква те да се съсредоточат върху тези дейности и 

процеси, които ще им осигурят максимална конкурентоспособност. Това 

предполага ограничаване на разнообразието от дейности и процеси в рамките на 

организацията като една част се предоставят на външни организации. За тази цел 

предприятието трябва да разреши един изключително комплексен и сложен 

въпрос, свързан с това каква част от дейностите да се запазят в неговия 

периметър и каква част да бъдат закупувани от други организации. В 

специализираната литература тази проблематика е обект на разглеждане в 

рамките на така нареченото решение за „аутсорсинг“. Анализът на различните 

алтернативи за преминаване от собствено производство към покупки от външни 

организации изисква провеждане на оценки основно по две групи критерии – 

качествени и количествени. Целта на статията е да разгледа от количествена 

гледна точка влиянието на решението за аутсорсинг върху разходите във 

всичките им измерения. 
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2. Аспекти на анализ на решението за аутсорсинг  
Основна задача на процеса на вземане на решението за аутсорсинг е да се 

прецени дали закупуването на даден продукт (детайл, възел, материал, услуга) е 

икономически по-целесъобразна спрямо собственото производство. За тази цел 

е необходимо най-напред да бъдат разгледани стратегическите, времевите, 

организационните и разходните аспекти на решението. 

 

2.1. Стратегически аспект на решението за аутсорсинг 

Стратегическият аспект на решението за аутсорсинг изисква да се установят 

обектите на оценка според организационната (бизнес) стратегия. 

Идентифицирането на изделията, които ще бъдат подложени на анализ за 

преминаване от собствено производство към закупуване, предполага 

предварителна оценка по множество количествени и качествени критерии. В тази 

връзка може да се използва следната група въпроси за диагностика на 

собственото производство:  

- Кои процеси и дейности са загубили своето значение за 

конкурентоспособността на предприятието? 

- Необходимо ли е обновяване на наличните производствени мощности? 

- Забелязва ли се траен спад в потребността на стоки и услуги, за които са 

необходими разглежданите процеси и дейности.  

- В кои звена се забелязва повишаване на разходите? 

- Появили ли са се нови доставчици, предлагащи по-ефективно 

изпълнение на част от дейностите и процесите, провеждани от организацията? 

- Забелязва ли се понижаване на ценовото равнище на продуктите и 

услугите на съществуващите доставчици?  

- Необходимо ли е съкращаване на бюджетите на някои звена в 

предприятието по стратегически причини? 

 

2.2. Времеви аспект на решението за аутсорсинг 

Решението за аутсорсинг трябва да се разглежда задължително в неговата 

времева дименсия. В зависимост от вида и спецификата на обектите на решение, 

както и при отчитане на вътрешнофирмената структура, трябва да се определи 

времевия обхват на решението за покупка на стоки и услуги от външни 

организации. Той може да бъде сравнително малък, напр. при инцидентни 

външни покупки поради авария или изпълнение на конкретна поръчка, или по-

голям, например при доставки на специфичен нов компонент, който ще намери 

приложение в определен краен продукт на фирмата в продължение на няколко 

години.  

Колкото е по-дълъг възможния срок за външна покупка, толкова е по-голяма 

несигурността на използваната информация. С оглед разработката на 

реалистични планове е необходимо да се фиксира определен срок (цикъл), през 

който да се извършва проверка на оптималността на алтернативата за 

производство или покупка за всеки обект (изделие). За тази цел следва да се 
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посочи нормативно времетраене на плановия период. По този начин плановият 

период уточнява необходимите времеви рамки за оценка на разходите при 

отделните алтернативи. 

При фиксиран край на плановия период моментът на пресмятане на 

разходите действа като ограничителен елемент, когато през предходните 

периоди не е било взето конкретно решение за аутсорсинг. Така от една страна 

постепенно се намалява възможното времетраене на периода за покупка, а от 

друга се променя размера на спестените разходи вследствие отказа от собствено 

производство.  

 

2.3. Организационен аспект на решението за аутсорсинг 

След установяване обектите на решението за аутсорсинг трябва да се 

определи кои основни и спомагателни организационни звена и процеси са пряко 

свързани с тяхното производство. Това означава да се идентифицират онези 

центрове на разходи (ЦР) в предприятието, които имат непосредствено 

отношение към съответните изделия.  

 

 
 

Фиг. 1. Организационни звена, участващи в производството на съответните обекти на 

анализ относно решение за аутсорсинг 

 

2.4. Разходен аспект на решението за аутсорсинг 

Сравняването на разходите при отделните алтернативи предполага 

провеждане на диференцирана калкулация на разходите на обектите на решение. 

За тази цел е необходимо да се изчисли себестойността на собственото 

производство посредством данни от плановите калкулации. 

Разработката на схема за калкулация на разходите за целите на решението за 

аутсорсинг изисква да се съобразят следните две условия. Първо, разходите за 

собствено производство да се разпределят по икономически елементи и обобщят 

по центрове на разходи. Второ, информацията за постоянните разходи да се 

разглежда в динамика, т.е. те да се представят съобразно тяхната времева 

обвързаност по периоди. Това означава схемата за изчисление да съдържа 

Цех  
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Цех  
ЦР - ..... 

Участък  
ЦР - 13 

обект на 
 решение 2 

обект на 
 решение 3 

обект на 
 решение 4 



849 

 

класификация на постоянните разходи според срока на тяхното обвързване, след 

изтичането на който, те могат да бъдат съкратени. 

 

3. Разходни критерии за оценка на решението за аутсорсинг 

Определянето на разходите на единица изделие при собствено производство 

(сМ) и при покупка (сВ) изисква детайлен анализ на възможните последствия от 

съответната алтернатива. В тази връзка разходните критерии за оценка на 

алтернативите са разделени на две групи – основни и допълнителни 

 

3.1. Основни критерии за оценка на разходите  

Основните критерии за оценка на разходите по отношение на решението за 

аутсорсинг съпоставят покупната цена с разходите в различен обхват, 

необходими за производство на съответния обект на анализ. 

 

Критерий 1 

Съпоставката на разходите за двете алтернативи традиционно се ограничава 

в рамките на плановия период. Ако плановият период е сравнително кратък, 

тогава обикновено се допуска, че производственият капацитет остава постоянен 

и не се променя, тъй като. кратката продължителност на плановия период не 

позволява коригиране на постоянните капацитетни разходи. В такива ситуации 

като критерий за оценка на решението следва да се използват променливите 

производствени разходи за единица изделие (сV).  

 

Критерий 1: Аутсорсингът е икономически изгоден, ако покупната цена (сB) 

е по-ниска от променливите разходи (сV). 

 

сB < сМ ,     където  сМ  = сV , 

 

При този критерий трябва да се провери дали доставките на материали са 

обвързани с дългосрочни договори, тъй като те няма да се прекратят 

автоматично. Освен това трябва да се вземе под внимание, че намиращите се в 

склада материали и изделия, намаляват възможните икономии на променливи 

разходи. За изчисляване на ефекта на единица изделие е необходимо обвързаните 

първоначално променливи разходи да се разделят на планирания размер на 

доставката. 

 

Критерий 2 

Ако се приеме, че капацитетът не е фиксиран и плановият период е 

достатъчно продължителен и позволява корекции (премахване) на мощностите, 

ангажирани със собственото производство, тогава като критерий за оценка 

следва да се използва пълната себестойност (сТ). В тази връзка обаче трябва да 

съществува възможност за разпределение на постоянните косвени разходи върху 

разглеждания обект на решение.  
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Критерий 2: Аусорсингът е икономически изгоден, ако покупната цена е по-

ниска от пълната себестойност  

 

сB < сМ  ,      където  сМ = сТ ,  

 

Характерно за двата критерия е, че се извършват оценки на разходите при 

две крайни възможности на корекция на капацитета, при което плановият период 

се явява единствения ограничителен параметър. Тези критерии са коректни само 

тогава, когато предвиденият срок за външни покупки е по-къс от най-късия 

остатъчен срок на обвързване на активите, използвани за производство на 

съответния обект на решение (критерий 1), или по-дълъг от техния най-дълъг 

остатъчен срок (критерий 2).  

Ако срокът на обвързване на даден производствен фактор е по-дълъг от 

плановия период (Трр<Тbind), тогава пълната себестойност не може да се 

използва като критерий за оценка. В този случай критерият за оценка включва 

производствените разходи, намиращи се между краткосрочните променливи 

разходи (сV) и пълните разходи (сТ), които могат да бъдат съкратени в 

дългосрочен аспект. На тази база се извежда и третия критерий.      

   

Критерий 3 

Разходите за собствено производство, които се приемат като критерий за 

оценка, се състоят от променливите разходи в единица изделие (сV ) и 

отстранимите постоянни разходи (сRF). Неотстранимите постоянни разходи в 

рамките на плановия период (сNRF) най-общо включват разходите за централното 

ръководство, за общите фирмени звена като отделите персонал, счетоводство, 

планиране и др., както и допълнителните амортизационни отчисления на 

оборудването, обезценката на запасите и социалните разходи при освобождаване 

на персонала 

 

Критерий 3:Аутсорсингът е икономически изгоден, ако покупната цена е по-

ниска от сумата на променливите и отстраними постоянни разходи в единица 

изделие 

 

сB < сM, ,     където  сM =  сV  + сRF;    сRF  =  сT - сNRF,  

 

Детайлният анализ на размера на действителната икономия на разходи 

изисква системата за пресмятане на разходите да бъде усъвършенствана като се 

отчита допълнително влиянието на следните четири фактора:  

1.Момент на оценка на решението за аутсорсинг, т.е. на калкулация на 

разходите в плановия период. Този момент от своя страна определя влиянието на 

следващия фактор 2. 
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2.Времетраене на потенциалната покупка, а от тук и на 

продължителността на спиране на производството на съответното изделие. Този 

фактор поражда влиянието на фактори 3 и 4. 

3.Последващи разходи. Те могат да се разделят на две групи:  

- Разходи, произтичащи от особеностите на производствения процес 

като например за поддръжка и консервиране на машините.  

- Разходи, свързани с персонала (напр. социални плащания за 

освободените работници и др.) и с материалните ресурси (напр. компенсации и 

обезщетения за предварително прекратени договори за доставка или лизинг). 

4.Предварителни разходи. Тук са включени разходите на купувача за 

подготовка на производството или осигуряване на необходимото качество на 

производствения процес на доставчика.  

 

3.2. Допълнителни критерии за оценка  

Допълнителните критерии отчитат времетраенето на плановия период и 

срока за външна покупка, както и размера на предварителните и последващите 

разходи, възникващи при покупка отвън.  

 

Критерий 4 

Времетраенето на плановия период и срока за покупка се намират във 

взаимна зависимост. Докато времетраенето на плановия период определя обема 

на отстранимите постоянни разходи, то продължителността на срока за покупка 

определя размера на еднократните разходи за спиране на производството на 

единица изделие (cD). Друг фактор, който следва да се взема под внимание е 

момента на извършване калкулациите, което предполага наличие на система за 

поетапно планиране.  

 

Критерий 4: Аутсорсингът е икономически изгоден, ако покупната цена е 

по-ниска от сумата на променливите и отстранимите постоянни разходи минус 

разходите за спиране на производството на една бройка 

 

сB < сM,         където   cM = cV + cRF – cD 

 

Размерът на разходите за спиране на производството зависят от 

противоположното действие на фактори с времеви и количествен характер. 

Колкото е по-кратък е срока за покупка, толкова повече нарастват единичните 

разходи за спиране на собственото производство и толкова е по-малък обема на 

необвързаните (отстранимите) постоянни разходи. В тази връзка е необходимо 

да се определи икономически оптимален интервал за спиране на собственото 

производство, което изисква пресмятания по отделни периоди. 

Размерът на разходите, които могат да се спестят по отделните периоди, 

зависи от периода на обвързване на постоянните разходи, а от тук и от 
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възможните календарни срокове за тяхното съкращаване. На тази база се 

определя критичния обем на външната покупка – QВ.  

 

QВ = cD : (cM - cB)  

 

Критерий 5 

При дългосрочни решения за външни покупки обаче следва да се предвиди 

и появата на предварителни разходи, свързани със снабдяването (СBB). Те се 

явяват, когато купувачът извършва определени дейности при продавача с оглед 

на това да си гарантира, че обектът на покупка ще отговаря на определени 

качествени изисквания, аналогични на собственото производство, а доставките 

ще бъдат реализирани според необходимите изисквания. Тези предварителни 

разходи се разглеждат като инвестиции в процеса на снабдяване, възникващи при 

купувача, и следва да бъдат калкулирани към варианта  за аутсорсинг. Те оказват 

влияние върху цената за снабдяване на единица изделие под формата на 

надбавка. На тази база може да се изведе петия критерии. 

 

Критерий 5: Аутсорсингът е икономически изгоден, ако сумата от 

покупната цена плюс предварителните разходи е по-ниска от сумата на 

променливите и отстранимите постоянни разходи минус разходите за спиране на 

производството на една бройка.  

 

сB + сBВ < сM,         където    сM  =  cV + cRF – cD   

 

При определяне на единичните предварителните разходи (сBВ) и единичните 

разходи за спиране на производството (сСD) сумарните предварителни разходи и 

сумарните разходи за спиране на производството трябва да се разделят на 

съвкупния обем на покупките в рамките на дефинирания планов период. Ако сBВ  

= сСD, тогава двете влияния се неутрализират и може да се използва критерий 3.  

Тези взаимодействия могат да се обобщят по следния начин. И в двата случая 

се увеличават разходите на купувача. Разходите за спиране на производството 

намаляват възможната икономия при отказ от собствено производство, докато 

предварителните разходи повишават разходите, които трябва да се извършат при 

преминаването към външна доставка.  

 

4.    Заключение 

При вземането на решение за аутсорсинг трябва да се съблюдава и друг 

аспект, който е свързан със степента на натоварване на капацитета, т.е. дали 

мощностите на фирмата са натоварени изцяло или частично. При досегашното 

разглеждане на проблема се възприе допускането, че мощностите на 

предприятието се натоварват 100% и плановият обем на потребностите от крайни 

продукти натоварва изцяло оборудването за производство на изделията, които са 

обект на оценка за аутсорсинг. От тук може да се изведе погрешната теза, че при 
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частично натоварване на мощностите ще се постигне по-различно значение на 

единичните разходи при собствено производство, тъй като съответният обем на 

производството е по-малък. Представеният подход за пресмятане на 

икономическата целесъобразност на решението за атусорсинг от стойностна 

гледна точка е насочен преди всичко към разходите, които могат да бъдат 

спестени. Тук следва също да се посочи, че структурата и обемът на 

отстранимите постоянни разходи се определя преди всичко от договорните 

клаузи, а не от степента на използване на наличните мощности. Това е така, тъй 

като сумарният размер на постоянните разходи не зависи от натоварването на 

оборудването.    

Това е валидно и за количествения аспект на решението за аутсорсинг. Върху 

решението оказва влияние не действително произвеждания обем от съответните 

изделия, а планираните количества, посочени като задължителни в рамките на 

плановите изчисления. Затова в контекста на предложения подход следва да се 

отбележи, че степента на натоварване на мощностите представлява интерес от 

икономическа гледна точка, само когато се разглежда варианта за преминаване 

към собствено производство - инсорсинг, т.е. дали е възможно преминаване към 

собствено производство на досега закупуваните отвън изделия. 
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Abstract. The aimof the present study is to make an analysis and assessment of the territorial 

disposition of the textile garments manufacturers over district towns and planning regions. There 

is definite dependence between the territorial disposition of the enterprises producing textile and 

of textile garments. It was found that the enterprises have been disposed as far as possible nearer 

to the biggest consumers of this articles. Another important fact is that the enterprises are 

disposed in the areas with low year’s salary. The existing territorial structure of the textile 

garments manufactures is successful and is not an obstacle for the future development of this 

section of the light industry. Small changes are possiblebut they will not essentially influence on 

the effectiveness of the enterprises. 

Keywords: territorial disposition, manufacturers, production of garments, assessment. 

 

1.   Въведение 

  Териториалното разположение на предприятията оказва съществено 

влияние върху ефективността на производството. То се променя във времето в 

зависимост от действащите организационно-технически и икономически 

условия в страната и може да се оцени въз основа на определени критерии [1].  

 Оценяването на степента на рационалност на териториалното разполагане 

на предприятията за производство на облекло от текстил може да се извърши, 

като се използват следните основни критерии:  

 1. Териториална приближеност на предприятията за производство на 

облекло до основните суровинни източници; 

 2. Близост на предприятията до големите потребителски центрове на 

облекло от текстил; 
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 3. Средна годишна работна заплата в областта на функциониране на 

предприятието. 

 Наред с посочените критерии, е необходимо да се имат предвид и някои 

други специфични критерии, необходимостта от използването на които се налага 

от технико-икономическите особености на производството на облекло от 

текстил. При оценката на териториалната структура на предприятията за 

производство на облекло преимуществено значение трябва да се отдава на 

втория и третия критерий. 

 

2. Анализ и оценка на териториалното разположение на предприятията за 

производство на облекло 
  Предназначението на произведената продукция от предприятията за 

производство на облекло е да задоволи жизнените потребности на традиционния 

потребител от населението. Тя има масов характер, произвежда се в сравнително 

разнообразна асортимента структура и се реализира във всички райони на 

страната. 

 Обвързаността на предприятията за производство на текстил със 

суровинните ресурси на цялата страна и икономическите връзки на тези 

предприятия с предприятията за производство на облекло по отношение 

производството на готовата продукция, изисква изясняването на въпроса за 

целесъобразността на транспортните разходи т.е доколко произведената 

продукция от предприятията за производство на облекло е транспортабилна [2]. 

Това обстоятелство до голяма степен би трябвало да бъде фактор при определяне 

на териториалното разположението на предприятията произвеждащи облекло от 

текстил. 

 Различните технико-икономически особености при производството на 

текстил и на облекло от текстил по отношение на тяхната суровинна база и 

икономическото предназначение на готовата им продукция, се характеризират с 

различни коефициенти на използване на транспортните средства. 

Товароподемността на транспортните средства при превоза на суровини за 

производството на текстилни влакна и тъкани е около 100 %, докато при превоза 

на готовото горно и връхно облекло се използват специално оборудвани 

контейнери или товарни коли в които посочените изделия се превозват в окачено 

състояние. Това значително намалява транспортните възможности на превозното 

средство [3]. 

 Колкото по-малък е процентът на реалната използваемост на 

товароподемност на транспортните средства, толкова по-необходимо е радиусът 

на реализация на готовите изделия да бъде по-малък. 

 Максималното доближаване на предприятията до потребителските им 

центрове е важен източник за намаляване на себестойността на продукцията [4]. 

Това важи в пълна степен и за предприятията произвеждащи облекло от текстил.  
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 Ако производството на текстил се приеме като основен суровинен 

източник за производството на облекло, то разположението на тези предприятия, 

съгласно действащите райони за планиране, е представено на фигура 1 [5]. 

  

   
Фиг. 1. Териториално разположение на предприятията 

за производствона текстил по райони 

 

От фигурата се вижда, че в южен централен район са съсредоточени най-

много производители /32,84%/, следвани от югозападния район /26,50%/ и 

северен централен район /11,70%/. В останалите райони /североизточния, 

северозападния и югоизточния/ са съсредоточени под 10% от предприятията. 

  При производство на облекло районирането следва суровинната база, като 

в сравнение с производството на текстил южният централен и югозападния 

райони си разменят местата съответно с 32,84% и 26,50%. В структурно 

отношение останалите райони запазват последователността си, като в северен 

централен  район са разположени /11,96%/ от предприятията, а с под 10% са 

предприятията, разположени в североизточния, северозападния и югоизточния 

райони /фигура 2/ [5]. 

  От направения анализ може да се заключи, че се наблюдава определена 

зависимост между териториалното разположение на предприятията за 

производство на текстил и производството на облекло от текстил. Затова при 

съществуващото понастоящем териториално разположение не се очертава 

превозването на големи количества текстилни материали. Този факт оказва 

благоприятно влияние върху икономиката на предприятията за производство на 

облекло от текстил. 

11,70%

9,91%

32,84%

26,50%

6,90%

8,30% Райони

Югозападен

Южен централен

Североизточен

Северен централен
Северозападен

Югоизточен
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Фиг. 2. Териториално разположение на предприятията за производство на облекло от 

текстил по райони 
 

 Оценката на териториалната структура не би била пълна, ако не се вземе 

предвид гъстотата на предприятията за производство на облекло от текстил по 

райони, изчислена в зависимост от икономически активното население и от 

общото население в тях. За целта ще бъде използван показателят “брой 

предприятия на 100 хил. жители”. Получените стойности от това сравнение са 

представени в таблица 1 [5]. Най-голяма гъстота на предприятията за 

производство на облекло от текстил на 100 хил. жители икономически активно 

население е установена в южен централен район /157,97/, следван от 

югозападния район /110,42/, при средна стойност за страната 102,15 

предприятия. С най-малка гъстота се отличават югоизточния и северен 

централен райони, при които тези показатели са съответно 51,60 и 10,80 

предприятия на 100 хил.жители икономически активно население. 

  Интересна тенденция се наблюдава при определяне гъстотата на 

предприятията за производство на облекло в зависимост от общия брой на 

населението по райони. При извършването на този анализ беше установено, че 

южният централен и югозападния райони запазват местата си съответно с 96,69 

и 70,20 предприятия, следвани от северният централен район, който от 

последното място при показателя брой предприятия на 100 хил. жители 

икономически активно население се придвижва на трето място с 65,17 

предприятия. При останалите райони последователността се запазва, като всеки 

от районите отстъпва с позиция назад. 

 

 

 

11,96%

8,30%

31,08%
33,17%

7,30%

8,20% Райони

Югозападен Южен централен

Североизточен

Северен централен
Северозападен
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Таблица 1. Предприятия за производство на облекло  

на 100 хил. жители икономически активно население по райони за 2014 г. 

 

 При оценка на териториалното разположение на предприятията освен по 

региони интерес представлява и разпределението им по областни градове, което 

е представено в таблица 2 [5]. От нея се вижда, че с най-много предприятия са 

големите областни градове София и Пловдив съответно с 513 и 302 предприятия 

следвани от Хасково, Русе, Варна и Благоевград. От тук може да се направи 

извода, че съсредоточаването на предприятията за производство на облекло е 

извършено, от една страна, в резултат на стремежа за доближаване на 

производителите на облекло до най-големите центрове на потребление на тези 

артикули София, Пловдив, Варна, Русе, което води до намаление на 

транспортните разходи в себестойността на продукцията, улеснява 

предприятията при набирането на квалифицирана работна ръка и осигурява 

други конкурентни предимства, които им предоставят големите населени места 

[6]. От друга страна съсредоточаването на предприятията е извършено в 

районите с ниска средна годишна заплата, като Благоевград и Хасково съответно 

6 463 и 6 441 лева, които са най-ниските за югозападния и южния централен 

райони.  

 

3.    Заключение   

  Съществуващата в момента териториална структура на предприятията за 

производство на облекло от текстил е изградена в резултат на стремежа за 

доближаване на предприятията до основните потребителски центрове и до 

районите с ниска годишна работна заплата. Тази структура, като цяло е 

сполучливо формирана и не може да бъде препядствие за бъдещото развитие на 

този раздел от сектор преработваща промишленост. Отделни малки промени в 

посока на усъвършенстването й естествено са възможни в бъдеще, без обаче те 

да повлияят съществено върху ефективността на този раздел от промишлиността. 

 

 

 

Райони Брой 

предприятия 

Икономически 

активно население 

Брои предприятия 

на 100 000 жители 

Северозападен 369 450903 81,83 

Северен централен 538 493950 10,89 

Североизточен 373 586959 63,54 

Югоизточен 328 635471 51,60 

Югозападен  1492 1351157 110,42 

Южен централен 1398 884934 157,97 

Средно за страната 4498 4403374 102,15 
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Таблица 2. Разпределение на предприятията по областни градове за 2014 г. 
 

Областни 

градове 

Брой предприятия Средна работна 

заплата 

Общо население 

по областни 

градове 

Благоевград 121 6463 315577 

Бургас  71 9439 414184 

Варна 172 9489 473804 

Велико Търново  36 7564 247782 

Видин  23 6018 93361 

Враца  54 7499 175169 

Габрово  56 9134 116351 

Добрич  56 6412 182808 

Кърджали  55 6866 152053 

Кюстендил  34 6852 127969 

Ловеч  25 7752 133513 

Монтана  49 7215 139350 

Пазарджик  28 6993 266549 

Перник  48 7867 127048 

Плевен 102 6980 255749 

Пловдив 302 8316 675586 

Разград  17 8530 119048 

Русе 246 7795 227685 

Силистра  12 6719 115670 

Сливен  50 6960 1922644 

Смолян  32 7005 113984 

София 513 11503 1316557 

Стара Загора  78 8764 325963 

Търговище  20 7967 116420 

Хасково 271 6441 237664 

Шумен  57 8996 176925 

Ямбол  35 7464 125724 
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Abstract. Achieving a sustainable development of the transport system is linked to the 

restoration of the opportunities for passenger railway transport. In this regard, the main objective 

of the survey is to assess the state of the single passenger railway carrier in Bulgaria and to 

identify measures for improving its competitiveness and restoring its market share. To achieve 

this goal the main problems were identified and packages of measures were proposed. The effects 

and benefits of implementing each package of measures are determined on the basis of railway 

traffic forecasts. 

Keywords: passenger railway transport, railway traffic forecasts, Information technology in 

railway transport, Reengineering, Marketing of the transport service, Transport management, 

Technological design of the transport service, Transport modeling and planning. 

 

1.   Въведение 

Постигането на устойчиво развитие на транспортната система е свързано с 

възстановяването на възможностите на пътническия железопътен транспорт. В 

тази връзка, основната цел на изследването е оценка на състоянието на 

единствения пътнически железопътен превозвач в България и набелязване на 

мерки за подобряване на неговата конкурентоспособност и възстановяване на 

пазарния му дял. За реализация на тази цел са установени  основните проблеми 

и са предложени два вида мерки. Едните мерки са свързани с реализация на  

инвестиции насочени към подобряване на железопътната инфраструктура и 

състоянието на подвижния състав на железопътните превозвачи. Другите мерки 

са насочени към подобряване на  транспортните технологии, транспортното 

планиране, маркетинга на транспортната услуга и мениджмънта на 

транспортната дейност, прилагане на реинженеринг в транспортните 

предприятия и управлението на транспорта като система. Тези мерки изискват 

повече научен и експертен потенциал. 
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2. Оценка на състоянието на пътническите железопътни превози 
Основна причина за невъзможността за постигане на устойчив пътнически 

транспорт е лошото състояние на БДЖ „Пътнически превози” ЕООД, 

единствения превозвач, осъществяващ превоз на пътници и изпълнител на 

договора за обществена услуга (ДОУ) сключен с държавата.  

Ключов фактор за лошото качества на транспортната услуга е липсата и 

лошото състояние на подвижния състав. Това води до рязко увеличаване на 

закъсненията на пътническите влаковете. Налага се дори отмяна на влакове, 

които са в обхвата на ДОУ. Подвижният състав, също така, е оперативно 

несъвместим с европейските стандарти и изисквания [1, 2, 3]. Този подвижен 

състав не може да използва пълноценно възможностите не само на 

рехабилитираната и модернизирана железопътна инфраструктура, но и на тази, 

в която не е инвестирано до момента. 

Друг проблем е липсата на информационни системи. Това води до 

неизпълнението на изискванията за оперативна съвместимост [3] и 

невъзможността за прилагане на съвременните информационни технологии в 

транспортното планиране и управление на транспортния процес. 

Слабо място е и маркетинговата дейност. Транспортната услуга не се 

разглежда като продукт получен на базата на сегментиране на пазара и не се 

обосновава, чрез адекватно приложение на продуктовия микс. Съществуващата 

структура на влаковете по видове може да бъде подобрена, чрез прилагане на 

подходящи маркетингови подходи и инструменти и технологично проектиране 

на превозите. Прилаганата тарифа за превоз на пътници е твърде усложнена и 

неефективна. 

Представените по-горе проблеми са вътрешни за сектора на железопътния 

транспорт. 

Ако се приложи системния подход и се изходи от принципите на 

кибернетиката [4] се оказва, че има и проблеми външни за железопътния 

транспорт, които са също доста важни за губещите позиции на пътническия 

железопътен транспорт. Едни от тези проблеми са несъгласуваността в 

разписанията на влаковете и автобусите и ниските нива на интермодалност. 

Друг важен проблем, е, че няма система от такси, които да се заплащат за 

ползване на пътната инфраструктура от леките и товарните автомобили. Това 

прави условията, при които се осъществява конкуренцията между автобусния и 

железопътния транспорт, неравностойни. 

За да бъдат решени тези проблеми е нужно прилагането на реинженеринг на 

дейностите и нова адекватна организационно - управленска структура на 

пътнически превозвач, инвестиции и подходящи схеми за осигуряването им. 
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3.  Мерки за подобряване на транспортната услуга и състоянието на БДЖ 

„Пътнически превози” ЕООД 

Набелязаните по-горе проблеми могат да бъдат решени, ако се реализира 

пакет от мерки. 

 

3.1. План за подмяната на подвижния състав на пътническия превозвач. 

Един от основните проблеми в пътническия железопътен транспорт е 

свързан със закъсненията на влаковете. Не се спазва разписанието, както във 

гарите от даден маршрут, така и в крайните гари. Закъсненията са свързани 

предимно с липса на локомотиви и вагони или с проблеми свързани с тях. Тези 

закъснения влияят изключително много върху качеството на транспортната 

услуга предоставяна от железопътния превозвач. 

Честите повреди и ниска надеждност са причинени от възрастовата 

структурата на локомотивния и вагонния парк (табл.1). 
 

Таблица 1. Структура на вагонния и локомотивния парк по възраст 

Вижда се, че подвижният състав е в изключително незавидно състояние от 

гледна точна на възрастовата си структура.  

В крайна сметка се реализира следната причинно-следствена верига: стар 

локомотивен и вагонен парк - ниска надеждност на подвижния състав – повреда 

и излизане от строя на единица подвижен състав – намаляване на надеждността 

на превозния процес – закъснение – намаляване на участъковата скорост и 

нарушаване на честотата на движение – влошаване на качеството на 

транспортната услуга – намаляване на ефикасността на работа на железопътния 

превозвач – намаляване на пътниците, които търсят транспортна услуга от 

железопътния транспорт – намаляване на пътническия железопътен трафик. 

Установена е връзка между превозените пътници за година от железопътния 

пътнически транспорт и сумарните годишни минути престой на влаковете 

породени от повреди или липса на локомотиви и вагони. На тази база може да се 

прогнозира броя превозени пътници. Стъпките са следните: 

1. Определяне на тренда на сумарните годишни закъснения на влаковете 

породени от локомотиви и вагони в мин. за година.  

Получената зависимостта е: y = 172249,07.t0,4467, където y са сумарните 

минути закъснение, а t е поредната година. Начална година е 2011. За 2011 г. t=1. 

Коефициентът на детерминация е R² = 0,8683. Това показва, че зависимостта е 

достатъчно надеждна и може да се използва за прогнозиране. 

Видове 
Общ 

брой 

години 

до 5 

години 

6-10 

години 

11-15 

години 

16-20 

години 

21-25 

години 

26-30 

години 

31-40 

години 

над 40 

Дял 

(%) 
 

Вагони 711 7 0 59 171 203 55 151 65  

  0,98% 0,00% 8,30% 24,05% 28,55% 7,74% 21,24% 9,14%  
 

Локомотиви 199 0 11 0 17 4 47 120 0  

ЕМВ 55 0 25 0 0 1 0 29 0  

ДМВ 25 0 25 0 0 0 0 0 0  
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2. Установяване на връзка между превозените пътници за година от 

железопътния транспорт и сумарните годишни минути закъснение на влаковете. 

Получената зависимост е логаритмична и има вида: y = -7 879,41.ln(x) + 

124 181,39, където y са превозените пътници в хил. за година в железопътната 

мрежа, а x са сумарните минути за година закъснения на пътническите влакове. 

Коефициента на детерминация е R² = 0,92. 

3. Като се използва трендовата прогноза за сумарните годишни закъснения 

на влаковете от т.1 и се използва зависимостта от т.2 могат да се прогнозират 

превозените пътници с железопътен транспорт за всяка година. Прогнозата е 

представена в табл.3. 

Ако лошото състояние на локомотивния и вагонния парк не се подобри, то 

превозените пътници биха намалели през 2030 год. спрямо 2014 год. с 24,32% 

или с една четвърт – от 24 627 хил. на 18 637 хил. пътници. 

Проблема може да бъде решен с пълноценна замяна на локомотивния и 

вагонния парк. В тази връзка е предложен план за обновяване и замяна на 

вагоните и локомотивите собственост на БДЖ „Пътнически Превози” ЕООД 

(табл.2). Той е направен на база следните допускания и предпоставки: използвана 

е възрастовата структура на наличния вагонен и локомотивен парк; приет е 

жизнен цикъл на вагоните и локомотивите от 40 години; планът е направен за 5 

годишни периоди; планът е разработен за два големи периода – от 2016 год. до 

2030 год. и от 2031 год. до 2050 год.; предложени са варианти за подновяване на 

вагонния парк, чрез унифицирани влакови състави от три и четири вагона; 

отчетена е възможността да се предложи услугата превоз на леки коли със 

специализирани вагони; подмяната на локомотивния парк трябва да е съобразена 

с приетата Стратегия и план за внедряване на ERPMS в Република България [1, 

2], като според тази стратегия бордовото оборудване на локомотивите трябва да 

бъде за ERTMS/ETCS ниво 2, а GSM-R трябва да бъде с възможности за гласови 

съобщения и за обмен на данни (Voice/Data); отчетена е възможността за 

предлагане на услуги за превоз на велосипеди и багаж в Интер сити влаковете, 

за което са необходими и предвидени фургон вагони; за дългите дестинации: 

София – Варна, София – Бургас и София – Русе, които се реализират от Интер 

сити влакове, са предвидени нощни трасета в ГДВ, за което са необходими 

спални вагони. При разработване на плана е взета в предвид и методиката 

използвана в [5, 6]. 

 
Таблица 2. План за обновяване на вагонния и локомотивния парк до 2030 г. 

Период 2016-2017 2017-2020 2021-2025 2026-2030 Общо до 2030 
 

Локомотиви 36 60 53 21 170  
 

Вагони - А, В, АВ  

и за ЛНП 
98 50 51 136 335 

Спални вагони 8 15 9 2 34 

Бар-вагони 1 1 1 3 6 

Фургони 6 9 2 0 17 
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Предложение за инвестиции 

Състав от 4 вагона 25 13 13 34 85 

Състав от 3 вагона 33 17 17 45 112 

Спални вагони 8 15 9 2 34 

Бар-вагони 1 1 1 3 6 

Фургони 6 9 2 0 17 

От представения по-горе план се вижда, че най-много вагони и локомотиви 

трябва да бъдат заменени в периода 2016 – 2017 год. и в периода 2017 - 2020 год. 

В следващите периоди броя става по-малък и по-поносим от финансова гледна 

точка. Ако този план се осъществи, то той съвпада с влизането в експлоатация на 

железопътните линии, по които се реализират в момента проекти за 

модернизация и рехабилитация. Това е предпоставка за значително подобряване 

на качеството на предлаганата железопътната услуга.  

 

3.2. Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

информационна система за управление на пътническите превози (СУПП) 

Липсва информация в процеса на превоза, използват се неадекватни 

системи за резервация на места и продажба на билети и липсват системи за  

технологично планиране и проектиране на превозите и влаковата работа. 

Основна мярка за отстраняване на тези проблеми е разработването и 

внедряването на СУПП. Тя обхваща подсистеми за резервация на места, 

продажба на билети, информационно обслужване на пътниците и технологично 

планиране и трябва да отговаря на всички изисквания за оперативна 

съвместимост [3]. СУПП е съставена от осем основни подсистеми, като всяка от 

тях обхваща определена функционална област и изпълнява определен набор от 

функции. Подсистемите на СУПП са: „Бази данни и управление на връзките”; 

„Планиране на влаковата работа”; „Оперативно управление на влаковата 

работа”; „Планиране, експлоатация и управление на локомотивите”; 

„Планиране, експлоатация и управление на вагоните”; „Резервация на места и 

продажба на билети”; „Справочна система за информация” и „Оперативна, 

статистическа и финансова отчетност и финансови разчети”. СУПП трябва да 

бъде проектирана и разработена на модулен принцип, което да я прави лесна за 

разширяване и модифициране. 

Отделните подсистеми и съставните им функции трябва да работят на общо 

техническо осигуряване, съвместим системен софтуер и да комуникират 

помежду си посредством правилата, дефинирани при детайлното проектиране на 

подсистемата „Бази данни и управление на връзките”. 

СУПП трябва да разполага с функционалност, свързана с ТСОС 

„Телематични услуги за пътнически превози” [3]. 

 

3.3. Анализиране на пазара и откриване на перспективни транспортни 

сегменти. Технологично проектиране на превозите. 

В момента структурата на влаковете не отговаря на основните сегменти на 

пътническия железопътен пазар. 
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След анализ на перспективните пазарени сегменти [7] се предлага 

структурата на влаковете по категории да бъде следната: Интер сити влакове с 

влаково рамо над 250 км. (релации  София – Варна, София – Бургас и София – 

Русе); Интер сити влакове с влаково рамо 250 км. и Регионални влакове с влаково 

рамо до 100 км.  

Към пазарения сегмент на Интер сити влаковете с влаково рамо 250 км. ще 

се насочат пътниците, които пътуват с цел почивка или посещения [7]. 

Маркетинговите усилия за този пазарен сегмент, трябва да се насочат към  

привличане на пътници, които имат готовност да заплащат по-високи цени 

срещу по-добро качество на пътническите услуги. Такива могат да бъдат, както 

пътниците с бизнес цел на пътуване, така и пътуващи с цел почивка. 

Влаковото рамо на Регионалните влакове се разполага пропорционално от 

двете страни на регионалния център (град), като 50 км. са от едната страна на 

града и 50 км. от другата страна. Малка част от влаковете могат да се движат 

между 2 регионални центъра с влаково рамо 50 – 100 км. 

Към този пазарен сегмент ще се насочат пътниците, които пътуват 

ежедневно до работното си място и учащите се, както и част от бизнес 

пътуванията [7]. Маркетинговите усилия за този пазарен сегмент, трябва да се 

насочат към създаване на маркетингови стимули за пътниците в активна възраст 

над 26 г. до 45 г. с цел увеличаване на техния относителен дял. 

Мярката включва разработване на две системи от влакове – Интер сити и 

Регионални с унифицирани дължини на влаковите рамена и унифициран влаков 

състав (3 или 4 вагона и бюфет или вагон ресторант за Интер сити системата и 3 

или 4 вагона за системата от Регионални влакове). 

Въз основа на това трябва да бъде направено съответно транспортно 

планиране (технологично и техническо нормиране) на пътническите превози. 

 

3.4. Преоценка на тарифите и тарифната политика 

Действащата в момента тарифа за превоз на пътници с железопътен 

транспорт е твърде диференцирана и сложна. Предлага се преоценката ѝ с цел 

опростяване и предлагане на по-малко намаления и надбавки. При анализ на 

структурата на приходите по използвани намаления се оказва, че от значение са 

основно пътуванията с 50% и 30% намаление от редовната цена, както и 

безплатните пътувания. Другите намаления само усложняват тарифата и 

отчетността. 

За  перспективния  пазарен сегмент покриващ се от Интер сити влакове, се 

предлага тарифа за превозно разстояние от 250-300 км. с по-високи превозни 

цени, предвид предлаганото на по-високо качество на услугата. 

За пазарния сегмент покриващ се от Регионални влакове, се предлага тарифа 

за превозно разстояние до 100 км. Този сегмент ще покрива заложените превози 

по ДОУ. За тези категории превози се предвиждат 30%, 50% и 100% намаление 

от редовната цена, като се предвижда и възможност за закупуване на 

абонаментни карти по направления. 
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3.5. Обхват и области на инвестиране за реализация на мерките 

Подобряването на пътническите превози е възможно единствено и само с 

помощта на правилно насочени и разпределени инвестиции в транспортната 

система. 

Обхватът и областите на инвестиране са: в подновяване на вагонния и 

локомотивния парк въз основа на предложен план, като се отчитат изискванията 

за оперативна съвместимост; в информационна система за управление на 

пътническите превози; в промяна на нормативната база, така че тя да не пречи за 

развитието и реализацията на горните системи; в обучение на персонала за 

работа с новите системи и новите оперативно съвместими локомотиви с бордово 

оборудване за ERTMS/ETCS ниво 2 и GSM-R Voice/Data. 

 

3.6. Въвеждане на нова организационно-управленска структура на БДЖ 

„Пътнически превози” ЕООД 

Предложението за промени в организационно-управленската структура на 

БДЖ „Пътнически превози” ЕООД (реинженеринг) е разработена като са взети в 

предвид особеностите на функциите на управление и функционалния състав на 

транспортна фирма (описани в общ теоретичен модел [4]), отчетени са слабите 

места в настоящото управление и са взети в предвид нужните промени за 

реализация на набелязаните в предходните точки мерки. На тази база се предлага 

организационно – управленската структура, която е представена на фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Подобрена организационно–управленска структура  

на БДЖ „Пътнически превози” ЕООД след реинженеринг 

Съвет на директорите

Главен ревизор

по безопасността и сигурността

Дирекция “Планиране и нормиране

на превозния процес”

Заместник директор

“Стратегия, маркетинг и

администрация”

Изпълнителен директор

Отдел “Управление на

човешките ресурси”

Отдел “Правен”

Връзки с обществеността и протокол

Дирекция “Финанси и управление

на собствеността”

Дирекция “Обществени поръчки и

административно обслужване”

Дирекция “Стратегическо развитие

и инвестиционни проекти”

Център за професионална

квалификация и преквалификация

Дирекция “Оперативно управление

на превозния процес”

Дирекция “ТПС”

(Планиране, експлоатация, ремонт

и управление на локомотивите)

Заместник директор

“Експлоатация”

Дирекция “Вагони и мотрисни

влакове”

(Планиране, експлоатация, 

ремонт и управление на вагоните и

мотрисните влакове)

Финансов контрол и вътрешен одит

Дирекция “Информационни

системи” (система за управление

на пътническите превози)

Отдел “ЗБУТ”

Отдел “Контрол на качеството”

Отдел “Безопасност”

Служба “Вътрешна сигурност и

класифицирана

информация”

Отдел “Оперативна съвместимост”

Отдел “Сигурност на превозите”

Дирекция “Маркетинг и продажби”

Съвет на директорите

Главен ревизор

по безопасността и сигурността

Дирекция “Планиране и нормиране

на превозния процес”

Заместник директор

“Стратегия, маркетинг и

администрация”

Изпълнителен директор

Отдел “Управление на

човешките ресурси”

Отдел “Правен”

Връзки с обществеността и протокол

Дирекция “Финанси и управление

на собствеността”

Дирекция “Обществени поръчки и

административно обслужване”

Дирекция “Стратегическо развитие

и инвестиционни проекти”

Център за професионална

квалификация и преквалификация

Дирекция “Оперативно управление

на превозния процес”

Дирекция “ТПС”

(Планиране, експлоатация, ремонт

и управление на локомотивите)

Заместник директор

“Експлоатация”

Дирекция “Вагони и мотрисни

влакове”

(Планиране, експлоатация, 

ремонт и управление на вагоните и

мотрисните влакове)

Финансов контрол и вътрешен одит

Дирекция “Информационни

системи” (система за управление

на пътническите превози)

Отдел “ЗБУТ”

Отдел “Контрол на качеството”

Отдел “Безопасност”

Служба “Вътрешна сигурност и

класифицирана

информация”

Отдел “Оперативна съвместимост”

Отдел “Сигурност на превозите”

Дирекция “Маркетинг и продажби”
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Засилени са отговорностите по отношение на безопасността, сигурността на 

превозите, контрола на качеството и постигането на оперативна съвместимост, 

чрез въвеждане на длъжността „Главен ревизор по безопасност и сигурност”, 

като той има ранг на заместник директор. 

Създаден е експлоатационен блок от дирекции свързани с експлоатацията, 

за които отговаря Заместник директор „Експлоатация”.  Другият основен 

управленски блок е „Стратегия, маркетинг и администрация” и се управлява 

също от Заместник директор.  

Създадените дирекции „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” 

и „Информационни системи и технологии” показват важността на тези 

направления за успешното развитие на компанията. 

Под непосредствения контрол на Изпълнителния директор са отдел 

„Управление на човешки ресурси”, „Център за професионална квалификация и 

преквалификация”, отдел „Правен”, „Връзки с обществеността и протокол”, 

„Финансов контрол и вътрешен одит” и служба „“Вътрешна сигурност и 

класифицирана информация”. 

Общото управление се осъществява от „Съвет на директорите”. 

Предложената нова организационно – управленска структура е по-адекватна 

и е обвързана с изпълнението на предложените мерки за подобряване на 

пътническите превози. 

 

3.7. Разработване на мерки външни за железопътния транспорт 

Необходими са допълнителни регулации на обществения пътнически 

транспорт, чрез   изготвяне на съвместна за железопътния и автобусния 

транспорт транспортна схема. Това означава съгласуване и едновременно 

изготвяне на графиците за движение и разписанията на железопътния и 

автобусния транспорт. При това е необходимо да бъдат заложени схеми за 

комбиниране и допълване на превозите с двата вида транспорт, т.е. би се 

постигнало развитие на интермодалността на обществените превози. 

Друга важна мярка е проектирането, разработването и въвеждане в 

експлоатация на система за таксуване на ползването на пътната инфраструктура 

от леките и товарните автомобили чрез тол-такси [8].     

С въвеждането на такава система ще се премахване неравнопоставеността 

между таксите за достъп и използване на железопътната и на пътната 

инфраструктура. 

 

4. Оценка на предложените мерки 

След анализ на съществуващи прогнози за развитието на пътническите 

превози [9] те са обвързани с предложените мерки. На тази база са приети три 

прогнози: песимистична, реалистична и оптимистична.  

Разработена е и собствена прогноза за варианта, че нищо не се прави 

(референтен вариант), която зависи от общите минути закъснение на 

пътническите влаковете за година (т. 3.1). 
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Таблица 3. Ефекти от подобряване на транспортната услуга  

(пренасочен трафик при песимистичен, реалистичен и оптимистичен вариант) 
 Прогноза нищо не се прави Песимистична прогноза Пренасочен трафик 
 

Година 

Превозени 

пътници в 
хил. 

Работа в 

хил.пътник 
км. 

Превозени 

пътници в 
хил. 

Работа в 

хил.пътник 
км. 

Пренасочени 

пътници в 
хил 

Работа 

пренасочена 
в хил. пкм. 

2015 22 526,00 1 591 546,87 26 274,90 1 856 420,54 3 748,90 264 873,67 

2017 22 332,65 1 577 885,93 25 119,67 1 774 799,45 2 787,02 196 913,51 

2020 21 077,25 1 489 187,16 25 396,59 1 794 365,13 4 319,34 305 177,97 

2025 19 650,12 1 388 355,14 31 031,67 2 192 504,25 11 381,55 804 149,11 

2030 18 637,56 1 316 813,68 33 347,41 2 356 120,19 14 709,85 1 039 306,51 

 Прогноза нищо не се прави Реалистична прогноза Пренасочен трафик 

2015 22 526,00 1 591 546,87 26 274,90 1 856 420,54 3 748,90 264 873,67 

2017 22 332,65 1 577 885,93 25 119,67 1 774 799,45 2 787,02 196 913,51 

2020 21 077,25 1 489 187,16 26 723,85 1 888 140,46 5 646,60 398 953,30 

2025 19 650,12 1 388 355,14 35 377,54 2 499 556,93 15 727,42 1 111 201,79 

2030 18 637,56 1 316 813,68 38 130,88 2 694 090,51 19 493,32 1 377 276,83 

 Прогноза нищо не се прави Оптимистична прогноза Пренасочен трафик 

2015 22 526,00 1 591 546,87 26 274,90 1 856 420,54 3 748,90 264 873,67 

2017 22 332,65 1 577 885,93 25 119,67 1 774 799,45 2 787,02 196 913,51 

2020 21 077,25 1 489 187,16 28 083,67 1 984 217,34 7 006,42 495 030,18 

2025 19 650,12 1 388 355,14 39 097,51 2 762 386,71 19 447,39 1 374 031,58 

2030 18 637,56 1 316 813,68 42 193,01 2 981 095,63 23 555,46 1 664 281,95 

 

Прието е, че песимистичната прогноза (табл. 3) би се реализирала, ако се 

подобрят параметрите на подвижния състав на пътническия превозвач, внедри 

се система за управление на пътническите превози, извърши се технологично 

проектиране на превозите на базата на перспективни транспортни сегменти, 

приложи се нова тарифна политика с опростена тарифа, разработи се пакет от 

инвестиционни проекти и се реализира реинженеринг на БДЖ „Пътнически 

превози” ЕООД. Описаните мерки могат да се дефинират, като основен или базов 

пакет от мерки. Така, че песимистичната прогноза  е свързана с реализация на 

основния пакет от мерки. При реализацията на основния пакет от мерки през 

2030 год. би се възстановило нивото на превозите от 2007 – 2008 год. 

Реалистичната прогноза (табл. 3) е обвързана с реалистичен пакет от мерки. 

Реалистичния пакет съдържа всички мерки от основния пакет плюс 

разработването и прилагането на обща транспортна схема за автобусния и 

железопътния транспорт. При реализация на реалистичния пакет от мерки 

нивото на превозите през 2025 год. би отговаряло на нивото на превозите от 2003 

год.  

Оптимистичната прогноза (табл. 3) е обвързана с максимален пакет от мерки. 

Максималния пакет от мерки съдържа всички мерки от реалистичния пакет плюс 

проектирането, разработването и прилагането на система за таксуване на 

ползването на пътната инфраструктура от личните и товарните автомобили. При 

реализация на максималния пакет от мерки нивото на превозите през 2030 год. 

би било максимално. 
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Реализацията на всеки пакет от мерки се оценява на базата на пренасочените 

пътници от автобусния и от автомобилния транспорт, които са превозени от 

железопътния транспорт. Пренасочените пътници се получават инкрементално, 

т.е. те са разликата между прогнозата при реализирани мерки и прогнозата за 

референтния вариант. 

Пренасочения трафик е свързан с ползи от намалени газове, влияещи върху 

климата, намалени газове и твърди частици, замърсяващи въздуха и намален 

брой инциденти. Ползите могат да се превърнат в паричен еквивалент. 

 

5.   Заключение 

Крайното заключение, е че за да има подобрение в пътническите 

железопътни превози е необходимо да се реализира един от дефинираните 

пакети от мерки. Това би довело до положителни ефекти и ползи и би спомогнало 

за постигане на устойчива транспортна система. 
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Abstract. Economic growth in climate conditions requires a new approach that allows non-

renewable resources to be preserved through nature-friendly innovations and technologies, and 

with a view to increasing the welfare of an increasing proportion of the world's population. Green 

economy and growth stimulate and catalyze investment and innovation that will serve as a basis 

for sustainable growth, increasing natural services and emerging new economic opportunities. 
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1.    Въведение 

Развитието на икономическите теории и разпространените икономически 

модели, за икономически растеж, изключвайки „неикономическия“ растеж, 

засили интереса към нови концепции за „зелена“ и „синя“ икономика в света. 

Смисълът за реализиране на икономически растеж съвсем не е той да е от полза 

на ограничен процент от населението на планетата и за сметка на изчерпването 

на ресурсите, влошено благосъстояние, замърсен въздух, вода, отровена почва. 

Пазарният механизъм проявява своите негативни страни с многочислените 

кризи, с дългове към банките, въвличащи по-голяма част от населението, като 

превръща икономиките в „банкоикономика, а състоянието му в „червена 

икономика“- икономика на дългове на сегашни и бъдещи поколения. 

Многообразните кризи на финансовите системи и икономики, и на влошеното 

биоразнообразие, намаленото продоволствие, климатичните промени, водния 

недостиг, петролната криза  независимо от  развитието на пазара и особено,  чрез 

разразилата се финансова - икономическа криза през 2008г. насочват към 

преосмисляне на сегашния модел на развитие на световните икономики и 

тяхното антропогенно въздействие. Настъпилите климатични промени и въпреки 

провелите се 22 климатични конференции (COP 22- конференции за изменението 

на климата на ООН) в рамките на Рамковата конвенция на Обединените нации 

по изменение на климата (UNFCCC), които анализират антропогенното 

въздействие на икономиките по света върху климата на нашата планета.  
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2.    Насоки на зеления растеж и зелената икономика 

Сблъсъкът на корпоративните интереси с подкрепящата  политика с 

научните аргументи на специалисти в областта на климатичните промени все 

повече се задълбочава, но в определени периоди се отдалечава и не позволява 

преминаването на икономиките от въглеродна основа в нова насока, на 

устойчиво развитие към „зелени“ или „сини“ икономики. В терминологията 

навлизат понятия към развитието на друг тип икономика в насока на нейната 

екологизация и енергийна ефективност. Екологизацията се свързва с такива 

понятия като зелен растеж въведен 2009г. (green growth-2009)[i]2 в основни 

документи на международни организации. В по комплексен план той се среща в 

документите на OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)  

[1]  и ООН [2].  

Икономическият растеж продължава да ерозира природния капитал и 

повишава риска за развитието. Ако тази тенденция не се овладее, тя може да 

доведе до засилване на недостига на вода и други ресурси, по-голямо 

замърсяване, изменение на климата и необратима загуба на биологично 

разнообразие. В  условията на ограничени ресурси и нарастващи трудности за 

решаване на благосъстоянието на населението по света и екологичните проблеми 

новите икономически модели изискват новосъздадените материални блага да не 

са за сметка на негативното въздействие върху околната среда, както и за силно 

разслоение в благосъстоянието на населението и създадени социални различия. 

Зеленият растеж не е заместител на устойчивото развитие, но е негова подгрупа. 

Областта на използването му е  по-тясна, това означава, че за да се постигне,  

трябва да се приложи на практика в паралел с инициативи, основани на по-

широката социална база на устойчивото развитие. Дори вече е спорно дали 

моделът на зелената икономика би преодолял създадената неустойчивост в 

икономиките по света, въздействащи негативно с  отрицателните си вторични 

ефекти, поради факта, че той изисква компаниите да влагат повече инвестиции, 

това от своя страна създава по-скъп краен продукт, което налага потребителите 

да плащат по-скъпо в името на съхраняване на околната среда. В условията на 

цикличност на икономиките, която не може да се преодолее от пазарния 

механизъм, зелената икономика е моделът, който работи добре във фазата на 

подем на икономиката. В условията на криза не постига желана устойчивост, 

опазване и съхраняване на околната среда. От друга страна, в големия си процент 

                                                           
[i] Зеленият растеж  стимулира на икономическия растеж и развитието,  чрез осигуряване 

запазването на природните дадености и непрекъснато предоставяне на ресурси и 

екосистемни услуги, за нашето благосъстояние. Затова той трябва да катализира 

инвестициите и иновациите, които ще послужат като основа за устойчив растеж и да 

доведе до появата на нови икономически възможности. (превода е мой) 

http://www.oecd.org/greengrowth/48634082.pdf 

 

http://www.oecd.org/greengrowth/48634082.pdf
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световните икономики се развиват на въглеродна основа,  базиращи се на 

невъзобновимите изкопаеми горива и петрол, чрез които в последните 2 столетия 

е постигнат растеж, но в условия на изчерпаемост на възобновимите и 

невъзобновими ресурси, на увеличаване на парниковите газове в атмосферата. 

Ефектът от растежа при тези условия е подобряване на условията за живот, 

увеличение на световното население от 1 млрд. през 18 век до 7,5 млрд. (7 518 

056 800 – население на 8.05.2017, http://countrymeters.info/bg/World) В установка 

на изчерпаемост на ресурсите това означава намаляване на пределните ползи, 

действие на закона за намаляващата се възвращаемост, увеличение на 

пределните разходи за сметка не само на ограничените продуктивни участъци 

земя,  но и на всички останали достъпни производствени фактори зависими от 

равнището на технологиите за тяхното достигане. Изчерпването на 

плодородните участъци изисква растеж на пределните разходи. Още през 90-те 

години това  констатира Херман Дейли, един от основателите на 

Международното общество за екологична икономика (International Society for 

Ecological Economics – ISEE) [3]. Проблемът е дали зелената икономика би 

възстановила връзката между устойчиво развита икономика с подобряване на 

социалното, екологичното и икономическото развитие при изчерпаемост на 

ресурсите с генериране на растеж в икономиката с класическите средства. 

Концепцията за зелена икономика допълва възможността за устойчиво развитие. 

Зеленият растеж, изисква  прилагането на комплекс от мерки, включително 

институционални, повишаващи благосъстоянието,  чрез: 

■подобряване на управлението на ресурсите и стимулиране на 

производителността; 

■икономическата дейност да се извършва, най-полезно за обществото в 

дългосрочен план 

■нови методи за прилагане иновациите. 

Преходът към по-екологично направление на икономическия растеж зависи 

от политическите и институционални фактори, нивото на развитие, от 

състоянието на условията за околната среда. Развитите страни, развиващите се 

пазари и икономики са изправени пред многобройни предизвикателства и 

възможности при преминаване към зелен растеж, както и страните с различни 

икономическа и политическа обстановка. От друга страна  съществуват общи 

съображения, които се налагат под внимание при всякакви обстоятелства. 

Необходим е широк спектър от политики, не само традиционно "зелените" 

политики. В съвременното функциониране на икономиките възникват видими 

противоречия. Бизнесът се развива в условията на модел, който тласка 

потребителите да осъществяват потребление, често пъти безсмислено в името на 

разнообразието и дизайна, но при силно намалени ресурси и нарастващо 

население. Прекомерното и невинаги смислено потребление създава настоящи и 

бъдещи дългове, изчерпва с по-голяма скорост ресурсите. Опазването на 

планетата, е възможно от икономики,  копиращи самия модел на природата и тук 

в спор влизат два нови модела на зелената и синята икономика. Все още не е 

http://countrymeters.info/bg/World
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създадена икономика, базираща се на безотпадъчно производство, какъвто е 

модела на природата, при който всеки елемент от живата и неживата природа 

има своето място на съществуване независимо от етапа в който се намира на 

живот или на източник за енергия за останалите вериги от биоразнообразието.   

Концепцията за синя икономика, според (Паули, 2012) надгражда зелената 

икономика с модел целящ „задоволяването на нуждите на всички, (а не на 

малък процент-бел. Б.Б.), като превръща  „недостига“ в усещане за достатъчност 

и дори изобилие“ [4] Използвайки принципите на зелената икономика, възниква 

въпроса дали икономическият растеж  има своя смисъл при все повече 

ограничени ресурси и нарастващо население. Световните кризи показват, че 

техногенния тип икономически растеж с нарастваща експлоатация на 

възобновяемите ресурси, ограничаваща тяхното възстановяване и 

възпроизводство, натрупването на отпадъци и особено на пластмасовите, трудно 

усвоими за столетия от земята, предполага преосмисляне на настоящата 

икономическа система на развитие. Разсточителното използване на ресурсите 

трябва да се изостави, да се отделя внимание на нарастващата деградация на 

природата и на вредата на човешкото здраве от негативните процеси на 

производство в икономиката. От друга страна силното лоби на мега 

производителите върху политиците забавя търсенето на решения за 

преодоляване на отрицателните ефекти и подобряване благосъстоянието на 

човечеството до незначителен процент. Бъдещите поколения стават заложници в 

по-голяма степен на непредвидими екологични рискове и екологични дефицити. 

Недооценката на природния капитал с екологичните услуги на природата, 

изисква превръщането на неговата стойност от абстрактно понятие в конкретно 

икономическо измерение за неговите ползи и съществен базов дял на всички 

икономики. Оценката на природния капитал не трябва да се базира само на 

частта, която преминава в пазарна оценка, а на всички негови преки и косвени 

ползи, не получили своята обективна оценка. За развитието на икономиката е 

необходима оценката на природния капитал за постигане на устойчиво 

благосъстояние. Каквато и икономическа дейност да се осъществява от 

икономиките по света благосъстоянието на населението е зависимо от услугите, 

които получава човечеството от екосистемите на Земята, от осигуряване на 

продоволствието, на прясната вода, регулирането на климата, защитата от 

наводнения, естетическата наслада. Подобна роля се осигурява от горите, от 

блатата, които имат значение за естественото пречистване на водите, както и 

защита от наводнения. Природните ползи и услуги не са добре изучени. 

Разрушаването на екосистемите лишава човечеството от природни ползи и 

услуги, които се усещат след тяхната загуба. На първо място, подмяната на 

природния  капитал с производствен (физически) прави капиталовите разходи  

по-скъпи. Когато водните запаси стават все по- замърсени, необходима е по-

голяма инфраструктура за доставка и пречистването на водата. От друга страна, 

изменението не се извършва винаги върху  предвидима траектория. Например 

делът на някои видове риби изведнъж изчезнаха след дълги години на 
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относително бавен спад. Механичното пречистване на водите с пречиствателни 

станции не може да замени „безплатната услуга“ по пречистване на водите, което 

екосистемите осигуряват в дългогодишната си история. Особено тяхната загуба 

се усеща от бедното население,  силно зависимо от природния капитал, и не 

винаги това може да бъде задълбочено отбелязано от държавата дори и на 

международно равнище, поради неотчитането на природния капитал в системата 

на националните сметки, както и в счетоводните сметки и пазарните цени. 

Необходимо е да се посочи, че две големи изследвания от многобройни 

колективи от чуждестранни специалисти правят опит за оценка на 

„екосистемните услуги и ползи“ през 2005 „Оценка на екосистемите в 

надвечерието на хилядолетието“ и „Икономиката на екосистемите и 

благосъстоянието“, стартирано през 2007 с ръководител Паван Сукдев (посланик 

на добра воля към програмата на ООН за околна среда (UNEP) и ръководител на 

инициативата за зелена икономика) и от група министри на околната среда от 

Г8+5. Основната цел е да се включи ценноста на биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги във вземането на решения на всички нива. Идеята е, че 

щом икономиката може да ни убеди с такава сигурност за ранно предприемане 

на действия в посока на изменението на климата, тогава защо да не може да 

направи същото за опазването на околната среда? За да се постигне  целта, като 

следват структурирания подход към оценките, който подпомагат лицата, 

вземащи решения, се насочват към признаване на широкия спектър от ползи, 

предоставени от екосистемите и биологичното разнообразие, да демонстрират 

своите стойности в икономическо отношение и при необходимост да заложат 

тези ценности в процеса на вземане на решения.[5] 

Биологичното разнообразие съществува в много слоеве –екосистеми, 

биологични видове  на нива- международни, национални, локални, обществени. 

Изводът е, че се губи природен капитал - човешките ползи с които природата ни 

дарява. И докато при финансовата криза човечеството губи стойност от порядъка 

на 2,5 трилиона долара, то за същото време е загубен природен капитал от 

порядъка на 2 до 4 трилиона долара и то в името на постигане на „икономически 

растеж“. В поредицата доклади на ТЕЕВ е посочена скритата икономическа 

стойност на природата и каква е посоката за  забавяне на нейното разрушаване 

[6]. 

Природата е икономически невидима с ползите които допринася на 

човечеството и на икономиките по света. Необходимо е тази невидимост да стане 

видима, в противен случай ще бъдем свидетели на същите резултати които се 

наблюдават и сега - постепенна деградация и загуба на ценни природни активи. 

И валежите и опрашването и водното регулиране от тропическите гори са 

дейности получавани даром от природата. 153 милиарда евро е икономическата 

стойност на опрашващите насекоми (главно пчели) през 2005 г. за основните 

земеделски структури, с които се храни на света. В икономическите показатели 

липсва екологичната натовареност и това създава грешни изводи, особено за 

постигания икономически растеж. 
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Книгата на Паван Сукдев "Корпорация 2020" и фирмата на бъдещето – може 

да се определи като нов начин на развитие на фирмите при която се създават 

частни печалби, без да създават обществени загуби. Днешният доминиращ 

бизнес модел "Corporation 1920" доставящ частни печалби заедно с публични 

загуби и ни води в опасни зони, близки до планетарните граници. Частният 

сектор днес доставя по-голямата част от икономиката - нейният БВП и работните 

места. За постигане устойчиво развитие, е необходимо от приобщаваща зелена 

икономика и за да получим такава икономика, трябва да променим начина, по 

който основният агент на икономиката - корпорацията - прави бизнес.  

 Монографичното изследване на (Савов С. и колектив1989)[7] се прави 

обобщение в което „особено значение придобиват екологичните фактори, от 

които зависи икономическият растеж. Много от природните ресурси престават 

да имат предишното значение, а други поради своята невъзпроизводимост се 

превърнаха в съществен ограничител за темповете на растежа. Изключително 

значение придобиват и екологичните последици на икономическия растеж. 

Съвършено малка е частта от вложените в производство материални ресурси, 

които се превръщат в краен продукт. По приблизителни изчисления тази част се 

свежда до около 4-5 на сто. Всичко останало се превръща в отпадъци, които са 

своеобразен продукт на цивилизацията и оказват екологичен натиск. 

Следователно теорията за икономическия растеж трябва да включва в своя 

обхват и екологичната материя на проблема. Това особено е наложително, когато 

се прави оценка на реалните (чистите) резултати. Например вече не са 

достатъчно надеждни показателите величина и темпове на брутния национален 

продукт. Те трябва да се редуцират с „екологична натовареност“, да се освободи 

БНП от тази натовареност и да се получи чистата му величина. За това е 

необходима надеждна методология за информационно осигуряване на 

измерването на растежа“ Ако искаме да запазим прогреса  в стандарта на живот, 

постигнат по време на последните петдесет години, ние трябва да намерим нови 

начини за производство и потребление и дори да преосмислим нашето разбиране 

на напредъка и как да го измерваме. Стратегията за зелен растеж също така 

признава, че фокусирането върху БВП като мярка за икономически напредък, 

като правило, не отчита приноса на природните богатства и на богатството, 

здравето и благосъстоянието. В този смисъл целта на стратегията е развитието 

на набор от показатели, които да  могат да измерват напредъка, включително 

качеството и състава на растежа и как това се отразява на благосъстоянието и 

благополучието на хората. 

 

3.    Заключение 

Изводът е че, са назряли условията за промяна на класическата парадигма 

на развитие на икономиките на въглеродна основа. Преминаването им на 

технология на нисковъглероден принцип и отчитането на икономическия растеж 

с зелени показатели отразяващи екологичната натовареност, и ефективност. 

Включването на природния капитал и неговия принос чрез екологичните услуги 
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и ползи е неотложен процес и всяко забавяне се отразява негативно на 

благосъстоянието на човечеството и околната среда и на икономическия растеж 

в условията на зелена икономика и климатични промени. 
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Abstract. The object of the paper is project financing, which is one of the mechanisms for 

financing the company activities. It is defined as a financing of a major, independent capital 

investment that the sponsoring company has segregated from its assets and general purpose 

obligations. Project financing helps fund new investment by structuring the financing around the 

project's own operating cash flow and assets, without additional sponsor guarantees.  Thus the 

technique is able to mitigate investment risk and raise finance at a relatively low cost in a contrast 

with corporate finance where  cash flows from existing activities fund the newcomers. In the 

latest years there has been a new wave of global interest in project finance as a tool for economic 

investment and growth. In Bulgaria it is relatively new techniques which is used for financing 

both private and public projects. A considerable number of projects have been financed through 

project financing techniques over the last years in Spain. Despite the increasing number of major 

infrastructures projects and the increasing use of this financing tool, there is no specific 

legislation governing project financing transactions as well in Bulgaria as in Spain. Instead, there 

is a wide range of public law regulations that affect in one way or the other, the way project 

finance transactions are structured.  The aim of the paper is by using theoretical approache to 

make comparison of the basic characteristics of project financing in Bulgaria and in Spain.  The 

tasks, that have to be fulfill for achieving the aim are related with the systematization of the main 

characteristic of the project financing in Bulgaria and in Spain and compare and contrast them. 

Keywords: Project Financing, Corporate financing, Characteristics of Project Financing. 
 

1. The importance of project financing 

Project finance has been in use for hundreds of years, basicaly in mining and natural 

resource projects. There is other possible application that have recently received 

serious attention, especially for financing large new projects without any prior track 

record or operating history. The change in attitude toward project finance can be 

attributed to a number of factors. As a prime one can be considered the fact that most 

countries today rely on market mechanisms to guide their economic activity and on the 

private sector to supply investment. Greater focus on the private sector has necessitated 

major regulatory reforms, which have created new markets in areas previously preserve 

of government activity. When the United States passed the Public Utility Regulatory 

Act (PURPA) in 1978 and established a private market for electric power, for example, 

mailto:borjagomez0000@gmail.com
mailto:ibaib30@hotmail.com
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it provided a strong model for the growth of project financing in many other industrial 

countries. Similarly, recent large-scale privatizations in Easte European countries, 

aimed at strengthening economic growth and stimulating private sector investment 

have given further impetus to project finance structuring.  Governments were also 

willing to provide incentives to encourage private investors into new sectors. As well 

in Bulgaria as in Spain there is investment needs. Meeting these needs is essential for 

development, not only in the more traditional sectors, such as energy but also in 

nontraditional areas, such as school and hospital construction. For most countries, this 

will mean a continuing need to rely on private sector expertise and finance to meet the 

demand.   

Once growth and investment resume, project finance techniques are likely to be even 

more important means of sharing risks and helping the realization of these projects, 

especialy in some markets and sectors that may be considered more risky. As the 

experience of the crisis has demonstrated, individual projects are not a substitute for 

economy-wide regulatory reform designed to improve competitiveness and efficiency, 

or for the development of local financial markets in support of local investment. But, 

with the appropriate framework, project finance can provide a strong and transparent 

structure for projects, and through careful attention to potential risks it can help 

increase new investment and improve economic growth [1]. 

The project finance is tailored to meet the needs of a specific projects. Repayment 

of the financing relies on the cash flow and the assets of the project itself. The risks 

and returns are borne not by the sponsor alone, but by different classes of investors - 

equity holders, debt providers, quasi-equity investors. Because risks are shared, one 

criterion of a project's suitability for financing is whether it is able to stand alone as a 

distinct legal and economic entity. The project assets, project-related contracts, and the 

project cash flows need to be separated from those of the sponsor [1, 2]. 

Project finance has some important advantages over traditional corporate finance 

and they are realted with the fact that it can increase the availability of finance, and 

reduce the overall risk for major project participants, bringing it down to an acceptable 

level. For a sponsor, a compelling reason to consider using project finance is that the 

risks of the new project will remain separate from its existing business. Then, if the 

project fail this would not affect the financial integrity of the corporate sponsor's core 

businesses. Proper structuring will also protect the sponsor's capital base and debt 

capacity and usually allow the new project to be financed without requiring as much 

sponsor equity as in traditional corporate finance. Thus the technique enables a sponsor 

to increase leverage and expand its overall business From the project sponsor’s 

perspective, the advantage of project finance is that it represents a source of off-balance 

sheet financing [2].  

 

2.   The basic characteristics of project financing 

Project financing has specific characteristics which contrast it from traditional 

corporate financing. The basic characteristics are as follows:    
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Capital-intensive. Project financings tend to be large-scale projects that require a 

great deal of debt and equity capital. From a cost-efficiency point of view, this type of 

project financing in Bulgaria is used for projects worth about EUR10 million and more.  

Highly leveraged. In the most countries these transactions tend to be highly 

leveraged with debt accounting for usually 65% to 80% of capital in relatively normal 

cases. In Bulgaria, usually bank financing covers 60% to 70% of the project's cost, 

whereby the remaining funds must be provided by the shareholders. In Spain the 

remaining finance needed for the particular project is provided by the sponsors by way 

of shareholders’ equity contributions in cash, subordinated debt and, "participative" 

loans. A "participative" loan is a hybrid of equity and debt that is accounted for as 

equity for purposes of compulsory dissolution rules or reduction of share capital. 

"Participative" loans rank junior to all other indebtedness (i.e., to the facility for the 

project) and senior only to shareholders. "Participative" loans may not be amortized 

unless the equity of the project company is increased in an equal amount. 

"Participative" loans are increasingly common in the Spanish experience. 

Long term.  Project financings is used for long term project and they can easily 

reach 15 to 20 years. Project finance in Bulgaria primarily applies to the private 

financing of commercial real estate projects. The biggest projects developed through 

this mechanism are shopping malls in the Sofia Market such as Paradise Centre, 

Bulgaria Mall and Sofia Ring Mall. Projects in the public sector with significant 

material interest are executed through public procurement.  

Over the last years there has been an accelerating global trend towards the 

execution of power projects in Spain. The need for power generation capacity has 

resulted in the explosion of power projects which has also attracted a substantial 

interest from foreign power developers. As a result, Spain is widely regarded as being 

very attractive for renewable energy projects (most wind projects) and gas-fired power 

projects (combined-cycle plants). In the area of transport, most of the new projects have 

been located in the northern regions, such as the €320m project financing of the N-636 

Gerediaga–Elorrio road, in Vizcaya, or the €900m project financing of the hard-toll 

highways AP-1/AP-8 and GI-632, in Gipuzcoa, which included the €500m refinancing 

of the European Investment Bank tranche.  Project finance structures have also been 

used to permit the acquisition of hard-toll highways, such as the privatised tunnels of 

Vallvidrera and Cadí, acquired by Abertis and BTG in 2012 and recently reshuffled to 

accommodate a new investor.  Equally, a number of interesting and fairly innovative 

deals have been implemented for underground, tram and other railway-based 

infrastructure, such as the three concessions for the huge underground Line 9 of 

Barcelona (totalling more than €3bn in public-private partnership (PPP) schemes), the 

light rail systems of Malaga and Bilbao and the financing of some of the civil 

engineering works behind the impressive high-speed rail network.  Some of these 

projects have now been the object of major divestments by the original sponsors. 

Other significant deals have been closed in the context of the acquisition of various 

portfolios of car parking facilities (most notably, Parkia in 2016), in some cases as a 

result of joint ventures with publicly controlled companies (e.g. the €200m financing 
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of Bamsa) or in the context of tender processes sponsored by governmental entities, 

such as the railway management company Adif. 

In the waste treatment business, the country has also seen interesting investments 

in recycling plants (e.g. the Ecoparks of Zabalgarbi or Amorebieta), which in some 

cases have been at the mercy of unexpected political changes. 

Independent entity with a finite life.  Similar to the ancient voyage-to-voyage 

financings, contemporary project financing frequently rely on a  newly established 

legal entity, known as the project company, which has the sole purpose of executing 

the project and which has a finite life.  

In Spain a local project company with a single purpose will be formed to build, own 

and operate the project. Among all corporate forms available under Spanish law, the 

limited liability company ("Sociedad de Responsabilidad Limitada" or "S.L.") is the 

preferred vehicle for project finance deals. This corporate form affords limited liability 

to all the shareholders. Project finance transactions in Spain involve at least two 

participants, namely, the project sponsors and the lenders - either one bank or a 

syndicate of banks. Additionally, there may be other participants involved, depending 

on the project size. In concession agreements and Build-Operate-Transfer (B.O.T) 

projects, the state is invariably a party to the project agreements. In cross border 

transactions involving non-resident sponsors, the acquisition of shares from the project 

company by the non-resident sponsor must be notified to the Foreign Investment 

Registry for statistical purposes. Royal Decree 664/1999 of April 23 has liberalized 

foreign investment in Spain, with the exception of certain sectors, defined as 

"strategic", which still require prior government clearance. The investment in 

companies carrying on activities which relate to air transportation, radio and television, 

gambling, telecommunications and National security must be previously authorized by 

the competent authorities prior to investing in the project company. 

In Bulgaria the projects that need to be financed through project financing are 

usually realized via a special purpose vehicle (SPV) which owns the assets provided as 

collateral to the financing bank. The legal form usually is Joint-Stock Company. For 

private project financing, the main parties in a project finance transaction are the 

investor, local special purpose vehicle and lender. For public projects, the main 

participants are the managing authority - that is the body which provides the state aid, 

beneficiary, usually a state-owned company, which operates the assets of the project 

and contractor - usually selected following a public procurement procedure. 

Non-recourse or limited recourse financing. In this aspect there is no significant 

differences between Bulgaria and Spain. The project company is the borrower. Since 

these newly formed entities do not have their own credit or operating histories, it is 

necessary for lenders to focus on the specific project’s cash flows.  It takes an entirely 

different credit evaluation or investment decision process to determine the potential 

risks and rewards of a project financing as opposed to a corporate financing [3]. 

Regulatory framework. Bulgaria does not set specific regulation in relation to 

project financing. However, the basic laws that are relevant are as follows –Territory 

Development Act; Special Pledges Act; Obligations and Contracts Act; Credits 
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Institutions Act; Public Procurement Act (PPA); State Aids Act. For private projects, 

no governmental approval is required before financing. However, for public 

infrastructure projects, and to the extent state aid is involved, approval is required. 

Depending on the terms of the financing, a condition precedent for disbursing the funds 

may be the issuance of the necessary building permit [4].  

Despite the increasing number of major infrastructures projects and the increasing 

use of this financing tool, there is no specific legislation governing project financing 

transactions in Spain. Instead, there is a wide range of public law regulations that affect 

in one way or another the way project finance transactions are structured. Spanish 

exchange control laws do not have a major impact on project finance transactions. The 

making of loans and the creation of security by local banks is not subject to specific 

exchange controls requirements. However, the Central Bank of Spain must be notified 

in the event of one of the debt providers being a non-resident entity. This is a simple 

procedure which requires the filing of specific forms with the Central Bank of Spain. 

Spanish exchange control laws do not prohibit the enforcement of the security taken 

by reason of a project and do not impede the remission abroad of the proceeds obtained 

from security realizations of the project assets. 

Allocated risk.  Because many risks are present in such transactions, often the 

crucial element required to make the project go forward is the proper allocation of risk. 

This allocation is achieved and codified in the contractual arrangements between the 

project company and the other participants.  The goal of this process is to match risks 

and corresponding returns to the parties most capable of successfully managing them. 

In Bulgaria and in Spain typical risks are relate to the market price and changes in the 

price of financing. These risks are typically avoided or mitigated through hedging. 

Terrorism and political risks are uncommon for Bulgaria and Spain which are member 

states of the EU. Tax issues are principally foreseeable from the beginning of 

investment, as the tax system is harmonized with many other EU countries and 

provides for similar legislative decisions.  

For example for the power projects in Spain the main risks are the following: 

Completion risk: This risk is transferred to the turnkey contractor under a lump sum 

turnkey contract. The turnkey contract must provide for the project to be completed 

and delivered by a long stop date, a fixed contract price and the obligation of the 

contractor to bear the risk of cost overruns.  

Performance risk: There is a risk that the electrical output of the plant (i.e., the 

availability hours) and the power curve of the plant (i.e., the capacity factor) not be as 

expected and not conform to the specifications of the turnkey contract. This risk is 

assumed by the turnkey contractor and is covered with a performance bond in favor of 

the project company.  

Market risk: There is a risk that the energy generated by the plant not be purchased 

or not guarantee a minimum level of revenues to enable the project company to serve 

its debt. This risk is covered with a long-term power purchase agreement containing a 

"take or pay" commitment. The Spanish government has utilized the concession in the 
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context of BOT projects as a means of developing basic infrastructures (highways, 

bridges, tunnels, etc) [5]. 

 

3. Conclusions 

Project finance has significant growth in Bulgaria and in Spain in the recent years.  

Its emergence has resulted from a number of favorable trends, e.g., privatization, 

deregulation of industries, new attitudes towards the role of the private sector. It gives 

the opportunity for economic growth in different ways. In Spain the economic growth 

is above 3% for 2016.  This is ones of the most important factors which led to increasing 

appetite of lenders for new projects. Another incentive for project financing is related 

with the expansionary monetary policy of the European Central Bank and the balance 

sheet clean-up exercise. In Bulgaria project financing encourage foreign investments 

which are very important for economic growth. The incentives that encourage foreign 

investments are related with low corporate tax rates - 10% and the possibility of 

granting certificates for class A or B investors. This ensures certain benefits such as 

faster administrative servicing, the possibility of obtaining real estate from the state for 

the realization of the project without tenders. In recent years, private sector 

infrastructure projects under long-term government concession agreements with power 

purchase agreements (PPAs) that assure a purchaser for the project's output have been 

able to attract major project finance flows. Regulatory reform and a growing body of 

project finance experience continue to expand the situations in which project finance 

structuring makes sense, for example, as in the case of merchant power plants, which 

have no PPA but sell into a national power grid at prevailing market prices. 
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Abstract. This model explains the heat flow in a confined space with transparent walls(glass or plastic), [3]. A 

software is used to analyze the behavior of transparent walls in their coating with "LLumar" film. This film has 

many advantages, but in this paper, energy savings are the priority.This gives a quick return on investment. 

Smart investment. Energy-saving LLumar film can increase performance of almost every window system, 

significantly reducing energy consumption and requirements. Professional energy audits have shown that 

buildings with LLumar film can achieve annual energy savings of up to 15%, and blocks 99% of harmful UV 

rays and improves comfort by reducing heat and glare.Regardless of whether it is residential, commercial or 

glass house space as described in this paper, world's leading brand of architectural film, LLumar for decades 

improves the well-known buildings around the world with proven results. LLumar films will greatly increase 

energy efficiency, appearance and functionality of glass partitions. The results are lower overhead expenses, 

increased comfort, improved privacy and better protection from accidents. Heat balance in glass house space is 

shown in the following pages. 

Keywords: thermal resistance, glass wall, glass house, demand for heat. 

 

1.  Introduction 

Foil LLumar is a modern product for changing the characteristics of the transparent 

wall.Composing various elements in the structure of the foil, the manufacturer offers solutions to 

several problems that occur anywhere where glass partitions are used. For example, in construction, 

the effect of increasing the aesthetic value of the glass and protection against external views and 

provide a foil widely used as modern architectural material.The main benefit of using LLumar foil 

is energetic efficiency.Dual layer wall foil - glass has a brand new thermal characteristics compared 

to the mono slice transparent wall. With the addition of the foil, it controls the quality and quantity 

of energy flow through the transparent wall.With this, the glass gets new energy role, and the closed 

space new microclimate features 

 

 

mailto:Blagoj_Ristovski@yahoo.com


885 

 

2.     Mathematical model and a computer program 

The computer program to calculate the heat flow through transparent walls requires prior 

preparation [3]. It consists of shaping the input data file, the day time, air temperature, air relative 

humidity, moisture contained in the air density of the air, air speed, intensity of solar radiation. The 

state of indoor air selects the user program. The used data is related to the city of Bitola (Macedonia) 

and placed in the file "LOTUS". 

Once you take the input values into account the program goes on to calculate the following: 

coefficients of heat transfer, temperatures of transparent walls and heat flows. The calculation is 

repeated for every hour of the day and the output values are registered.  

 
Tablе 1. Hourly data for external and internal conditions, temperature of: transparent  

wallon the insideand outside and heat needs for February [1, 3, 4] 

 

Hour tvn 

°С 
vn 

% 

vn 

m/s 

Fsz 

W/m2 

tvv 

°С 

tzv 

°С 

tzn 

°С 

Q 

W 

1 -1 85 2.3 0 16 7 1 20786 

2 -1 85 2.3 0 16 7 1 20786 

3 -1 85 2.3 0 16 7 1 20786 

4 -1 85 2.5 0 16 7 1 20885 

5 -1 85 2.5 0 16 7 1 20885 

6 -1 85 2.3 0 16 7 1 20786 

7 -1 85 2.3 8 19 9 3 22384 

8 -1 85 2.3 185 23 11 1 25126 

9 0 85 2.5 385 23 16 5 16005 

10 1 83 2.5 449 23 16 3 15733 

11 2 80 3.0 509 23 17 3 15339 

12 3 75 3.0 528 23 18 4 13288 

13 3 70 3.5 543 23 20 6 11225 

14 4 70 4.0 524 23 18 5 13733 

15 4 70 3.5 486 23 19 6 12476 

16 4 70 3.5 430 23 18 6 13946 

17 3 70 3.0 192 23 14 4 22036 

18 3 75 2.5 0 19 10 4 21282 

19 2 77 2.5 0 16 9 6 16035 

20 1 80 2.5 0 16 9 6 16027 

21 1 80 2.5 0 16 9 6 16027 

22 0 80 2.5 0 16 6 1 20920 

23 0 85 2.5 0 16 6 1 20844 

24 0 85 2.5 0 16 6 1 20844 

Total 438183 
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The hourly data is taken over a period from 1967 to 1976. This data exists for every month 

and every hour, and in Table 1 the average values for this period are being considered. These values 

exist for the whole period of growth (from September until May) of the culture (in this case a 

tomato) in a greenhouse. February is just taken as an example so we can give a presentation which 

is shown in Tablе 1 [1, 3, 4]. 

With these values you can calculated the amount of heat you need for an year, Tablе 2. These 

examples relate to a specific transparent wall. 

 
Tablе 2. Heat needs for one heating season for structures with an area of 208 m2 and  

a volume of 613 m3 dual hard plastic wall with air layer 15 mm [2, 3] 

 

Мonth Q 

Wh/month 

 9 -9241140 

10 2111937 

11 5008170 

12 7923290 

 1 14110022 

 2 12269124 

 3 11449974 

 4 8616300 

 5 5473081 

 6 2383110 

Total 60103868 

 
Tablе. 3. Thermal resistance and annual heat needs for different kinds of transparent walls 

for structureswith an area of 208 m2 and a volume of 613 m3 [3, 5, 6] 

 

Material for transparent walls R 

m2К/W 

 

Q 

МWh/year 

Single plastic wall thickness 1 mm 0.01 127 

Dual plastic walls with air space between walls:   

  5 mm 0.08 

 

 

 

100 

12 mm 0.15 81 

Dual hard plastic walls with air space between walls:   

  6 mm 0.09 98 

12 

mmmmmm 
0.11 92 

15 mm 0.24 60 

 

An example of calculations for heat needat different transparent walls is given in Tabеl 3. 
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When we assume that the same structures is protected by a glass partition that has a thermal 

resistance of 0.01 m2K/W and weglue LLumar foil on it, it changes the transparency of the plastic 

wall. Different films have different transparency, and therefore the heat needs are different. We 

have no further calculations for walls made out of different materials, other than plastic. 

In Table 4 the heat needs for February with transparency of 10-90% are presented,while in 

the Table 5 the annual heat needs for the heating season with varying transparency are presented. 

 
Tablе 4.Heat needs in February for a different transparency walls [2, 3] 

 

Тransparency 

% 

Q 

W 

10 1300583 

20 1274131 

30 1247680 

40 1221229 

50 1194777 

60 1168326 

70 1141875 

80 1115423 

90 1088972 

 

Tablе 5. Annual heat needs for different transparency walls [2, 3] 

 

Тransparency 

% 

Q 

W 

10 6734351 

20  6453539 

30  6172726 

40  5891914 

50  5611101 

60  5330289 

70  5049476 

80  4768663 

90  4487851 

 

3. Conclusions 

LLumar foils, which already have commercial level achieved: venting the sunshine of 10-

90%, reflecting the sun's rays by 10-50% and absorption of sunlight by 30-60%. 

Composition of the foil is determined by the required barrier properties that are specified by 

designers.The foil is used for setting new glass areas and for already completed projects as a 

corrector of the condition.The foil is mounted by gluing (pressed or water) on the outside or inside 
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of the transparent wall according to function, to reject or retain the sun's rays, thereby, to reduce or 

retain heat inside the building. 

 

4. Nomenclature 
Fsz W/m2 - intensity of solar radiation 

R  m2K/W  - thermal resistance 

Q  W  - demand for heat 

tvn oC  - external air temperature 

tvv 
oC - internal air temperature 

tzv oC  - temperature inside of the transparent wall 

tzn oC  - temperature outside of the transparent wall 

vn m/s  - speed of wind 

vn % - relative humidity of the external air 
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Abstract. The paper examines the application of a network model of the well-known min cost 

flow problem for solution of assignment of certain regions predetermined by a number of 

parameters according to the coverage area and population in the time framed by specified 

standards, region center, etc., to specified emergency centers. The Applied time standards of 

the European Union of Medical Triage are as follows: Code Red - 8 minutes, Code Orange - 20 

minutes and Code Green up to 120 minutes. The solution obtained makes possible to determine 

the  demand by regions and respectively by each center can be determined, which can serve as 

a basis to determine the required number of ambulances and teams. The problem is practically 

illustrated by data of Sofia, with one center and two branches serving 24 regions, designed in 

Excel using the Solver add in. 

Keywords: Network min cost flow, Emergency ambulance assignment, Crew schedule, Optimal 

Rolling Stock and Ambulance fleet utilisation. 

 

1.  Introduction 

In references and different software in practice, there are different accurate or 

approximate models and algorithms used to investigate and design real transport and 

logistics networks. The methods and models for optimal design of supply chains and 

networks developed and presented in [1] illustrate the integral approach. A similar 

model has been used for solving problems of locomotive assignment and scheduling in 

order to optimize the use of rolling stock in railway traffic [2]. 

Developed in [3] strategies to improve the effectiveness of emergency medical aid 

systems in real conditions are two main aspects: a multiple dispatching device and 

strategies for distribution.  

To implement the network model, it is assumed that the number and location of the 

emergency centers are determined – Central Emergency Center-1 (CEC) - DC1 and its 

branches in Bankya –DC3 and Novi Iskar DC2 where solution is obtained on the basis 

of the model developed in [4]. The problem of selecting the number and location of 

centers is intensively examined in references  [2, 5, 6, 7, 8] where heuristic models 

using different options of maximal cover and P-median problems in directed graph and 
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taking into account the specific conditions of emergency service system are proposed  

[4]. 

The problem of the maximum number and location of emergency medical aid 

centers (EMAC), which is formulated as a version of the problem with the location on 

the maximum covering (maximal covering location problem), as considered in [9], is 

discussed in [10]. 

The application of the problem with P-median in directed graph minimizes the 

maximum transport time/distance between centers for emergency medical aid and all 

regions, such as Central Emergency Center-1 and its branches in Bankya –DC3 and 

Novi Iskar DC2 to all regions. 

The problem is defined and solved as a network flow task by minimizing the total 

time/ distance for the access of population to the flow in the regions by the specified 

three centers: EMC-1 and its branches in Bankya and Novi Iskar. These centers have 

to provide maximum "coverage" of the population in each region for a limited time 

and/or distance. This a flow task with limited in bandwidth usage; a specific type of 

transport task that has integer solution. 

The problem definition as a flow task is based on the necessity to additionally 

investigate the required number of reanimation teams providing a given level of 

service. With unbalanced distribution of teams by centers, it is possible to examine 

their redistribution and to assess the eligibility and change of average weighted time/ 

distance for access from the centers to the regions served by them. 

This paper examines the issue of service provided to a critical emergency patient 

(Red Code – A1), when the patient is with life-threatening signs and symptoms or with 

a high probability of death if  urgent interventions are not undertaken [11]. Such a 

patient should be accessed by ambulance reanimation teams, consisting of a doctor - 

supervisor of the team, a medical specialist and a driver [12], within the standard of 8 

minutes. 

2.   Problem formulation  

The paper examines the known model described in  [1] to formulate a network 

model presented as a directed weighted graph providing flow circulation.  

In practice the problem is considered for the city of Sofia with distribution of flows 

(assignment of routes) served by certain locations on the Emergency Medical Center 

(EMC) - 1 DC1 (ST) and its branches of Bankya DC3 (BA) and of Novi Iskar – DC2 

(NI) with respective service capacity and criterion of minimum total access time of 

reanimation teams.  

To apply the network model, the city of Sofia is preliminarily divided into regions 

according to its administrative structure; each region consists of one or more 

neighborhoods as follows in Fig. 1.  

Table 1 shows the names, numbers and indications of regions in Sofia and the main 

Emergency Center established. 

There are significant differences in terms of total staff number in the various centers 
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that can be justified by some objective indicators such as population or area of the 

served territory. 
 

                      Table 1. DCj and regions: names and numbers 

 

 
 

 
Fig. 1. Regions in the city of Sofia 

 

Table 2 shows the distances between emergency centers and regions, gives the 

population (in thousands of residents) and critical emergency call rates by regions. 

They are defined in  [4] using matrix on Euclidean distances between all the regions, 

multiplied by a factor of misalignment that Sofia City is estimated to be 1.36.  

 

1 DC1 - ST

2 DC2 - NI Novi Iskar 15 MLMladost

3 DC3 - BA Bankya 16 NA Nadezhda

4 VI Vitosha 17 OB Oborishte

5 VR Vrabnitca 18 OK Ovcha kupel

6 VA Vazrazhdane 19 PA Pancharevo

7 IZ Izgrev 20 PO Poduyane

8 IL Ilinden 21 SE Serdika

9 IS Iskar 22 SL Slatina

10 KP Krasna polyana 23 SR Sredetsc

11 KS Krasno selo 24 SG Studentski

12 KRE Kremikovtci 25 TR Triaditsa

13 LO Lozenetc 26 NI Novi Iskar

14 LU Lyulin 27 BA Bankya
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𝐾𝑐𝑜𝑒𝑓 =
∑𝐷𝑖𝑗𝑇𝑁

∑𝐷𝑖𝑗

  𝑘𝑚

   (1) 

 

Assuming that the average speed of movement in the city is 60 km/h, the values 

of access distances are equal to the travelling access times in minutes. 

Table 2 gives the population (in thousands of residents) and critical emergency 

call rates by regions. 

 
Table 2. Access times between ambulance centers and regions. Region’s population  

(in thousands) 

  

 
 

Differences in the designated staff numbers are in direct correlation with the 

mechanisms for determining the type, number and distribution of teams for emergency 

care in the various of EMACs. The determined number of system emergency medical 

services (of EMAC) in the city of Sofia is with permanent positions where mobile 

teams are formed, including resuscitation, a doctor, pre-medical aid and transportation. 

These teams are fixed in the centers themselves.  Mobile medical teams are shown in 

Table 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i\j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Centers VI VR VA IZ IL IS KP KS KRE LO LU ML NA OB OK PA PO SE SL SR SG TR Ni BA

DC1(ST) 51 9 5,9 1,6 6,2 5 9,2 8,6 6,2 19,2 5,9 9,5 8,7 4,8 1,5 10,3 25,5 2,7 3,9 5,1 2,5 8 4,9 15,3 19,2

DC2 (NI) 52 14,2 7,6 9,0 11,3 8,7 12,9 16,0 16,9 11,5 11,0 14,1 19,6 11,1 13,9 18,3 25,4 14,0 11,4 15,5 9,4 18,6 16,5 0,5 16,1

DC3(BA) 53 9,2 8,9 10,9 14,9 9,2 20,6 6,2 9,7 27,4 13,0 6,9 18,2 10,1 13,5 6,5 23,4 14,8 12,4 16,8 12,6 15,6 11,6 16,1 0,5

Population 

(Popj)
(000) 65,1 57,6 49,9 36,9 36,8 70,2 65,9 90,5 24,6 56,5 126,4 115,7 78,1 37,9 55,4 26,2 84,5 51,3 73,3 73,9 33,4 77,8 15,7 21,7

Emerg. Call 

rates 
λj 0,16 0,14 0,12 0,09 0,09 0,17 0,16 0,22 0,06 0,14 0,31 0,28 0,19 0,09 0,14 0,06 0,21 0,13 0,18 0,18 0,08 0,19 0,04 0,05

Regions in Sofia



893 

 

Table 3. Staff of Mobile medical teams 

 
With urbanization, the number of inhabitants (permanent and temporary) in all 

areas of the city of Sofia is growing. Although the teams of EMAC-1 as well as of 

branches in the region and the town of Bankya and Novi Iskar work with full capacity, 

untimely services to the population is still the main problem. 

Emergency medical aid is a system that provides pre-hospital medical aid to patients 

who need emergency medical response [4]. Although the number of serviced calls for 

emergency medical care and the intensity of cares for patients in the city of Sofia are 

much bigger than in the other cities, staff shortage remains one of the serious problems 

in this area. 

 

3.  Мathematival formulation of minimumuм cost flow network model 

The flow network model is presented as directed (weighted) graph G(V,E) in Fig. 

2, as V is the set of nodes and E is the set of arcs (connecting two nodes), with N nodes 

and M oriented arcs, S –source node and T – sink node connected with dummy arcs, S 

with input nodes of emergency centers (nodes 1,2,3) respectively, and T with outgoing 

arcs of serviced regions. Reverse dummy arc T-S ensures the flow circulation in the 

network fulfilling the flow conservation constraints for all nodes in the graph including 

S and T. 

The dummy arc is at zero access travelling time and has essential significance for 

the formation of restrictions. The problem is reduced to distribution of flows through 

the service centers – arcs (1.51), (2.52), (3.53) to the regions – nodes (4, 5 … 27) aimed 

to minimize the total access time in the network.  

The following parameters are given for each of the arcs forming the graph in Fig. 

2: ij
U  - flow upper bound of the arc (i,j) of the graph; ij

L - flow lower bound of the arc 

(i,j) of the graph; ij
c  - value of access time per a unit of flow in arc (i,j). By solving the 

problem, the sought flow values ij
f on the arcs (i,j) are obtained. 

 

 

 

Mobile medical teams are: consists:  

resuscitation team RT Medical doctor and specialist in 

health care and driver-a hospital 

attendant 

medical team MT/Pre-

MT 

Medical doctor and specialist in 

health care and driver-a hospital 

attendant 

transportation team ТЕ driver-supervisor of the team 

and a hospital attendant if 

necessary 
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The linear programming model formulation 

Objective function: 

 

min)(
)(

 
 Eij

ijijij
fcfT    (1) 

 

Subject to: 

 

Viff
Vj

ji

Vj

ij




,0    (2) 

 

EijUfL
ijijij

 )(0
,      (3) 

 

Constraints (2) ensure that the condition for the flow conservation is fulfilled for 

each node of the graph, i.e. ensure the flow circulation in the network. 

 Constraints (3) ensure that the flow in each arc is positive and its value is within 

the interval between the lower and upper bounds. 

Using the constraints makes possible to define different options of distribution: 

Option 1 and Option 2. With Option 1, there are no restrictions for the flow upper 

bound in the arcs modeling service intensity of emergency calls and the flow circulation 

is provided with satisfaction of all intensities of emergency calls in the regions. At that, 

the upper and lower flow bounds  in the arcs connecting regions (4,5,…27) with sink 

node T are equal to the critical emergency call rates of each region, the value of access 

time of these arcs being 0. This is illustrated in Fig. 2.
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Fig. 2. Network of maximal flow minimum  cost problem 

 
4. Numerical results 

The total emergency call rate for Sofia is estimated on = 3,5 calls / h. The intensities 

of emergency calls to the regions 27,..4, j
j
  are defined in proportion to the 

population in the regions and are given in Table 2. The average service time for an 

emergency call is 
s

t =1,35 h/call, which includes both times: time of arrival to the place 

specified in the model - access time ij
c  specified in the model and travel time to the 

hospital emergency department, handling of the patient and ambulance return back to 

the emergency center [12]. 

Assuming that the distribution of critical emergency calls is Poisson with intensity

 , the model of queuing system M/G/∞ can be used to assess the probability with a 

given number of ambulances N* (especially in DC or generally in the system) to ensure 

51 52

321

53

S=100

t=101

4 (VI) 27 (BA)26 (NI)25 (TR)6 (VA)5 (VR) 15 (ML)15 (ML).  .  . .  .  .

DC1 

(ST)

DC2 

(NI)
DC3 

(BA)

ARCS (I,J)

[Lij,Uij,Cij]

[Lij,Uij,Cij] -> [0,λj,dij]

Ambulance centers

Arcs-(1,51),(2,52),(3,53) 

OI  [Lij,Uij,Cij] -> [0,¥,0]

O2  [Lij,Uij,Cij] -> [Uij,Uij,0]

[Lij,Uij,Cij] -> [0,¥,0]

OI  [Lij,Uij,Cij] -> [λj,λj,0]

O2  [Lij,Uij,Cij] -> [0,λj,0]

[Lij,Uij,Cij] -> [0,¥,0]Options- O1, O2
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service. The average number of ambulances, which are busy- "offered load", is 
s

t 

and the probability of number of calls is less than or equal to N* – 

 


*

0

* !)(
N

n

n neNnP  ≥LOS=0.95, which may be associated with specified Level 

of Service (LOS). The results obtained with the model implementation under Option 1 

are given in Table 4 and show that the attachment of served regions loads the centers 

too unevenly.  
 

                                                                     Table 4. Results of the Model –  Option1 

 

 
 

If the number of ambulance resuscitation teams is specialized for each center and 

they can serve only the regions attached to it, the necessary total number is 11 

distributed in as follows:  DC1 – 7, DC2 – 1, DC3 – 3. 

For DC2 even this one team has too low load. It is why Option 2 is also examined 

allowing mutual assistance between regions and with a total number of teams 9, it 

provides LOS = 0.98. In this case the number of resuscitation teams is logically 

distributed as follows: DC1 – 6, DC2 – 1 DC3 – 2. The load is proportionally defined 

load by setting uniform lower and upper bound of the serviced flow with total intensity 

of 3.5 in ratio 6:1:2, i.e. for DC1 – 
1DC

 =2,33; DC2 – 
2DC

 =0.39; DC3 – 
3DC

 =0.78, 

which provides circulation of the entire flow in the network – 3.5 calls/h. In this case, 

the dummy arcs connecting regions with T are in the kind of [L, U, C] – > [0, ∞, 0]. 

The results obtained with the model implementation under Option 2 are given in 

Table 5 and show that the attachment of served regions loads the emergency the centers 

too unevenly.  
 

 

 

 

 

 

DCj Regions served λDCj t s ρ DCj N* LOS>0,95 min  T C=T/λDCj 
 (1)

DC1
4,to 11, 13, 

15,16,17,20 to 25
2,68 1,35 3,6 7 0,97 14,81 5,54

DC2 12, 26 0,10 1,35 0,1 1 0,99 0,71 7,21

Dc3 14,18,19,27 0,73 1,35 1,0 3 0,98 5,56 8,27

Total 3,5 4,7 11 21,09 6,03

Remarks:(1)  C-average wheighted  access time/distance for Dcj and system

λ0 t s ρ0 N* LOS>0,95

3,5 1,35 4,73 9 0,98

Whole System 

aggregate service
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Table 5. Results from  the Model – Option 2 

 

 
  

5.    DISCUSSIONS 

Due of imposing a strategy of uniform load and use of ambulances, a slight 

increase of average access time from 6.03 to 6.22 is obtained. The emphasis in this 

model is placed on ensuring minimum time access to emergency patients with Red 

Code (standard of 8 minutes) with a given number of emergency centers where its 

impact on service time (1.35h/call) is ignored. Future studies on the problem how to 

improve the system of emergency medical aid in Sofia should cover the following 

fields: statistical processing of accurate statistics about the distribution laws of the non-

stationary flow of incoming calls and service time elements; model development 

including the network of emergency hospital departments; and development of a 

comprehensive methodology making possible to unite models to determine the number 

and location of emergency centers  [4] and the flow network model under examination. 

 

6.   Conclusions 

The developed network model illustrates the possibility to explore different 

strategies to determine the total number of ambulance reanimation teams and their 

specific distribution in emergency centers. The numerical data used in the model is 

taken from public reports and therefore is too generalized. The data use is aimed to 

illustrate the applicability of the presented approach to practical solution of the 

problems of patients service by the emergency centers. 
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Abstract. The article concentrates on housing problems in Russia and states that housing 

shortage is one of the most important reasons of socio-economical lag of the country. Innovative 

changes in this sphere will lead to construction of essential number of houses.  

It is shown that the system of panel frame housing construction (PFC) is one of the most 

perspective systems of construction. PFC makes it possible to use advantages and maximally 

reduce disadvantages of panel and frame types of construction. The main innovative component 

of the PFC system is its versatility. Cluster approach to formation of innovation structures and 

management is very useful in some states of Russia.  

This approach seems to be necessary in modern conditions for development of innovative 

economy.  

Keywords: housing problems, innovation in construction sphere, concrete-panel house building, 

panel-frame housing construction, hollow core slab, panel house, prefabrication, frame housing 

construction, cluster approach. 

 

1.    Введение 

Современный строительный комплекс – один из основных секторов 

российской экономики. Строительная отрасль составляет почти 6% ВВП, 

обладает мощным мультипликативным эффектом и существенным влиянием на 

экономическое благополучие страны. Одно рабочее место в строительной 

отрасли обеспечивает загрузку пяти-шести рабочих мест в смежных отраслях 

экономики. 

В настоящее время важнейшей задачей для отрасли является продолжение 

существующих в современных условиях сложностей в российской экономике и 

создание условий, позволяющих выйти на темпы уверенного роста, 

mailto:buzirev.v@unecon.ru
mailto:irinanuzhina@yandex.ru
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сформировать комфортную среду жизнедеятельности и привлекательный облик 

городов и поселений. 

 

2.   Изложение 

Проблема устойчивого развития среды жизнедеятельности и качества 

жизни населения является весьма актуальной для правительств большинства 

развитых стран, в том числе и для России. В этих целях федеральные и 

региональные органы государственной власти РФ в период после 2000 года 

предприняли определенные меры по решению острейшей социально-

экономической проблемы – жилищной. В результате принятых и реализованных 

мер за период с 2000 по 2015 гг. возросли объемы вводимого жилья (с 30,3 млн. 

м2 до 85,3 млн. м2) и средняя обеспеченность им одного российского гражданина 

(с 19,2 м2 до 24,4 м2). Вместе с тем, острота жилищной проблемы в России не 

снизилась, а значительно возросла. Ситуацию усугубили перманентные 

ограничения бюджетного финансирования жилищной отрасли; падение 

платежеспособного спроса населения на жилье и снижение его доступности; 

выбытие аварийного жилищного фонда и необходимость его покрытия за счет 

нового строительства; выполнение социальных обязательств государства перед 

некоторыми категориями граждан (ветераны, сироты, военные, врачи, учителя, 

вынужденные переселенцы и т.д.). 

Важнейшим средством для решения жилищной проблемы является 

разработка целенаправленной государственной политики в жилищной отрасли 

на основе формирования стратегии ее развития. Такая стратегия должна 

базироваться на Стратегии инновационного развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года, проект которой к настоящему времени 

разработан. Цель этой стратегии – создание конкурентоспособной строительной 

отрасли, формирующей безопасную среду жизнедеятельности человека, 

соответствующую высоким стандартам качества и эффективности, на основе 

системы современных финансово-экономических, технических, 

организационных и правовых механизмов, направленной на совершенствование 

программ социально-экономического и пространственного развития Российской 

Федерации. 

Основная задача Стратегии – инновационное перевооружение 

строительной отрасли, формирование и синхронизация отраслевого 

инновационного цикла, в том числе: 

- в инновационном развитии функциональных блоков строительной 

отрасли (инженерные изыскания; архитектурно-строительное проектирование; 

строительные материалы; строительная техника и технологии; инженерные 

системы и инфраструктура; организация, планирование и управление 

строительством); 

- области регулирования (нормативно-правовое и нормативно-

техническое); 
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- формирование компетенций инновационной деятельности (образование, 

обучение инновационному предпринимательству; инновационный бизнес); 

- академических инициатив (эффективная наука; кадровый потенциал 

науки; инфраструктура и территория инноваций; интеграция с мировой 

инновационной системой в строительстве). 

Исходя из данной Стратегии, по нашему мнению, должна формироваться 

стратегия развития жилищной отрасли, составной частью которой является 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», которая утверждена постановлением Правительства РФ от 

15.04.2017 г. Предполагается, что ее реализация позволит, в частности, создать к 

2018 году возможность улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 

лет, достичь средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 28-35 м2 

– в 2020 году, обеспечить уровень расселения в жилых помещениях, при котором 

среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 

соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях. 

Годовой объем ввода жилья – один из важнейших показателей его 

доступности поскольку является результатом развитости строительной сферы и 

экономически в целом и определяет наполненность рынка, что в конечном итоге 

влияет на цены. Согласно показателям Программы объемы ввода жилья должны 

увеличиться с 85 млн.м2 в 2015 году до 100 млн. м2 в 2020 г. [1]. Модернизация 

только имеющихся 200 домостроительных предприятий, строящих около 12-13 

млн. м2 жилья в год и загруженных всего на 25-30%, доведение их полезной 

мощности до 90-100%, позволили бы дать прибавку в 30-40 млн. м2 и выйти на 

решение поставленной  к 2020 году задачи. 

Массовое строительство панельных и блочных зданий для решения 

жилищной проблемы в 1960-1980 гг. во многом обеспечило удовлетворение 

минимальной обеспеченности населения РФ жильем. Однако, в результате этого 

города бывшего СССР были застроены скучными, типовыми жилыми домами. В 

1990-е годы сложилось мнение о бесперспективности крупнопанельного 

домостроения в строительстве жилья в связи с серостью архитектурного облика, 

стандартностью застройки и низким качеством жилых домов. 

В создаваемых на правительственном уровне программах «Жилище» 

старались избегать слов «крупнопанельное домостроение». Для решения 

жилищной проблемы предлагалось развитие деревянного домостроения, дома по 

канадской технологии, малоэтажной застройки и т.д. При этом забывали, что к 

низкому качеству жилья к 1990-м годам привело с одной стороны то, что это 

жилье строилось за государственный счет, а раздавалось гражданам бесплатно, а 

поэтому должно было быть без излишеств. С другой стороны, через 30-40 лет 

работы оборудование любого домостроительного предприятия приходило к 

моральному и физическому износу, что приводило к снижению качества 

строительной продукции. Основными системными дефектами стали протечки, 

плохая звукоизоляция, значительная потеря тепла, отсутствие необходимых зон 
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для комфортного проживания [2]. Однако в условиях рыночной экономики, 

поскольку резко сократилась доля бесплатного жилья и жилье стало товаром, 

появилась возможность привлекать в жилищное строительство новые проектные 

решения и технологии. 

После распада Советского Союза произошел резкий спад объемов 

жилищного строительства  и его переориентация в основном на монолитное 

домостроение. В больших объемах стали применят каркасные системы жилых 

домов и жилые дома из штучных материалов (кирпич, газосиликат и др.). Однако 

существующий зарубежный и отечественный опыт жилищного строительства 

показывает, что по качественным характеристикам, в том числе по архитектуре 

зданий, панельное домостроение не уступает другим видам домостроения, а по 

стоимости строительства (на 15-20%) и по скорости возведения (более чем в 2 

раза) опережает каркасное домостроение как наиболее близкое по 

эффективности к панельному [3]. 

Вместе с тем, из-за невостребованности в предыдущие годы и недостатка 

средств на ремонт и замену технологического оборудования отечественная база 

крупнопанельного домостроения изрядно  износилась, устарела и морально, и 

физически и дома нового поколения на нет производить нельзя. Усредненный 

коэффициент нагрузки заводов КПД в 2011 году составил 25%, общий объем в 

жилищном строительстве составляет в среднем по стране примерно 10% (в конце 

80-х годов достигая 50%) [3]. 

Необходимость модернизации существующих предприятий КПД, а также 

строительства новых предприятий на базе новейших технологий (в 8 регионах 

РФ база крупнопанельного домостроения отсутствует) вытекает не только из 

современного состояния этих предприятий, но и из тех задач, которые им 

предстоит решать в будущем [4]. 

В настоящее время в крупнопанельном домостроении распространены две 

условные технологические схемы заводского производства сборных 

железобетонных изделий – жесткая и гибкая технологические системы [2]. По 

жесткой технологической системе во времена СССР функционировало 

большинство заводов КПД. Основное свойство этой технологии – под каждое 

сборное железобетонное изделие своя металлическая форма с жесткой, 

непереналаживаемой схемой бортов и поддонов.  

Это позволяло заводам КПД выпускать большое количество жилых домов 

при отсутствии их разнообразия и невозможности беззатратно переходить на 

новые, более экономичные серии. В этой схеме преобладает компактное 

кассетное оборудование. По гибкой технологической схеме в современных 

условиях строятся все новые заводы КПД с комплектующим их импортным 

оборудованием. Это, как правило, конвейерные линии с инвентарными 

поддонами, которые оснащены универсальными бортовыми элементами, 

проемообразователями и фиксаторами для установки арматуры и закладных 

деталей, их крепление к поддонам делается на быстросъемных магнитах [2]. 
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Таким образом, одним из направлений модернизации существующих 

заводов КПД с жесткой технологической схемой производства является переход 

их на гибкие технологические схемы с минимизацией затрат за счет 

опережающего проектирования жилых домов нового типа с последующим 

подбором технологического оборудования для заводского производства 

элементов для разработанных проектов. За счет новых проектных решений на 

существующих заводах КПД, используя за основу производимые ими типовые, 

серийные дома, можно во много раз увеличить разнообразие объемно-

планировочных решений квартир, увеличив их с 6-9 до 60-100 типов.  

При данном количестве вариантов квартир можно говорить об 

индивидуальном проектировании блок-секций, которые могут формироваться по 

предварительным заказам потребителей, на основе базового каталога квартир, 

содержащего квартиры гостиничного типа, эконом-класса, комфорт-класса. 

Недостатком зданий, построенных по этой системе, хотя она и способствует 

увеличению объема ввода жилой площади и разнообразию типов и количества 

квартир в строящихся домах, является ограниченная возможность планировок и 

перепланировок, что не соответствует современным рыночным и в перспективе 

демографическим требованиям [2]. 

Система крупнопанельного домостроения – это перекрестно-стеновая 

система, в которой перекрытия опираются на межкомнатные и межквартирные 

стены. Каждая из стен является несущей, ее нельзя разобрать, максимум, что 

можно с ней сделать – это устроить проем. Но даже этот проем надо 

согласовывать с авторами проекта, чтобы не нарушить прочности здания. 

Создание комнат с проемами между стен более 7 м требует применения 

многопустотных плит. Это становится первым условием изменения в системе 

крупнопанельного домостроения, т.е. сплошные плиты перекрытий должны 

быть заменены на длинномерные многопустотные плиты безопалубочного 

формования – высокотехнологичные и экономичные изделия длиной до 12-15 м. 

Однако введение в крупнопанельные здания длинномерных плит 

перекрытий, чтобы удовлетворить потребительские свойства жилых зданий на 

весь их жизненный цикл недостаточно, особенно с учетом того, что на 

современных  домостроительных предприятиях выпускаются элементы для 

общественных и гражданских зданий (детских садов, школ, поликлиник, офисов, 

гостиниц и др.). Кроме того, к жилым зданиям с недавних пор предъявляют 

требования нежилого первого этажа, который приходится возводить зачастую в 

кирпичном или каркасном исполнении, так как для их возведения предприятиям 

КПД приходится использовать дополнительную номенклатуру изделий 

(колонны, ригели), которые, как правил, на этих предприятиях не выпускаются 

[3]. 

Безусловно, производство элементов каркаса в виде колонн и ригелей 

можно наладить на предприятиях, производящих многопустотные плиты 

перекрытий на длинных стендах или получать по кооперации от других 

предприятий, производящих подобную номенклатуру железобетонных изделий.  
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Таким образом, система панельно-каркасного домостроения (ПКД в 

отличие от КПД), по мнению специалистов, является наиболее перспективной 

системой строительства зданий из сборного железобетона, позволяющая 

эффективно использовать преимущества и максимально сократить недостатки 

панельного и каркасного видов строительства [3]. Поэтому система ПКД должна 

быть основой при формировании проектного заказа при проведении 

модернизации домостроительных предприятий, а также при строительстве 

новых по гибкой технологии производства. Необходимо отметить, что система 

ПКД по многим показателям является инновационной архитектурно-

строительной системой, в которой заложен принцип полного отказа от 

строительства зданий по типовым сериям: каждый последующий дом или группа 

домов – по своему индивидуальному проекту, без существенного увеличения 

себестоимости строительства [3]. 

Как отмечалось выше, индустриальное домостроение в регионах России по 

своему объему значительно различается, а в 8 регионах отсутствует полностью. 

В тех регионах Российской Федерации, где индустриальное домостроение 

полностью отсутствует или производит незначительные объемы, необходимо 

создание базы индустриального домостроения по панельно-каркасной 

технологической схеме.  

В регионах, где удельный вес индустриального домостроения достаточно 

велик (прежде всего, Центральный и Северо-Западный федеральные округа) и 

существует достаточное количество домостроительных комбинатов и 

предприятий по производству сборного железобетона после их модернизации, на 

наш взгляд, для повышения эффективности функционирования этих 

предприятий, необходим современный кластерный подход. 

Кластерная политика рассматривается нами как альтернатива 

традиционной «отраслевой политике», в рамках которой осуществляется 

поддержка конкретных предприятий и отраслей. Основой реализации 

кластерной политики является создание условий для получения 

синергетического эффекта для компаний, входящих в кластерную сеть, а также 

выделение и применение факторов, влияющих на повышение 

конкурентоспособности отдельных элементов и кластера в целом. 

Однако во многих регионах России предприятие крупнопанельного 

домостроения является основной и крупнейшей строительной компанией, по 

сути дела монополистом в сфере строительства жилья, притягивающей и 

объединяющей более мелкие компании различного строительного профиля. 

Примером такой  компании может служить Томская домостроительная компания 

(ТДСК), расположенная в г.Томске (Западная Сибирь), которая является одним 

из лидеров строительной отрасли России, вводящей в эксплуатацию до 400 тыс. 

м2 жилья. География строительных объектов ТДСК является достаточно 

широкой: дома возводятся в г. Томске, Томской области, Кемеровской области и 

г. Новосибирске, а железобетонные изделия поставляются в регионы от Северо-

Запада Российской Федерации до Дальнего Востока.  В холдинге 23 предприятия 
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с общей численностью работников около 5 тыс. человек. Это единый 

технологический комплекс: проектирование, производство железобетонных 

изделий и строительных материалов, строительство домов и социальных 

объектов, обслуживание сданного жилья. 

ТДСК возводит панельные, монолитные, каркасные и кирпичные дома от 5 

до 17 этажей. Новоселы получают квартиру с готовой отделкой «под ключ». На 

выбор типовой или индивидуальный дизайн. С 2005 г. в холдинге внедрена 

международная система менеджмента качества ISO 9001. Качество всех работ на 

каждом этапе контролирует служба качества ТДСК. Каждый новосел получает 

гарантию на свою квартиру. ТДСК – строительная компания, и при этом активно 

развивающаяся.  

Этому развитию способствует собственное научное подразделение 

«Стройинновации ТДСК», обеспечивающее внедрение инноваций в 

строительную практику. Учитывая, что ТДСК осуществляет производство 

деталей для панельного и каркасного домостроения, проведение модернизации в 

направлении создания панельно-каркасной схемы производства должно быть 

следующим шагом в модернизации крупнопанельного домостроения и 

увеличения его объемов для решения жилищной проблемы в регионе [5]. 

 

3.    Заключение 

Крупнопанельное домостроение остается самым быстрым и экологичным 

методом индустриального строительства зданий и дальнейшее его развитие на 

основе инновационных решений в области производства сборного железобетона 

в виде длинномерных многопустотных плит и элементов каркаса позволяет 

создать систему панельно-каркасного домостроения для ускорения решения 

жилищной проблемы в Российской Федерации. Именно такое направление 

является основой для проведения модернизации и строительства новых 

домостроительных предприятий. 
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Abstract. The paper presents a set of methodological tools for production engineering of virtual 

cellular manufacturing systems for mechanical machining in the conditions of mass 

customisation. It explains the input data and the methodological sequence for production 

engineering of these modern manufacturing systems taking into consideration the specific way 

of laying out the production process in space and its execution over time. Using the here 

developed set of methodological tools we can accelerate the process of designing and 

implementing virtual cellular manufacturing systems for mechanical machining in the conditions 

of mass customisation. 
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1.  Въведение 

В българската техническа литература е разработен унифициран инстру-

ментариум за проектирането на виртуално-клетъчно производствени системи за 

механична обработка (ВКПСМО) и за реализация на виртуалния подход в 

производството [1, 2]. Той изяснява необходимите изходни данни и методи-

ческата последователност за производствен инженеринг на виртуално-клетъчни 

производствени системи (ВКПС), отчитайки специфичния начин на изграждане 

на производствения процес в пространството и неговото осъществяване във 

времето. Необходимо е съществуващия инструментариум да бъде адаптиран за 

ВКПСМО, които ще бъдат изграждани и ще функционират в условията на масова 

къстамизация [3]. 

 

mailto:mariangenchev@abv.bg
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2. Изходни данни за производствен инженеринг на ВКПСМО в условията на 

масова къстамизация 

За производствения инженеринг на ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация са необходими следните изходни данни: 

1) производствена програма на индустриалното предприятие; 

За производствения инженеринг на ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация на първо място е необходимо да се анализира производствената 

програма на индустриалното предприятие. В резултат на проведения анализ 

трябва да се установят видовете детайли, необходими за индивидуализираните 

поръчки (серии изделия), които имат единичен, малко- и средносериен тип на 

производство.  

В условията на масова къстамизация производствена програма на ин-

дустриалното предприятие е ориентировъчна и в повечето случаи тя се прог-

нозира, което затруднява установяването на номенклатурата на детайлите с 

единичен, малко- и средносериен тип на производство, които могат да се 

обработват във ВКПС.  

2) конструктивна документация на подбраните видове детайли; 

Конструктивната документация на подбраните видове детайли, които са 

подходящи за обработване във ВКПС от гледна точка на типа на производството 

им, се анализира задълбочено, за да се установят най-общо конструктивните им 

особености.  

В условията на масова къстамизация не се налагат специфични ограни-

чителни условия при подбора на видовете обработвани детайли по отношение на 

подобие в конструктивната им конфигурация. Разнообразието на видовете 

обработвани детайли се предопределя само от възможността за реализиране на 

съответните технологични процеси с наличните във ВКПС в условията на масова 

къстамизация автоматизирани технологични модули (АТМ) с различно 

предназначение. 

3) технологична документация на подбраните видове детайли;  

Технологичната документация на подбраните видове детайли, които са 

подходящи за обработване във ВКПС от гледна точка на типа на производството 

им, се анализира задълбочено, за да се установят особеностите на предлаганите 

технологични решения.  

В условията на масова къстамизация ограничителни условия по отношение 

на еднаквост, сходност и еднопосочност на технологичните процеси не се 

предявяват. Необходимо е само да се установят възможностите технологичните 

операции да бъдат изпълнявани от различни видове взаимозаменяеми машини 

(АТМ) с компютърно управление, без да се отчита последователността на 

изпълнението им. Едноименните технологични операции е твърде вероятно 

значително да се различават по съдържание. Особено подходящи за изработване 

в условията на масова къстамизация са детайли с многоинструментална 

обработка и голяма трудопоглъщаемост, което позволява ефективното 

използване на високопроизводителните машини с компютърно управление, 
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(3.1) 

(3.2) 

(3.4) 

включително и обработващи центри. Прекалено големите размерни диапазони 

налагат включване в състава на ВКПСМО на различни типоразмери машини от 

един и същи вид. В резултат на технологичния анализ се изясняват видовете 

взаимозаменяеми АТМ, които са необходими за изграждане на ВКПСМО в 

условията на масова късамизация.  

4) необходим годишен обем на производството на всеки един от подбраните 

видове детайли; 

За всеки един от подбраните видове детайли, които са подходящи за 

обработване във ВКПС (
iгQ ), се определя необходимият годишен обем на 

производството за комплектацията на съответните индивидуализирани поръчки 

(серии изделия). Необходимите количества се предопределят от сключените 

годишни договори с клиентите и се изчисляват по следната формула: 

където: 
iнгQ е необходимият годишен обем на производството на i-тия вид 

детайли за комплектация на индивидуализираните поръчки (серии изделия), 

бр./год.; 

         
i1α - относителният дял на технологичния брак от необходимия 

годишен обем на производство на i-тия вид детайли, %; 

        
i2α - относителният дял на резервните детайли от необходимия годишен 

обем на производството на i-тия вид детайли, %; 

При липса на информация за едногодишен период от време е 

препоръчително да се използва такава за по-кратък период – девет, шест или три 

месеца или количествата да се прогнозират. 

5) сумарна трудопоглъщаемост на механичната обработка на подбраните 

видове детайли; 

Сумарната трудопоглъщаемост на механичната обработка на подбраните 

видове детайли (
сумгT ) се изчислява по следната формула: 

където iT е трудопоглъщаемостта на механичната обработка (сума от еди-

ничните времена на технологичните операции) на i-тия вид детайли във ВКПС, 

мин./бр.; 

6) режим на работа и ефективен фонд на време на ВКПСМО; 

Поради използването във ВКПС в условията на масова къстамизация на 

машини и съоръжения с висока степен на автоматизация, е целесъобразно те да 

[ ],бр./год.  )
100

αα
  (1Q=Q

ii

i
i

21I
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I

1=i
гг iсум

∑

(1) 

(2) 



909 

 

(3.3) 

(3.4) 

работят на три смени по 8 часа при шестдневна или седемдневна работна 

седмица. Препоръчителният коефициент на използване на сменното време е 0,85 

– 0,9, тъй като е необходимо да се предвиди време за профилактика и ремонт на 

машините в условията на висока степен на непрекъснатост на производствения 

процес. Чрез приетия режим на работа се определя годишният (девет-, шест- или 

тримесечен) ефективен фонд на време ( геF ) на АТМ във ВКПСMO в условията 

на масова къстамизация по следната формула: 

където: рД е броят на работните дни в годината, бр./год.; 

       смк - коефициент на сменност; 

       смT - продължителност на смяната, ч.; 

       смк - коефициент на използване на сменното време. 

В условията на масова къстамизация минималният брой подбрани видове 

детайли за обработване във ВКПС е този, който осигуря натоварване на повече 

от по един АТМ от вид, т.е. сумарната годишна трудопоглъщаемост на 

подбраните видове детайли е по-голяма от минималната производствена 

мощност на ВКПС, т.е. необходимо е да бъде спазено условието: 

където M е броят на видовете взаимозаменяеми АТМ във ВКПСМО. 

Колкото по-голяма е сумарната годишна трудопоглъщаемост на подбраните 

видове детайли спрямо минималната производствена мощност на ВКПС в 

условията на масова къстамизация, толкова вероятността в системата да има по 

няколко АТМ от вид е по-голяма, което е препоръчително. 

7) изисквания към транспортните средства на ВКПСМО; 

Към транспортните средства във ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация се предявяват следните изисквания за:  

а) интегрираност – за да се осигури тясно взаимодействие между 

транспортна, складова, инструментална, манипулационна (ако има самосто-

ятелно обособена такава система), обработваща и управлявяща подсистеми на 

ВКПСМО в условията на масова къстамизация; 

б) гъвкавост - за да се реализират най-разнообразни технологични маршрути 

между АТМ в съответните виртуални клетки; 

в) универсалност - за да се осъществи преместване на всички видове палети, 

приспособления-спътници, заготовки или детайли; 

( ),1M.FT еггсум
+>

[ ],.год/.минк.Т.к.60.Д =F исвсмсмрег
(3) 

(4) 
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(3.5) 

г) автоматизираност - съответствие в степените на автоматизация на 

различните подсистеми; 

д) управление на всички подсистеми в реално време. 

8) изисквания за осигуряване на нормални условия и техническа безопасност 

при работа във ВКПСМО; 

За осигуряване на нормални условия при работа във ВКПСМО в условията 

на масова къстамизация се предявяват конкретни изисквания по отношение на 

осветеност, запрашеност, шум, вибрации, температура, влажност и др., а така 

също и изисквания за обезопасяване на използваните технически средства и 

запазване здравето на работниците - заземяване, зануляване, предпазни екрани, 

блокиращи устройства, абсорбционни уредби, климатични инсталации и др.; 

9) други данни, условия и изисквания. 

При необходимост се задават специфични изисквания, определят се 

допълнителни условия и се формулират специални изисквания. 

Адаптираните към условията на масова къстамизация изходни данни ще 

съдействат за ефективното проектиране на ВКПСМО в индустриалните 

предприятия. 

 

3. Методическа последователност за производствен инженеринг на 

ВКПСМО в условията на масова къстамизация 

Производственият инженеринг на ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация се осъществява в следната методическа последователност:  

1) определяне на годишната трудопоглъщаемост на технологичните 

операции, изпълнявани на m-тия вид взаимозаменяеми АТМ;  

Годишната трудопоглъщаемост на технологичните операции, които ще се 

изпълняват на m-тия вид взаимозаменяеми АТМ във ВКПС (
mгT ) в условията на 

масова къстамизация за подбраните I на брой видове детайли, се изчислява по 

следната формула: 

където:
iгQ е годишният обем на производството на i-тия вид детайли, 

бр./год.;  

    
m,j,iопt - оперативното време за изпълнение над i-тия вид детайли на j-тата 

технологична операция на m-тия вид взаимозаменяеми АТМ, мин./бр. 

2) определяне на броя на m-тия вид взаимозаменяеми АТМ; 

Броят на m-тия вид взаимозаменяеми АТМ ( mM ) във ВКПСМО в условията 

на масова къстамизация се изчислява по следната формула:  

 

[ ],.год/.мин.tQ=T
mj,i,im оп

I

1=i
гг ∑ (5) 
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където: 
mегF е годишният ефективен фонд на време на един АТМ от m-тия 

вид взаимозаменяеми АТМ, мин./год. 

Получената стойност се закръглява към цяло число (
прmM ), като прето-

варването не трябва да бъде по-голямо от 10%.  

След като бъде определен броят на АТМ от всеки вид се установява общият 

брой на АТМ във ВКПСМО в условията на масова къстамизация. 

3) избор на начин на съчетаване на технологичните операции; 

Във ВКПСМО в условията на масова къстамизация се прилага преоб-

ладаващо паралелно-последователното съчетаване на технологичните операции. 

Чрез паралелно-последователното съчетаване се съкращава значително 

технологичния цикъл, тъй като при повечето от технологичните операции се 

осъществява многоинструментална обработка и продължителността им е 

значителна. Паралелно-последователното съчетаване на технологичните опе-

рации осигурява реализирането на жизнен цикъл на всяка виртуална клетка, 

подобен на този на биологичните клетки: раждане (започва изпълнението на 

първа операция), растеж (започва изпълнението на втора и следващи операции с 

припокриване във времето на всяка следващата спрямо предходната), зрялост 

(едновременно се изпълняват максимален брой операции над изработваната 

партида), свиване (приключва изпълнението на първа, втора и следващи 

операции) и отмиране (приключва изпълнението на последната операция от 

технологичния процес във виртуалната клетка над последния полуфабрикат от 

обработваната партида). С помощта на метода за формиране на виртуални клетки 

с няколко АТМ от вид [4] е препоръчително за изпълнението на най-

продължителните технологични операции да се използват по няколко АТМ от 

вид при паралелно-последователно съчетаване, което ще съдейства за 

значителното съкращаване на технологичния цикъл за съответните обработвани 

партиди. 

За единични бройки и малобройни обработвани партиди по изключение се 

прилага последователно съчетаване на технологичните операции. 

4) избор на начин на движение на полуфабрикатите от партидите; 

В условията на масова къстамизация при паралелно-последователно 

съчетаване на технологичните операции може да се използва поединично 

движение на полуфабрикатите или на транспортни партиди. Начинът на 

движение за призматични детайли (поединично или на транспортни партиди) се 

предопределя от броя на позициите за установяване на полуфабрикатите върху 

приспособления-спътници, а за ротационни детайли преобладаващо се прилага 

движение на полуфабрикатите на транспортни партиди, като големината на 

транспортната партида се определя от вместимостта на използваните стандартни 

(6) 

[ ],.бр
F

T
 =M

m

m

изч
ег

г

m
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(3.7) 

палети. Чрез увеличаване на големините на транспортните партиди се намалява 

броят на междуоперационните премествания, а оттам и на необходимите 

транспортни средства в системата, но се удължава технологичният цикъл. При 

последователно съчетаване на технологичните операции преобладаващо се 

използва партидно движение. 

5) избор на транспортни средства за ВКПСМО; 

За преместванията на полуфабрикатите във ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация е препоръчително използването на робокари или други видове 

автоматизирани транспортни средства с периодично действие – управляеми 

релсови колички, трансманипулатори и др. С тяхна помощ се реализират 

разнообразните технологични процеси на обработваните партиди и се постига 

мрежова схема на материалните потоци, т. е. всеки АТМ да може да осъществи 

връзка с всички останали АТМ и всеки АТМ при необходимост да бъде входящ 

(за изпълнение на първата операция от технологичния процес) или изходящ (за 

изпълнение на последната операция) за съответна партида.  

6) изчисляване на вътрешносистемния задел; 

Вътрешносистемният задел във ВКПСМО в условията на масова къста-

мизация включва технологичен (zт) и оборотен (zоб) задел. Транспортният задел 

е временно появяващ се, тъй като се използват транспортни средства с 

периодично действие и не се изчислява. Гаранционен задел във ВКПСМО не е 

необходим, тъй като преобладаващо има по няколко АТМ от всеки вид, на които 

може да бъде осъществена съответната технологична операция в случай на 

авария на един от тях. Затова вътрешносистемният задел (zвс) се изчислява по 

формулата: 

7) разработване на план на разположение на АТМ във ВКПСМО в условията 

на масова къстамизация; 

При разработване на плана на разположение на АТМ във ВКПСМО в 

условията на масова къстамизация трябва да се вземат под внимание следните 

фактори: 

а) конфигурацията на площадката и наличието на забранени зони (позиции) 

в нея – колони, съоръжения и др.; 

б) преобладаващата посока на материалните потоци в цеха, за да се 

разположат на най-подходящото място приемателно-предавателните станции на 

ВКПСМО; 

в) необходимата ширина на вътрешносистемните транспортни пътища, 

предопределена от вида на автоматизираните транспортни средства с 

периодично действие; 

г) специфичните особености на равномерно разпръснатото разположение на 

АТМ – АТМ са разположени с помощта на описания в [5] метод на 

[ ],.брzzz обтвс += (7) 
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(3.9) 

(3.8) 

предварително определени позиции, като са заобиколени от максимален брой 

други видове АТМ; 

д) броят на редиците, в които ще бъдат разположени АТМ във ВКПСМО - 

най-често две или повече редици; 

е) площта на АТМ - в отделните редици е препоръчително разполагането на 

АТМ с еднакви габаритни размери, за да се подобри степента на използване на 

производствената площ; 

ж) ориентацията на АТМ спрямо транспортните пътища – успоредно или 

перпендикулярно в зависимост от конфигурацията на машините, манипу-

латорите и приемателно-предавателните станции; 

з) разстоянията между АТМ (машините), както и между тях и съществуващи 

съоръжения и елементи на сградата. 

8) определяне цикъла на частичния процес, осъществяван във ВКПСМО в 

условията на масова къстамизация; 

При паралелно-последователно съчетаване на технологичните операции 

цикълът на частичния процес (
ппцчпT ) се изчислява по следната формула: 

където:
ппцтT е технологичният цикъл при паралелно-последователно съчета-

ване на технологичните операции, ч; 

          
m,1пзT - подготвително-заключително време за първата технологична 

операция, изпълнявана на АТМ от m-тия вид, ч; 

    нпр
пз m,j

T - неприпокриващото се подготвително-заключително време за j-тата 

технологична операция с оперативните и подготвително-заключителните 

времена на предходните технологични операции от частичния процес, ч; 

       J  – броят на технологично еднородните операции в частичния процес; 

      
срмоt – средното междуоперационно време,ч. 

При последователно съчетаване на технологичните операции цикълът на 

частичния процес (
пцчпT ) се изчислява по следната формула: 

където: 
пцтT е технологичният цикъл при последователно съчетаване на тех-

нологичните операции, ч; 

( ) [ ],.чt.1 - J.TTT =T
срmj,1пппп мо

J

2=j

нпр
пзпзцтцчп ∑ +++

( ) [ ],.чt.1 - J TT =T
срmj,пп мо

J

1=j
пзцтцчп ∑ ++ (9) 

(8) 
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(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

   
m,jпзT – подготвително-заключително време за j-тата технологична опе-

рация, изпълнявана от m-тия вид взаимнозаменяеми АТМ, ч; 

9) определяне на броя на технологичните работници за m-тия вид 

взаимозаменяеми АТМ във ВКПСМО в условията на масова къстамизация; 

Броят на технологичните работници (операторите) за m-тия вид взаимо-

заменяеми АТМ (
mтP ) се изчислява по следната формула: 

където:
jобН е броят на обслужваните от един работник АТМ (норма на мно-

гомашинно обслужване) от m-тия вид взаимозаменяеми АТМ. 

Общият брой технологични работници за ВКПСМО се изчислява по 

формулата: 

където: md  е относителният дял на допълнителния брой работници, необхо-

дими при ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест или други 

уважителни причини за m-тата група взаимозаменяеми АТМ, %. 

Ако степента на автоматизация във ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация е много висока, то може да не са необходими оператори за 

периодичното обслужване на АТМ и тези функции да се изпълняват от 

настройчиците. 

10) определяне броя на обслужващите работници във ВКПСМО в условията 

на масова къстамизация; 

Броят на обслужващите работници (настройчиците) във ВКПСМО в 

условията на масова къстамизация ( обP ) се изчислява по следната формула: 

където: обT  е  трудопоглъщаемост на обслужващата (настроечната) работа 

за определен период от време - година, тримесечие или месец, ч.; 

          
обеF -  ефективният фонд на време на един обслужващ работник (наст-

ройчик) за същия период от време, ч; 

Получената стойност се закръглява към цяло число, като претоварването не 

трябва да бъде повече от 15%. 

 

 

[ ],.бр
Н

к.M
 =P
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m

m
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т
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m

M

1=m
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(10) 

(11) 
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4. Заключение 

С помощта на адаптираните изходни данни и методическа последовател-

ност за производствен инженеринг на ВКПСМО се осигуряват предпоставки за 

практическото им реализация в индустриалните предприятия. Методическият 

инструментариум ще съдейства за по-бързото навлизане в индустриалните 

предприятия на тези най-съвременни производствени системи за механична 

обработка и за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 
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Abstract. Factors related to the specificity of an efficient and highly productive workplace, 

where fatigue and loss of concentration are minimized, are directly related to the anthropometric 

and ergonomic parameters the designer should take into account in designing and realizing 

specificly oriented and Narrowly specialized jobs for industrial production. All of this also 

directly affects work safety and fatigue reduction, as well as a factor that positively influences 

the reduction of occupational illnesses and disabilities caused by the work process involved. 

Keywords: Anthropometric features, physical features and user characteristics. 
 

1. Въведение 

В съвременната индустрия дизайнът на работното място има огромно значение за 

ефективността на работни процес. В непосредствена връзка с него са ергономичните и 

антропометрични параметри, които имат пряка връзка с трудовата безопасност и охрана 

на труда. 

 

2. Изложение 

Антропометрични показатели, физически белези и характеристики на 

потребителя:  

 Етно-географска специфика. Предназначение на ПРОДУКТА, съобразно 

етно географският регион и целеви пазар и неговото предназначение.  

 Националност, население, народност специфика, рефлектираща в определяне 

на ръстовите нормали.  

 Населението представлява обединени в етно- културен и политически 

жителите на една страна. „Исторически възникнала устойчива общност от хора, създала 

се върху базата на общност на езика, територия, икономически живот и психическа 

настройка, която се проявява в хармонизиране на общността на културата, етническите 

особености и религията“.  

Пол  
  Повечето видове висши животни се състоят от два пола — мъжки и женски.  

  Докато у нас полът има по общ обхват на назоваване, освен на физиологичните, така 

и на менталните характеристики, в езици като английски полът (sex), има синоним - gender 

(на български преводим като "род", "същностния пол"), който по-скоро касае 

идентичността, много повече, от колкото биологията сама по себе си. Полът, тук, се 

разглежда като концепция касаеща и осигуряваща организмите със средства за 

възпроизводство. Полът е пряко свързан с ръстовите специфики. 
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        Възраст 

 Фактор свързан с производителността на труда и придобития опит.  

 Имаме следните определения за възраст: анатомо-физиологична костна, 

морфологична и  соматична - е определяна по морфологични признаци - телесна маса, 

ръст, степен на вкостеняване на скелета, състояние на зъбите, кожата, развитие на 

вторични полови белези и др.; = възраст морфологична.  
 

Персентил – ръстови нормали 

 Размерите се представят, чрез 

метода на персентилите (Р), за 

които е съставена 

антропометрична 

характеристика на Българското 

население за голям брой 

антропометрични показатели по 

статистистически методи 

(Вариационно – статистически 

показатели) – БДС 14386-77. 

Персентилите, разглеждани в 

този стандарт са Р5 (персентил 

пети), Р25, Р50, Р75 и Р95 

(Персентил деветдесет и пети), 

като в пратиката най-често се 

използват за ергономично 

проектиране Р5 и Р95. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работни положения  

Определяне на работната поза. Тук се обосновава работното положение “седнал” 

“прав” “легнал” или тяхното съчетаване. При тази обосновка за основа се взема 

характерът на физическите усилия, необходими за изпълнение на работата, нейният 

темп и характер, а също така и размахът на движенията. Така при изпълнение работата, 

изискваща усилие до 5 кг., е най целесъобразна работна поза “седнал”. При значително 

усилие (10-20 кг.) – “прав”, а при усилие от 5 до 10 кг. – променлива работна поза 

“седнал-прав”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерите на човешкото тяло се 

определят в различни положения 

(най-често стоящо и седящо 

положение, респективно работна 

поза) и се измерват в трите основни 

равнини хоризонтална, вертикална 

или още сагитална и франтална. 

Габаритните размери в статично 

положение се определят като 

разстояние между най-

отдалечените срещуположни точки 

на човешкото тяло – т. е. най-

големите статични размери [1].  

 

Размери на човешкото тяло  

Габаритни размери на човешкото тяло (в статично положение)  
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Габаритни размери на тялото на жени и мъже - р5 и р95 при стояща поза и 

габаритни размери на тялото на жени и мъже - р5 и р95 при седяща поза. 

 

     
 

Езикът на човешкото тяло  
Тялото и душата в холистичната картина на света. Непреднамерената реч на 

тялото. Жестомимиката – фактор за моделиране на работната среда; формоизграждане 

и пластика. 

 Физиогномиката като елемент на системата от невербални комуникативни 

елементи. Етнокултурни особености в интерпретацията на физическите 

характеристики на човешката външност.  

 Патономиката като елемент от “езика на тялото” и средство за информация 

относно психо-физическото и емоционалното състояние на човека.  

 Изражението, погледът и мимиката в акта на комуникация.  

 Усмивката в речевия акт. Позата и жестовете в акта на комуникация. 

Класификация на жестовете.  

 Проксематиката в акта на комуникация. Дистанция и комуникация.  

 Взаимно разположение на участниците в комуникативния акт – социални и 

етнопсихологически аспекти [3]. 

 

Форми на човешкото тяло  

Телесни типове:  

 Мезоморф  
Това са хора с най-добри генетични дарби; ясно изразена мускулатура, широки 

рамене, широки длани, къси пръсти, големи пред мишници и прасци. Имат голяма 

природна сила, дебела кожа, голям гръден кош(понякога прекалено голям) и нисък 

процент подкожни мазнини.  

 Ектоморф  

Хора с издължена структура на тялото, тесни рамене и тесен ханш, най-често с 

тънка до нормална дебелина на костите.  

       Ендоморф Това са хора с по-висок процент подкожни мазнини, които 

придават обла форма на тялото, хора с не до там добре разкрита мускулатура.  

        Комбинирани типове с включване на елементи от гореизброените с 

доминиращи процентни дялове. Ектомезоморф, мезоектоморф, ендомезоморф, 

ендоектоморф, мезоендоморф и др.  

 Тегло на човешкото тяло  

Състав на тялото  



919 

 

Общо казано тялото е съставено от кости, мускули, органи и мазнини. Мускулите, 

органите и костите са активна маса, докато мазнините са пасивни. Малко количество 

мазнини (3% от теглото при мъжете и 11% при жените) са необходими за 

физиологичните процеси. Останалите служат за резерв от гориво, термо-изолатор и 

като щит срещу наранявания. За оптимални може да се считат стойности за мъжете 5-

8% и 12-14% за жените. Стойности над тези говорят за наличие на излишни мазнини.  

Норми за тегло  
От казаното досега става ясно, че активното тегло на човешкото тяло се получава 

след като бъде отстранено теглото на мазнините. Масовата практика обаче е това да не 

се прави и всички препоръки се отнасят към общото тегло на тялото. Нека разгледаме 

следните примери:  

Пример 1: Имаме двама мъже с еднакъв ръст 185 см, тегло съответно 70 кг и 90 кг 

и процент мазнини 5% и 25%. Телата им определено ще имат осезаема визуална 

разлика, единият може да мине за слаб, а другият за здравеняк. Лесно се изчислява, че 

активното тегло на двамате е почти еднакво, съответно 66.5 кг и 67.5 кг. Грубо казано 

те имат еднакво количество мускулна маса, а вторият е покрит от солиден слой 

мазнини.  

Пример 2: Имаме две жени с еднакъв ръст 165 см, тегло съответно 50 кг и 60 кг и 

процент мазнини 20% и 15%. Първата жена може погрешно да бъде смятана за имаща 

тяло в добро здраве, но всъщност активното й тегло е 40 кг, което е твърде малко. 

Докато втората жена може да бъде набедена за наднормено тегло, което е вредно за 

здравето, но всъщност нейното активно тегло е 51 кг, което е чудесно от здравословна 

гледна точка.  

 

 Работни зони на двигателните органи  
Оперативно работно пространство е площ, границите на която се определят от 

максималната работна зона с отчитане на обръщането на 180 0 и преместването на 

работника по една линия надясно или наляво от мястото на неговата оперативна работа. 

Останалата площ спада към спомагателното работно пространство, където се 

разполагат средствата и предметите на труда, които се използват сравнително по-рядко.  

Работна операция - действие или поредица от действия, обединени от определена 

обща цел, които се приемат за елементарна съставна част на даден вид трудова дейност; 

може да бъде: двигателна или умствена, основна или спомагателна, еднократна или 

повтаряща се и др. [1, 4]. 

Команден орган - елемент от машината или техническото устройство, 

посредством който работещият (операторът) подава командни сигнали към 

управлявания обект; напр. бутон, клавиш, лост, педал, превключвател, ръчка и др. [1, 

4]. 

При невисок темп на работа и неголям размах на движенията се препоръчва 

работната поза “седнал”, при голям брой движения с размах над 1 м на целия фронт, 

300 мм в дълбочина, 400 мм от повърхността на работната зона поза “прав“, при работа 

изискваща точност, която се изпълнява с двете ръце – поза “седнал”, при 

профилактични работи и наблюдаване работата на машините – поза “седнал-прав” и 

т.н.  

Целесъобразността на избора на работното положение се определя от комплекс 

фактори, характерни за дадено работно място. 
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Изходни параметри за вертикална планировка на работното място са:  

  работна височина, т.е. разстояние по вертикал от пода до седалката в 

хоризонтална плоскост;  

  височина на седалката;  

  свободно пространство за краката от плоскостта на седалката до работната 

повърхност;  

  височина на свободното пространство за краката от пода до работната 

повърхност;  

  разстоянието от пода до повърхността на монтажната маса;  

  отдалеченост на обектите от очите и ъгъл на зрението.  

 

При проектиране планировката се обръща внимание на позите на работника. Най-

разпространените пози са “седнал” и “прав”. За избора на позата оказват влияние 

редица фактори – видът и размерите на материалите, на инструментите, с които се 

работи; височината на обработвания детайл и други. Особено значение сред тези 

фактори има физическото усилие, което е необходимо при изпълнението на трудовия 

процес [1, 3, 4]. 

При малък размах на работното движение, при усилия до 5 кг., при бавни темпове 

на работа и при работа, изискваща особена точност, се предпочита седящата поза. 

Работейки прав, работникът може да извърши движения, изискващи по-голямо 

напрежение, имащи размах над 1000 мм по франта и съответно 300 и 400 мм съответно 

под и над работната зона. Когато работникът работи прав, правилно е да се наклони 

напред 10-150. При по-голям наклон се появява допълнително статическо напрежение, 

за преодоляване на което работникът изразходва по-голяма част от физическата си сила 

и рязко се намалява производителността на труда му.  

Оптималната работна зона за работещ прав има следните основни размери: на 

височина – 1000 – 1600 мм, по фронта 550 мм, в дълбочина до 350 мм.  

За работещите прави в рамките на работното място трябва да се осигури седалка, 

на която да си отпочиват през краткотрайните почивки или други прекъсванията на 

работата.  

За работната поза “седнал” е необходима зона със следните размери: на височина 

– 600 – 1200 мм, в дълбочина до 550 мм и по фронта – 550 мм от центъра на сядането. 

Увеличаването точността на работа или намаляване размерите на обработваните 

детайли намалява размерите на работната зона.  

При работната поза “седнал” трябва да се предвиди свободното пространство за 

краката на работника, което трябва да има размери над 600 мм за височината, 500 – 600 

мм за широчината и 450 – 550 мм за дълбочината.  

Колената на работника трябва да бъдат под работната плоскост. В случаите, когато 

работникът, работещ седнал, трябва да извърши действие, изискващо усилие, по-

голямо от 5 кг, е необходимо да се осигури опора за гърба, когато действието е напред 

(от работника към фронта), и за краката – за действията 

 

 Зона на видимост и обзор, Важни понятия: КОНТРАСТ, 

ИЗВЯВАВАНЕ, узнаваемост, прогледност, бистрота, избистреност, яснота, 

проницаемост, видимост, обобщеност, обзор, мащаб… 
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Важно значение при 

проектирането на планировката на 

работното място има спазването 

на оптимално разстояние между 

очите и предмета на труда. 

Особено внимание се обръща на 

зрителните възможности на човека.  

Планировката на работното място 

трябва да осигури удобен и без 

излишно зрително напрежение изглед 

към употребяваните материали и 

инструменти.  

Ъгълът на мигновеното виждане и 

възприемане не превишава 180, 

ъгълът на ефективната видимост в 

работната зона е 300, а максималната 

зона на обзора при фиксирано 

положение на главата, в която 

отчетливо се възприемат формата и 

местоположението на предметите, е 

за хоризонталната плоскост 1200 (за 

сметка на страничното виждане) и за 

вертикална плоскост - 890 (39 - нагоре 

и 47 - надолу).  

Значение при проектирането на 

планировката на работното място има 

спазването на оптимално разстояние 

между очите и предмета на труда. 
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Особено внимание се обръща на зрителните възможности на човека [1]. 

Планировката на работното място трябва да осигури удобен и без излишно 

зрително напрежение изглед към употребяваните материали и инструменти.  

Ъгълът на мигновеното виждане и възприемане не превишава 180, ъгълът на 

ефективната видимост в работната зона е 300, а максималната зона на обзора при 

фиксирано положение на главата, в която отчетливо се възприемат формата и 

местоположението на предметите, е за хоризонталната плоскост 1200 (за сметка на 

страничното виждане) и за вертикална плоскост - 890 (39 - нагоре и 47 - надолу).  

Извиването на главата вляво и вдясно увеличава зоната на кръгозора на хоризонта 

около 2200, а по вертикала на 125-1350. При планировката на работното място трябва 

да се има предвид, че движението на главата е твърде уморително и изисква голямо 

физическо и нервно напрежение. Следователно трябва да се избягва използването на 

работната зона извън кръгозора или в нея да се разполагат ония предмети, които се 

използват много рядко.  

Трябва да се има предвид, че способността на човешкото око по-точно да определя 

размерите и пропорциите в хоризонталата, отколкото във вертикалата.  

При работа със светлинни сигнали, които работникът трябва да следи в хода на 

работата, източникът на светлина се разполага както следва:  

 жълт сигнал – в пределите на 1200 по хоризонтала и 950 по вертикала  

 син сигнал – в пределите на 1000 по хоризонтала и 800 по вертикала  

 червен и зелен сигнал - 600 по хоризонтала и 400 , по вертикала  

Това се налага, защото границите на възприемането и различаването на 

отделните цветове от нашето око е различно [4].  

От значение е и разстоянието от окото на работника до отделните предмети. 

Нормално трудовите действия трябва да се извършват на разстояние 380-560 мм. 

По-големите или по-малките разстояния уморяват зрението. 

Хигиенни показатели  

 Хигиена на труда - изучава взаимодействието в системата работна среда - 

трудов процес - работещ човек с цел опазване, укрепване и подобряване на здравето на 

работещите и осигуряване на висока работоспособност.  

Хигиена рекреационна – се занимава с проблематиката на отдиха и разработва 

мероприятия, и изисквания за всички форми на отдих, за пълноценното му използване 

като предпоставка и средство за здраве, висока работоспособност, хармонично 

развитие и активно дълголетие на човека.  

Шум  

 Шумът във физичен смисъл - звук със сложна нехармонична вълна (хаотично 

събрани тонове), чиято честота и сила не са в определени и постоянни съотношения във 

времето; в психофизиологичен смисъл - всяко акустично дразнене (въздействие), което 

се възприема като неприятно, независимо от неговите акустични качества; в 

патологично физиологичен смисъл - всеки акустичен сигнал, който предизвиква със 

силата си или с продължителността си временни или постоянни промени в организма 

(слуховия анализатор и извън него).  

 Видове шум: аеродинамичен - възниква при турбулентно движение на газове 

по тръбопровод; битов - шум в жилищата и жилищните райони, предимно от 

електродомакински уреди, озвучителни тела, асансьори и др.; бял шум - с непрекъснат 

спектър, при който амплитудите на всички съставни тонове са равни; импулсен - шум, 
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при който нивото на звуковото налягане се променя с повече от 5 db/s, а 

звукосъставящите го звукови импулси са с продължителност, не по-малка от 200 ms; = 

шум непостоянен.  

 Шумозащита е комплекс от профилактични мероприятия, чрез които се цели 

предотвратяване на шумово увреждане, посредством подбор на специфични материали 

и конструктивни решения редуциращи шума.  

 

Вибрации  

 Вибрация е е механично колебание на материалните точки или тела около едно 

равновесно положение (в диапазона на инфразвуковите и част от звуковите честоти). В 

зависимост от посоката на колебателното движение вибрациите са хоризонтални, 

вертикални, ротативни и др. Делят се още на общи и местни, в зависимост от това дали 

въздействат цялото тяло или само горните крайници. Имат пряка връзка с шума. 

 

Температура  

 Температура - физична характеристика, показваща състоянието на 

термодинамичното равновесие в дадена система, среда или организъм.  

 Температура ефективно - еквивалентна - показател, който характеризира 

субективното усещане на човека при комбинираното въздействие на температура, 

влажност и движение на въздуха; вж. зона на топлинния комфорт и линия на комфорт. 

При отчитане и на инфрачервеното излъчване в дадената среда се говори за 

радиационно ефективно еквивалентна температура. Температура на точката на 

росата - температура, при която се постига пълно насищане на даден обем въздух от 

водни пари; при тази температура водата преминава от парообразно в капково - течно 

състояние, т. е. образува се роса.  
 

Радиация  

 Радиация - излъчване; лъчение; лъчиста енергия слънчева, инфрачервена, 

ултравиолетова. Радиоактивност е спонтанно превръщане на неустойчивите изотопи 

на един химичен елемент в изотопи на друг елемент, при което се излъчват елементарни 

или алфа - частици, бета или гама - лъчи; свойство на някои нуклиди самопроизволно 

да се превръщат в други, при което се излъчват частици и фотони. 

Радиочувствителност е чувствителност на организма, неговите органи, тъкани и 

клетки към действието на йонизиращото излъчване; характеризира се като видова, 

индивидуална, полова, възрастова и тъканна радиочувствителност.  
 

Токсичност  

 Токсичност е свойство на дадено вещество в определени количества да 

предизвика патологични изменения в организма. Този фактор е от основно значение 

при избор на материали и технологии за реализация на продуктити и изделия, не само 

относно експлоатацията им, а и след приключване на жизненият им цикъл.  
 

Вентилация  

 Вентилацията е организиране на въздухообмен с цел поддържане на 

определени качества на въздуха (температура, влажност и др.) и концентрации на прах, 

газове и пари под ПДК; замяна на въздуха в ограничено пространство с външен или 
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пречистен въздух; проветряване; може да бъде естествена и изкуствена, общообменна 

и местна (локална), нагнетателна и смукателна (аспирация).  
 

Атмосферно налягане. Отчитането на този фактор има връзка с местолокациите 

на работните места. 

 Атмосферно налягане е това, което атмосферата оказва върху намиращите се в 

нея тела. То е обусловено от тегловната маса на въздушните слоеве; основен климато 

образуващ фактор. На морското равнище е стълб атмосферен въздух с площ 1 cm2 има 

средна маса 1033 g и се уравновесява с налягането на живачен стълб с височина 760 

mm 
 

Влажност. Пряко свързана е с функциите и експлоатациионите условия в средата 

на работа. 

 Влажност - изразено в проценти отношение на масата на водата, съдържаща се 

във влажно тяло, към масата на тялото, заедно с водата. Имаме следните определения 

за влажност: абсолютна - количеството водни пари (g), което се съдържа при дадена 

температура и налягане в 1 m3 въздух; парциално налягане на водни пари във въздуха 

(kPa); влажност максимална или максималното количество на водните пари (g), което 

може да се съдържа в 1m3 въздух при дадена температура и налягане, без кондензация; 

влажност физиологична относителна - отношението (%) между абсолютната 

влажност при дадена температура на въздуха и максималната влажност при 

температура 37 °C.  
 

Степен на замърсеност. Има връзка с характеристиките на работните повърхнини 

и експлоатационните условия на работната среда. 

 Замърсителят е вещество, което в достатъчно количество предизвиква измерим 

нежелан, вреден ефект върху човека, животните, растенията, храните и материалите. 

Обикновено под замърсител се разбира праха и химичните съединения; в по-широк 

смисъл на термина замърсител може да бъде всеки физичен агент, химично съединение 

или биологичен вид, надвишаващ естественото равнище.  
 

Светлинен и цветови климат - способства да се поддържа траен емоционално 

устойчив динамичен алтруистичен стериотип, който подтиска усещанията за умора и 

монотонност в трудовия процес. 

 Осветление е използуване на лъчиста енергия, предизвикваща светлинно 

усещане; в зависимост от начина на организирането осветлението може да бъде 

разсеяно (дифузно), отразено, локално, общо, комбинирано, насочено, смесено 

(естествено и изкуствено). Има отношение към прецизността на труда и спецификата 

на обработваните детайли [1, 3]. 
 

Физиологични показатели. Профилактика на болестите чрез използуване 

укрепващото и трениращото (закаляващото) въздействие на естествени и (или) 

изкуствено създадени физични фактори. 

 Физиология на труда и физиопрофилактика - раздел от общата физиология и 

трудовата хигиена, който изучава промените във функционалното състояние на 

човешкия организъм под влияние на трудовата му дейност и разработва нормативи и 

мероприятия за запазване и укрепване на здравето и осигуряване на висока 

работоспособност на трудещите се.  
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Силови показатели 
Целта при ефективизиране на работния процес е да бъдат редуцирани умората и 

разходът на енергия в работните операции. Силовата динамика и издръжливостта на 

отделни кинематични вериги в организма (мускули и мускулни групи) и измерването 

на силите се извършва с уред за измерване на мускулната сила и издръжливостта - 

динамометър - силомер.  

 Скоростни показатели 
Най-разпространено определение за скорост е, че скоростта е равна на пътя, който 

изминава дадено тяло за единица време. Има отношение към експедитивността на 

реакциите и бързината на рефлексната връзка в работния процес 

 Енергетични показатели 
Енергията е скаларна физична величина, която характеризира способността на 

дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва 

работа. Енергията може да бъде под няколко форми: кинетична енергия - енергията на 

движението на телата, бива транслационна и ротационна;  

потенциална енергия - гравитационна потенциална енергия и еластична 

потенциална енергия; механична енергия - сумата от кинетичната и потенциалната 

енергии.  
 

Психофизиологични показатели  

 Зрителни, слухови, осезателни, обонятелни, вкусови, 

Психологични показатели  

 Вид на обслужването/ползването/постоянно, периодично  

 Обслужващ персонал/компетенции, квалификации/.  

 

Допустимост на обслужване автономно/без персонал или оператор/  

 Внимание, Концентрация, Мислене, Запаметяване, Знание, Умение, 

Квалификации  

 

Отчитане функционирането на човешките безусловни и условни рефлекси  

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

условните в безусловни рефлекси [2]. 

 

3. Заключение 

Използваният критериален анализ в своята изчерпателност и цялост е гаранция за 

комплексното изграждане и ефективност на работното място. Това е и предпоставката 

за създаването на иновативен и конкурентен дизайн.  
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УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА – 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ В 

КОМПАНИЯ “G4S GROUP” 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT – INTEGRATED 

APPROACH FOR ACHIEVING SUCCESS IN COMPANY 

“G4S GROUP” 

 
Mincho Banchev1, Dimitar Tenchev2 

 
1Department of Economic and Management, UCTM, Bulgaria,  

 E-mail:minchobanchev@gmail.com 

 
2Department of Economic and Management, UCTM, Bulgaria, 

 E-mail: dtenchev@mail.bg 
 

Abstract. Performance management is about helping people to understand how they 

contribute to the strategic goals of organisations and ensuring that the right skills and effort 

are focused on the things that really matter to organisations and will make an impact on 

organisational performance. The work discussed the good practice of performance 

management system in G4S Group, what success criteria are used to determine the value 

of performance management as a tool to raise both individual and organisational 

performance. 

Keywords: performance management, performance drivers, G4S Group success, achieving 

goals, recognition and talent management.   

 

1. Въведение 

Управлението на изпълнението на дейността е част от инструментариума 

на ЧР и на управлението на хора още от 80-те години на ХХ век и неговото 

развитие като ключов инструмент за управление на хора може да ни помогне 

да разберем значението и мястото му спрямо другите ключови дейности в 

областта на ЧР. Чрез редица проявления – като се започне от управлението, 

през целите до прегледа на изпълнението на дейността – управлението на 

изпълнението на дейността се утвърждава като основното средство, чрез което 

мениджърите комуникират какво се изисква от служителите и осигуряват 

обратна връзка за това как те постигат целите на позицията, която заемат. 

Редица изследвания и проучвания проследяват развитието на управлението 

на изпълнението на дейността още от началото на 90-те години на ХХ век – от 

една прекомерно бюрократична процедура до всеобхватен и инклузивен 

процес. Първото проучване на управлението на изпълнението на дейността 

през 1991 г. (Bevan and Thomson, 1991) установява големи неясноти по 
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отношение на реалния смисъл на термина „управление на изпълнението на 

дейността“. Много професионалисти го използват вместо различни 

инструменти от управлението на изпълнението на дейността, като например 

„оценка на изпълнението на дейността“ или „заплащане на базата на 

изпълнението на дейността“. Едно по-късно проучване (Armstrong and Baron, 

1997) установява, че най-общо казано е налице консенсус по това, че терминът 

обхваща редица активности за управление на изпълнението на дейността от 

страна на отделния служител, но тези активности се групират в областта на 

развитието и възнаграждението.  

Едва през 2005 г. разработката на Армстронг и Барон предоставя 

доказателства за управлението на изпълнението на дейността като средство за 

интегриране на редица активности, насочени към индивидуалния принос, като 

например планиране на кариерата, управление на таланта и обучение и 

развитие. 

 Въпросът за поведението на мениджърите и неговото отражение върху 

изпълнението на дейността от самите мениджъри и от служителите, които те 

управляват, е разгледан в труда „Хората и изпълнението на дейността“ (Purcell 

et al, 2003) като изключително важно звено във връзката управление на хора– 

резултати от изпълнение на дейността на организацията. Същият труд 

определя управлението на изпълнението на дейността като свързан с 

човешките ресурси процес, който е ключов за формиране на поведението на 

мениджърите и способства за установяване на положителна връзка между 

мениджър и служител. 

 

2. Изложение 

2.1. Основни положения 
Управлението на изпълнението на дейността е една от ключовите практики 

при управлението на хора. През 1993 г. Флетчър дава следното определение: 

„Истинското понятие за управление на изпълнението на работата е 

свързано с подход за създаване на споделена визия за предназначението и 

целите на организацията, което помага на всеки служител да разбере и 

открие мястото и приноса си за постигането им, като по този начин се 

управлява и подобрява изпълнението на работата на индивида и на 

организацията." (Fletcher, 1993) 

Флетчър откроява три ключови компонента: 

• Поставяне на ясни цели за отделните служители, (тези цели произтичат 

от стратегията на организацията и от анализа на целите на всеки отдел. 

• Формален процес на мониторинг и преглед на изпълнението на 

дейността в процеса на постигане на целите. 

• Използване на резултатите от прегледа за подкрепа на желаното 

поведение чрез различни поощрения или за определяне на потребности от 

обучение и развитие. 
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Тези три критични елемента могат да се съчетават с други инициативи, като 

практики за ефективна комуникация и изграждане на споделена визия. 

По-късно през 1998 г. в книгата си „Управление на изпълнението: Новите 

реалности“, Армстронг и Барон дефинират управлението на изпълнението на 

дейността като: „процес, който допринася за ефективното управление на 

отделни лица и екипи, за да се постигнат високи резултати от дейността на 

организацията. Като такъв, процесът създава споделено разбиране относно 

това, което трябва да се постигне, и подход към ръководенето и развитието 

на хората, който да гарантира постигането на планираните резултати. ... 

Стратегия, която засяга всички дейности на организацията, разглеждани в 

контекста на нейната политика за ЧР, култура, стил и системи за 

комуникация. Естеството на стратегията зависи от организационния 

контекст и може да варира в различните организации.“ 

С други думи, управлението на изпълнението на дейността трябва да бъде:  

• Ефективно – то трябва да гарантира, че хората притежават знанията и 

способността 

да работят/извършват дейността. 

• Стратегическо – то касае по-широкообхватни въпроси и по-дългосрочни 

цели. 

• Интегрирано – то трябва да свързва различните аспекти на бизнеса, 

управлението на хора и отделните служители и екипи. 

Управлението на изпълнението на дейността не е тестово упражнение с 

кутийки за отмятане на верния отговор, което да удовлетворява нуждите на 

бюджета за обучение или политиката, обвързваща заплащането с 

изпълнението на дейността. Управлението на изпълнението на дейността се 

явява основното средство, чрез което да се гарантира, че отделните служители: 

• знаят и разбират какво се очаква от тях; 

• притежават умения и способности за удовлетворяване на тези очаквания; 

• имат подкрепата на организацията да развиват способностите си, за да 

отговорят на тези очаквания; 

• получават обратна връзка за резултатите от своята работа; 

• имат възможност да обсъждат и да допринасят за постигане на целите и 

задачите на отделния служител и на екипа. 

Най-важното, е, че управлението на изпълнението на дейността трябва да се 

стреми да синхронизира дейностите и целите на всички служители – от 

висшите мениджъри до редовите служители – с целите и задачите на 

организацията. И накрая, всички трябва да са в състояние да разберат как ще 

се използват резултатите и какви ще са ползите за самите тях и за тяхната 

организация.  

Приложен добре, процесът на управление на изпълнението на дейността е 

мощен инструмент, чрез който да се съсредоточат активности и усилия и в 

резултат да се подобрят резултатите от дейността на организацията.  
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2.2. Управление на изпълнението на дейността в G4S Group 

„G4S Group“ развива свoята дейнoст в пoвече oт стo и двадесет държави пo 

света с пoвече oт седемстoтин хиляди служители. Фирмата е акциoнернo 

дружествo, листванo на фoндoвата бoрса в Лoндoн и Кoпенхаген и след 

сливанетo  през 2004 гoдина на Securicor  и Group 4 Falk фoрмира най-гoлямата 

в света кoмпания предoставяща решения за сигурнoст. G4S Group има oбoрoт 

oт oкoлo седем милиарда английски лири на гoдина и е в тoп 100 на най- 

дoхoдoнoсните кoмпании за инвеститoрите. Пoддържа oхраната на над 32 

атoмни централи в САЩ, част oт физическата oхрана на Пентагoна, oхранява 

петрoлoпрoвoди в Близкият Изтoк и същo така извършва инкасoвата дейнoст 

към едни oт най – гoлемите банкoви и финансoви институции в света. 

Oснoвните ценнoсти на групата са: Фoкус върху клиента, Експреснoст, 

Изпълнение, Най-дoбрите служители, Пoчтенoст, Сътрудничествo и рабoта в 

екип. Oснoвната визия на кoмпанията е да бъде разпoзнавана катo глoбален 

лидер в предoставяне на решения за сигурнoст. 

В последните години „G4S Group" стартира амбициозен план, който служи 

като цялостна бизнес стратегия и програма за задълбочаване на връзките с 

клиентите. Принципът за фокусиране върху хората включва както 

служителите, така и клиентите. Той осигурява насоки за създаването на 

управленски програми и практики, ориентирани към хората в цялата 

компания. Те отразяват решимостта на организацията да създава работна 

среда, в която всички са включени и подкрепени и всяко добро изпълнение е 

признато и възнаградено. Управлението на цялостното изпълнение се 

разглежда като инициатива, която може да помогне за развитието на култура 

за постигане на отлично ниво на изпълнение. Това дава отражение върху 

подобряването както на индивидуалното изпълнение, така и на цялата 

компания. 

С подкрепата на ръководния екип наG4S Group, отделът по ЧР (на глобално 

ниво) преработва и въвежда системата за управление и развитие на 

изпълнението. 

Система за управление и развитие на изпълнението (СУРИ) 

Целта на системата за управление на изпълнението е да осигури 

подобряване на изпълнението и развитието на служителите на компанията. Тя 

има следните основни задачи: 

 да създаде структура за свързване на индивидуалните цели за 

изпълнение с бизнес стратегията и корпоративните цели; 

 да насърчи индивидуалния растеж и да осигури устойчиво високо 

ниво на изпълнение; 

 да подкрепи оценки на изпълнението, базирани върху постигнатите 

резултати (т.е. КАКВО е направено) и разкриването на основните  

движещи сили за изпълнението на дейността (т.е.  КАК това е 

направено); 
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 да осигури процедура за откриване на талантите и да се създадат 

възможности за развитието им; 

 да даде възможност за диференциация в оценките на изпълнението, и 

съответно при определянето на възнаграждението. 

Ключовите компоненти на системата за управление на изпълнението в G4S 

са: 

 индивидуален план за изпълнение; 

 индивидуален план за развитие; 

 преглед на шестмесечието; 

 съвещания за калибриране и оценка на критериите за изпълнението; 

 годишен преглед на изпълнението; 

 съвещания за преглед на талантите. 

В G4S са въведени т.нар. основни движещи сили или индикатори за 

изпълнението на дейността (“Performance drivers"). Те включват (табл. 1): 

 
Таблица 1. Основни движещи сили / индикатори за изпълнение  

на дейността и примерни поведения, които ги демонстрират 

 

Двигатели на изпълнението Примерни поведения на 

служителите 

Установява ясни цели с измерими 

резултати 

Определя високи стандарти за 

изпълнение. 

Дефинира цели и задачи, както и 

ясни приоритети за това, което 

трябва да бъде изпълнено. 

Мениджърите трябва да са сигурни, 

че служителите разбират това, 

което се очаква от тях и редовно 

получават обратна връзка за своето 

изпълнение.  

 Коучинг и оценка на работата на 

хората 

Отнася се с уважение към хората. 

Демонстрира честност и почтеност 

във всички взаимоотношения. 

Мениджърите създават 

възможности на хората да 

използват максимално своите 

способности, за да допринесат за  

развитието на бизнеса. 

Защитава интересите на 

организацията 

Демонстрира ангажираност да 

работи в екип за постигане на 

целите и интересите на компанията. 
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Споделя информация и ресурси с 

другите и допринася за успеха им. 

Комуникира ефективно Демонстрира умения за „активно 

слушане", проявява емпатия и 

зачита различното мнение. 

Обменя информация и идеи за 

постигане на целите.  

„Прегръща” промяната, 

творчеството и иновациите 

Отворен е за нови идеи и иновации. 

Проявява гъвкавост и се адаптира 

към промените. 

Има стратегически фокус и умения 

за бизнес планиране 

В състояние е да разработи 

организационна визия и ефективна 

бизнес стратегия, която се базира 

на сигурни факти. Може да 

превърне описаните визия и 

стратегия в ясен план за работа, 

както и в индивидуални цели и 

приоритети. 

 

2.3. Годишен индивидуален план за изпълнение 

Индивидуалният план за изпълнение (ИПИ) помага на служителите да се 

фокусират върху целите, които са най-важни за постигане на приоритетите на 

„G4S". Той е основан на принципите на МВО. Този план дава възможност за 

точна оценка и диференциация на нивата на изпълнение между служителите 

 
Таблица 2. Създаване на индивидуален план за изпълнение 

 

Роли на служителите и мениджърите 

Период Роля на 

мениджъра 

Роля на 

служителя 

Мениджъри и 

служители 

Декември - 

Януари 

Обсъжда със 

служителите: 

-целите за 

настоящата 

година, 

-начина на 

оценяване 

-целите на 

екипа. 

Развива 

индивидуалния 

план за 

изпълнение, 

включително 

целите за 

изпълнение и 

критериите за 

оценяване. 

Срещат се за 

преглед, 

съгласуване и 

приемане на 

индивидуалния 

план за 

изпълнение. 

 

Процесът започва през месец декември, когато мениджърите и служителите 

работят заедно, за да изготвят ИПИ като средство за свързване на 
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индивидуалните цели за предстоящата година, с тези на звеното/ отдела и 

екипа със стратегическите цели на организацията. Тези цели трябва да бъдат 

SMART. Една или две от тези цели са свързани с личностното  развитие, 

отразявайки областите, в които служителите имат намерение да направят 

конкретни стъпки за подобряване на своите умения, знания или опит.  

През годината служителите отговарят за постигането на целите си и трябва 

да документират своите постижения.Мениджърите са отговорни за даване на 

обратна връзка, осъществяване на коучинг и подкрепа на своите служители. 

Индивидуален план за развитие (ИПР) 

Във фокуса на този план е лидерската компетентност, спецификата на 

работата или функционалната компетентност, от която служителите се 

нуждаят, за да бъдат успешни на своите настоящи или бъдещи позиции. ИПР 

трябва да отразява намеренията на служителя за кариерно развитие. Целта е 

служителите да помислят в посока на това кои умения биха искали да 

придобият и как да ги развиват за в бъдеще. 

Преглед на шестмесечието 

Прегледът на шестмесечието се провежда преди края на месец юли всяка 

година. По време на този преглед служителят и неговият мениджър разглеждат 

постигнатите резултати по отношение на  изпълнението на целите и как този 

служител демонстрира основните индикатори свързани с работата. Това също 

е моментът за ревизия на годишните цели според променените бизнес 

приоритети на компанията. 

Годишен преглед на изпълнението 

През месец януари на следващата година служителите получават оценки за 

цялостния си годишен принос. Вземат се предвид две основни области: 

 Постигане на целите за изпълнението на работата (Какво?) - с тегло 

75% в общата оценка; 

 Демонстриране на водещите  поведения  в съответствие с  основните  

индикатори  за изпълнение на дейността (Как?) - с тегло 25% в общата 

оценка. 

Мениджърите правят преглед на годишния индивидуален план за 

изпълнение и сравняват предварителните оценки с постигнатите резултати, 

основните индикатори за изпълнение на дейността и цялостното представяне 

на всеки служител. Таблица 3 илюстрира нивата на оценка, заедно с указанията 

за ранжиране.  
Таблица 3. Нива на оценка 

Оценка Значение Разпределение 

4 Изключително изпълнение 20% 

3 Много добро изпълнение 70% 

2 Необходимо е подобрение на 

изпълнението 

10% (разпределят се 

между двете оценки 

1 Неприемливо изпълнение 
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През месец януари мениджърите се събират на съвещание за калибриране 

на критериите за оценка и преглед на талантите. Те обсъждат и споделят 

своите наблюдения върху изпълнението на служителите си през изминалата 

година, за да определят окончателните оценки за изпълнението на работа на 

всеки служител. 

Съвещанията за калибриране на критериите и за преглед на талантите могат 

да бъдат комбинирани. 

Съвещания за калибриране на критериите за изпълнение на работата 

Целта на съвещанието за калибриране е да се повиши качеството и постигне 

справедливост при оценяването чрез прилагането на общи стандарти. 

Съвещанията за калибриране имат следните предимства: 

 Участието на мениджъри от различни направления и отдели е 

предпоставка за дискусия и съпоставка на възгледите за изпълнението 

на всеки служител през изминалата година; 

 Груповата дискусия на участниците в съвещанията осигурява 

обективна оценка на постигнатите резултати по всеки един от 

основните индикатори за изпълнение на дейността за всички 

служители. 

Съвещание за преглед на талантите 

Едновременно с оценката на цялостното изпълнение, мениджърът определя 

и готовността на служителя за повишение. На съвещанието за преглед на 

талантите мениджърът: 

 идентифицира и обсъжда членовете на персонала, които са готови за 

повишение; 

 съгласува конкретен план за действие за тези служители; 

 финализира оценката за изпълнението. 

За да участват ефективно на съвещанията за преглед на талантите, 

мениджърите трябва да съберат информация за: 

 силните страни на всеки член на персонала; 

 областите за развитие и съответния план за действие; 

 кариерните желания; 

 възможностите за мобилност на служителя; 

 препоръчителните действия; 

 риска от текучество. 

    Решения за стимулите и възнагражденията на персонала след 

атестацията 

Когато оценките са завършени, мениджърите използват електронната 

система за стимулите и възнагражденията, за да вземат своите решения. Всеки 

мениджър има сметка на свое разположение за разпределяне на наградите 

между своите подчинени. Мениджърите въвеждат своите препоръки за бонуси 

или морални награди, заедно с оценките за изпълнението в системата. Тази 
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информация се препредава до високите нива в организацията, за да се получи 

потвърждение, че съществуват достатъчно финансови средства. Бонусите и 

моралните награди се разпределят преди 1 март на текущата година. 

Глобалните срещу местните възгледи 

За да се поддържа успеха на компанията на глобално ниво по отношение на 

изпълнението, общите възгледи и ценности трябва да се балансират с някои 

местни възгледи. Като се има предвид, че всеки пазар и организация вътре в 

„G4S" е уникална, компанията прилага философията за „Свобода в 

Матрицата", която се използва и от други ключови системи. Матрицата 

показва какво може да се дискутира и какво не може. Например, ревизираната 

скала за оценки (рейтинги) от четири степени и основните индикатори за 

изпълнение на дейността, включително техните определения, не могат да се 

дискутират. Провеждането на съвещание за калибриране се препоръчва, но в 

някои култури то може да не работи. Ролята на отдела по ЧР е да подпомага 

провеждането на системата за управление и развитие на изпълнението, за да 

бъде тя в унисон със средата, в която се работи, като се спазват местните 

закони, правила и процедури. 

Управление на СУРИ 

Отделът по ЧР в глобален мащаб, който разработва стратегията и редизайна 

на системата за управление и развитие на изпълнението, полага много усилия, 

за да получи подкрепа от ръководството на компанията, бизнес партньорите 

от основните пазари и линейните мениджъри. Това е ключов фактор за 

успешната работа на системата и постигане на планираните резултати. 

 

3.  Заключение 

Управление на изпълнението на дейността е най-полезно, когато 

хармонизира целите на отделния служител с бизнес целите на организацията 

и помага на служителите да осмислят какъв е приносът им и как ролята им се 

вписва в общите стратегически бизнес цели.  

Разбира се, това не означава, че управлението на изпълнението на 

дейността трябва да се възприема просто като инструмент за поставяне и 

каскада на целите.  Това е метод, който гарантира, че служителите знаят как и 

защо трябва да постигат целите, както и какви трябва да бъдат те.  

Нещо повече, управлението на изпълнението на дейността е свързано с 

ангажираността на служителите. Тя идва от самите хора в компанията, които 

са наясно какво правят и имат доверие в ръководството. Става дума за 

удовлетворение от работата и мотивация и за това да си наясно какво се очаква 

от теб в работата, за да получаваш подкрепа, да се усъвършенстваш, така че да 

се развиваш непрекъснато и да се учиш повече и по този начин да генерираш 

и вършиш по-добра работа за организацията. Също така то е мощен 

инструмент за комуникация, особено за регулиране на комуникацията между 

мениджъри и служители. Срещите предоставят на мениджърите възможност 

да дадат обратна връзка за изпълнението на дейността, обратна връзка за 
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развитието, което създава възможности за изграждането на прозрачни 

отношения със служителите. Чрез предоставяне на информация, която да бъде 

разпространена нагоре и надолу в организацията, се гарантира, че съответните 

проблеми са отнесени до вниманието на изпълнителните мениджъри и те 

могат веднага да послужат за преоценка на целите и задачите. Така на практика 

ефективното управление на изпълнението на дейността дава много по-ясна 

представа къде/в кои функционални звена и екипи в организацията се добавя 

стойност. 
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Abstract. In the present paper, the well-known 14 Principles of the Toyota Production System 

are discussed with a focus on their impact on the quality of operations of the manufacturing 

system. The instruments used and/or provided by them are described and analyzed, as well as 

the engineering and managerial decisions and changes that have to be implemented in order 

to enrich a sustainable high product quality and low production costs while improving the 

productivity of the industrial enterprise. 
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1. Въведение 

Основната цел, която преследва производствената система на Тойота (Toyo-

ta Production System – TPS), е висока производителност при възможно най-ви-

соко качество на продукцията и навременната й доставка [1,2,3]. Затова Тойота 

използва всички съвременни инструменти за гарантиране на качеството на 

произвежданата продукция. Голяма част от тези тях се основават на дефини-

раните и утвърдени в Тойота четиринадесет принципа [2]. 

 

2. Изложение 

Основните инструменти, с които в Тойота си служат, за да гарантират ка-

чеството на произвежданата продукция, са т. нар. „Джидока”, „Андон” и „По-

mailto:hnl37@yahoo.de
mailto:oandre@tu-sofia.bg
mailto:idakov@tu-sofia.bg
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ка-Йоке”, произтичащи от Принцип № 5 на TPS. Този принцип гласи: „Из-

градете култура за спиране и решаване на проблемите, за да се постигне 

необходимото качество още от първия път!“ 

В най-общ смисъл „Джидока” означава „интелигентни машини“ и по-

конкретно – машини, които сами да спрат работа, когато възникне проблем, 

т.е. те да могат да работят без непрекъснатото пряко човешко наблюдение и 

при проблем да включат алармен сигнал. Днес много производители вграждат 

способности за самоконтрол в машините. Чрез самоизключващите се машини 

в Тойота освобождават работниците от задължението постоянно на ги 

наблюдават и по този начин се създават условия за използване на таланта им 

за по-полезни неща (като например добавяне на стойност). 

Стремежът при лийн-производството на Тойота е изработването на про-

дуктите от първия път. При ниските нива на заделите се намалява буферът, 

на който се разчита в случай на проблем с качеството. Проблемите в операция 

А бързо ще прекратят операция В. Когато оборудването изключи, се използват 

светлинни или звукови сигнали, които показват, че има проблем с качеството 

и е необходима помощ. Тази сигнална система се нарича „Андон“. 

Като се имат предвид феноменалното финансово представяне на Тойота и 

легендарното й качество, без съмнение подходът „Спри и поправи!” работи. 

Главната цел при спирането на линията е да се предотвратят дефекти при след-

ващите операции. Дори при такава широкообхватна система и наличие на под-

крепа, както е при TPS, това е една от най-трудните за внедряване идеи. 

Едно от големите предимства на производството на малки партиди е, че 

ако се пропусне дефект при една работна позиция, а следващите оператори 

проверяват входа си, времето за обратна връзка е много кратко – въпрос на час 

или по-малко. При традиционните операции с големи партиди цикълът за 

обратна връзка може да достигне седмица и повече. 

Но трябва да се подчертае, че Андон работи само когато работниците раз-

бират колко важно е проблемите да се извадят на повърхността, за да се решават 

бързо. Ако в предприятието няма установени процедури за решаване на пробле-

мите и/или хората не ги използват, няма смисъл от скъпи технологии. 

За предотвратяване и отстраняване на грешките е много важен и „По-

ка-Йоке“ – това са техники или устройства („хитроумни уреди“), които правят 

невъзможно операторът неволно да сгреши. Този термин обикновено се пре-

вежда като „защита от дефекти/грешки“. В основата на подхода е допускането, 

че хората грешат или вършат неправилно работата си не непременно нарочно, 

а по различни причини може да допуснат несъзнателни грешки. Има зна-

чителна разлика между начина на мислене в Тойота за причините за грешките 

и мисловния процес в другите компании. Традиционното мислене се насочва 

към определяне на причината за грешките като ги приема за човешки, докато 

TPS първо допуска, че грешката е провал на системата и методите на работа, а 

грешките се получават, защото използваният в момента метод на работа го 

допуска. 
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Тойота обаче гарантира качеството не само чрез тези три инструмента. В 

по-голяма част от принципите на TPS се изпълняват директни или косвени 

действия, чрез които се цели гарантиране на качеството на производството. 

Така например Принцип № 2 („Създаване на непрекъснат поток“) е под-

ходящ за създаване на лийн-производство с високо качество. Това често уско-

рява и внедряването на много от останалите лийн-инструменти и философии 

като превантивното обслужване на оборудването (Total Preventive/Productive 

Maintenance – TPM) и „вграденото“ качество (Джидока). Докато при обра-

ботката на големите партиди в технологично специализираните и предметните 

участъци проблемите може да се скрият, вкл. тези с качеството, то в поточното 

производство те веднага се виждат. В частност въвеждането на поединично 

движение на полуфабрикатите (One-Piece-Flow) е най-желаният вариант, но 

той за съжаление не винаги е възможен. 

Практиката показва, че там, където не е възможен непрекъснат поток, се 

използват задели, но непрекъснатостта на потока е „идеалът“ и придвижването 

към него е правилната посока. Обикновено при TPS се работи с малки партиди, 

като операциите се концентрират по-близо една до друга за по-голяма не-

прекъснатост на материалния поток. За целта се създават т. нар. „производ-

ствени клетки“. Работникът минава през всички машини и като достигне пос-

ледната се прехвърля отново на първата. По тази причина стремежът е в прос-

транството първата и последната машини (работни позиции) да са близко една 

до друга. На тази база се организират U-образни и Ω-образни линии респ. 

клетки. Те често биват наричани „Чаку-Чаку“. Големите предимства на този 

метод в сравнение с конвенционалното поточно производство са голямата 

гъвкавост по отношение на вариантите на производство, голяма гъвкавост на 

персонала по отношение на колебанията в количеството на продукцията, по-

добре овладяното качество и др. Всеки оператор е инспектор и работи за 

разрешаване на всички проблеми в определена позиция, преди да минат по-

нататък. Ако се допусне дефект, то той ще бъде открит много по-бързо и 

проблемът може незабавно да бъде идентифициран и отстранен. 

Принцип № 4 гласи: „Изравнявай работното натоварване!“ („Хейджун-

ка“). Затова стремежът към равномерно производство по „стабилен“ график е 

също предпоставка за осигуряване на добро качество. Обичайното произ-

водство по поръчка създава големи запаси, скрити проблеми и в крайна сметка 

– по-лошо качество. Също така се получава голяма степен на прекъснатост и 

неравномерност в натоварването на хората и машините. Освен това, когато 

размерът на партидата непрекъснато се мени, стандартизацията не може да се 

прилага и се губи смисълът да се прилагат останалите системи. 

В производството на Тойота всеки ден се изработват различни видове 

продукти, които са свързани както с конкретни поръчки, така и с „прогнозни 

поръчки“ на клиенти. Целта на балансирането в натоварването на производ-

ствените линии (постигането на по-голяма „поточност“) е всеки вариант на 

продуктите да се произвежда поне по един път на ден в малка партида. За да 
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се осъществи това, е необходимо редуциране на времената за пренастройка 

чрез прилагането на „Едноминутните пренастройки“ (Single Minute Exchange 

of Die – SMED). Тойота не произвежда в последователността, в която клиен-

тите поръчват, защото техните поръчки не са в постоянен, предвидим ред –  

фундаментът на TPS е балансираният, „изравнен“ график. И „парадоксът“ е, 

че по този начин се поддържат само „най-скъпите буфери“ – запасите от гото-

ви изделия. Това позволява да се експедира по поръчка и същевременно да се 

произвежда по „еднообразен“ график. Далеч по-лесно, по-евтино и по-бързо 

се управлява еднообразната, стандартизирана работа. Така е по-лесно и да се 

забележат пропуснатите ползи от липсващи части и загубите от дефекти. 

В тази връзка трябва да се разгледа системата 3М, т.е. японските термини 

„Муда“ (дейности без добавена стойност), „Мури“ (претоварване на хора и 

оборудване) и „Мура“ (неравномерност). Постигането на Хейджунка е 

основа за премахването на Мура, която пък е в основата на премахването на 

Мури и Муда. В противовес на това за по-голямата част от производителите 

по света е нормално, когато има повече поръчки в даден период, персоналът и 

машините да бъдат натоварени извънредно (Мури). 

С балансирането на графика се постига и друга полза – доставчиците имат 

ясна представа какво се очаква от тях и ще могат уверено да планират. Те могат 

вече да балансират ресурсите си спрямо известен такт и да станат по-

ефективни чрез подобряване на качеството и работа при по-ниски разходи. По 

тази причина при прилагането на системата КАНБАН (Принцип № 3), т.е. – 

теглене, където е възможно и няма опасност да се създаде хаос в производ-

ството на доставчика, тъй като той също желае да работи на балансиран график 

и да има стабилни, стандартизирани процеси, които постоянно се усъвър-

шенстват. А това е вследствие на факта, че Тойота отделя голямо внимание на 

своите доставчици и ги обучава в принципите на TPS. Това се установява при 

анализирането на Принцип № 11, който е свързан с взаимоотношенията с 

доставчиците. 

Идеалът е поточно производство с поединично движение, но когато това 

е невъзможно, следващото най-добро решение е да се създаде теглеща система 

с известни запаси/задели. КАНБАН е именно такава система, но трябва да се 

припомня непрекъснато, че от гледна точка на лийн-производството всеки 

запас/задел е загуба, независимо дали е налице теглене, или тласкане. Стреме-

жът е да се откажем от него. 

Друг принцип, който спомага много за качественото изпълнение на опера-

циите и създаване на необходимото качество в произвежданата продукция е 

Принцип № 6: „Стандартизираните задачи и делегирането на права на ра-

ботниците са основата за непрекъснато усъвършенстване“. Самото наиме-

нование подсказва, че работниците имат активна роля в стандартизирания про-

изводствен процес. В тази стандартизация, която Тойота практикува, се търси 

баланс между строгите процедури, които работниците трябва да спазват и 
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свободата за постоянно обновление и творчество при посрещане на предизви-

кателствата по отношение на разходи, качество и време за доставка. 

В момента в света на автомобилостроенето заводите имат армии от инже-

нери-технолози, които осъществяват подхода на Фредерик Тейлър за изучава-

не на времето и работните движения. Те са навсякъде – отбелязват всяка се-

кунда от изпълнението на операциите от работниците и се опитват да изстис-

кат от тях всяка допълнителна частица производителност. Използват се ком-

пютри, за да проследят точно движенията на хората и незабавно да се отчете 

производителността на отделните работници. В резултат хората знаят, че са 

под наблюдение и бързат да направят бройките, без да гледат качеството. Те 

стават „роби на бройката“, вместо да се фокусират върху заявената мисия или 

философия на компанията. Това не е правилен подход и това може да се 

установи от подхода на TPS към стандартизираните задачи/операции. 

Обикновено подходът на Тойота включва: (1) създаване на пилотен екип; 

(2) представители на всички сектори на завода се събират в една работна зала; 

(3) там те работят заедно с конструкторите и разработват първоначалния стан-

дартизиран работен процес; после (4) този процес се прехвърля на произ-

водствените екипи, които го усъвършенстват. Целта е да се осигури качествен 

продукт при възможно най-нисък разход за възможно най-кратко време. 

Тук винаги присъстват 3 елемента – тактът, последователността на изпъл-

нението на операциите (частичните процеси) и какво количество задел е необ-

ходимо да бъде на разположение за всеки работник, за да може да се изпълни 

тази стандартизирана работа. 

Именно стандартизирането на работата е и основаният помощник при оси-

гуряването на качеството. Когато се открие дефект, първият задаван въпрос е: 

„Спазен ли е стандартът на работа?“ Като част от процеса за решаване на 

проблема, ръководителят ще наблюдава работника известно време и ще 

проследи стандартната работна инструкция стъпка по стъпка за евентуални 

отклонения. Ако работникът е спазвал инструкцията и дефектът все още се 

появява, трябва да се променят стандартите. 

За гарантиране на правилното протичане на производствения процес и 

евентуалното възникване на проблеми в производствената дейност важно зна-

чение има и визуалният контрол – Принцип № 7. 

Един от ефективните инструменти при визуалния контрол, които улес-

няват тази работа в екип, се нарича 5S (Сейри – Сортирай!; Сейтон – Подре-

ди!; Сейсо – Почисти!; Сейкецу – Поддържай чистота, подреденост и улесне-

ни/ясни процедури!; Шитсуке – Стандартизация и самодисциплина). Това е 

една серия от дейности за премахване на загубите, водещи до грешки, дефекти 

или трудови злополуки. 5S спомага за повишаването на производителността и 

качеството, както и за по-добра удовлетвореност на работниците. 

Трябва да се знае, че визуалният контрол на добре планирана ефективна 

система се различава от превръщането на едно предприятие в „чисто и лъска-

во“. Ефективните системи използват 5S в подкрепа на плавния и балансиран 
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материален поток, като това е и инструмент, който помага да се видят проб-

лемите. Визуалният аспект означава да сме в състояние да погледнем процеса, 

дадената част от оборудването, заделите, информацията или работника, който 

изпълнява някаква задача и незабавно да видим стандарта, използван за 

извършването на тази задача и дали има отклонение от него. 

Всъщност много от инструментите, свързани с Лийн, са визуални контрол-

ни средства, които се използват за превръщане във видими на всякакви 

отклонения от стандарта за улеснение на поточността в работата. Такива са: 

КАНБАН, производствената клетка, Андон и стандартизираната работа. 

Принцип № 8 гласи: „Използвайте само надеждна, напълно изпитана 

технология, която да служи на хората и процесите!“. В TPS се използва стра-

тегия за техника без рискове при нейната експлоатация и която е изпитана и 

утвърдена, за да може да се гарантира качество на продукцията и производи-

телност. Производствената техника и производствените методи се тестват за 

доказване на тяхната надеждност. Също така много често машините са осигу-

рени с функции за спиране при възникване на грешка (Джидока); новите про-

дукти се проучват внимателно, преди да започне производството им, за да се 

минимизират рисковете, свързани с качеството. При необходимост Тойота се 

отказва да модифицира технологии, които влизат в конфликт с културата на 

фирмата или застрашават надеждността на производствената система. 

Друг принцип, който играе важна роля в осигуряването на качеството, е 

Принцип № 9, който се отнася до персонала и засяга ролята на ръководните 

кадри от различните йерархични равнища на предприятието. Президентите на 

Тойота трябва да живеят с фирмената култура и дълбоко да я разбират и ува-

жават. Особено важен елемент в културата е „Генчи Генбуцу“, което означава 

внимателно наблюдение на действителната ситуация в детайли. Ръково-

дителите трябва да демонстрират тази способност и да разбират как се извър-

шва работата на цехово равнище в компанията всеки ден. Това означава, че те 

контролират производствения процес, производителността и качеството. 

Освен това Тойота очаква от своите лидери да обучават подчинените си в стила 

на Тойота. Същността на тази философия е, че културата трябва да поддържа 

хората, които вършат работата. Ръководството трябва да демонстрира своята 

ангажираност към качеството всеки ден, но в края на краищата то се създава 

от работниците. Хората ще направят това, което ръководството иска от тях, 

така че то трябва да бъде последователно, да не се води от различни 

приоритети, да учи работниците кое е истински важното и кое не. Двата 

приоритета са много ясни: „Преди всичко качеството!“ и „Преди всичко безо-

пасността!“ Това е фирмената култура, която трябва да се създаде чрез начина, 

по който се управлява бизнесът. 

Истинските предизвикателства за лидера от Тойота са: (1) да има дално-

видна визия за това, което иска да прави, (2) знанието как да го направи и (3) 

способността да развива хората, така че те да могат да разбират и да вършат 
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отлично своята работа. Отплатата за тази отдаденост е по-силна и трайна кон-

курентоспособност и дълголетие на компанията, в противовес на честата 

практика, когато ръководителят се използва да взема краткосрочни решения за 

измъкване на компанията от трудна ситуация. 

Принцип № 10 е свързан конкретно с производствения персонал, на който 

Тойота изключително много разчита за производството на качествена продук-

ция. Тойота изгражда работни екипи, които всеки ден извършват отлично 

синхронизирана работа, като същевременно усъвършенстват работните проце-

си, какъвто е случаят с групите за решаване на проблеми. 

В традиционните автомобилни заводи инженерният състав, т.е. висококва-

лифицираните специалисти, отговарят за: 

1) Решаването на проблемите; 

2) Осигуряването на качеството; 

3) Поддръжката на оборудването; 

4) Производителността. 

За разлика от тях при TPS фокусът за решаването на проблемите са работ-

ните групи в цеховете. Всеки оператор има три отговорности по отношение на 

качеството: 

1) Да следи входа, за да се увери, че полуфабрикатите са без дефекти; 

2) Да проверява дали неговата работа е без дефекти; 

3) Да не пропуска никога дефектен продукт към следващата 

операция. 

Ръководителите на екипи обикновено отговарят само за четири до осем 

работници и поддържат плавния ход на линията, като следят за качеството. 

Ролите и отговорностите на членовете на екипа и на груповите ръководи-

тели могат така да се обобщят: 

1) Членовете на екипа: 

- Изпълняват ръчна работа според установените стандарти; 

- Отговарят за решаването на проблемите; 

- Непрекъснатото усъвършенстване; 

- Поддържат плавния ход на линията и произвеждат 

качествено. 

2) Груповите ръководители извършват много дейности, които в оби-

чайната практика на другите компании се поемат от специализира-

ните отдели за човешки ресурси, проектиране и качество. 

Тойота се стреми също да мотивира своите работници, като използва „вът-

решни“ и „външни“ мотивационни подходи. По отношение на вътрешните 

следва да се подчертае, че специфичните характеристики на самата работа мо-

тивират хората и ги карат да работят повече и по-качествено. По отношение на 

външните – че хората се стимулират чрез награди, наказания и оценки според 

поставените цели. Създават се стандартизирани работни места, обучение и 
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парични награди за изпълнение съгласно стандартите. По отношение на це-

лите – поставят се конкретни, измерими, постижими, предизвикателни цели и 

се измерва доближаването до тях. 

Ролята на работниците е много важна и при възникване на проблем. Те 

трябва да знаят как да го разпознаят и, ако не могат да го решат, да поискат 

помощ от прекия ръководител. Ако и той прецени, че не може да помогне, си-

туацията се отнася по-нагоре. Всички тези взаимосвързани отношения се ос-

новават на предварително дефиниран стандарт. От своя страна разбирането на 

истинския проблем също е много важно. Затова е създаден отделен и Принцип 

№ 12: „Идете и вижте сами, за да разберете изцяло ситуацията!“ („Генчи 

Генбуцу“). Когато се идентифицира проблем, TPS го разглежда в контекста на 

основните производствени показатели – безопасност, качество, 

производителност и разходи. Те са свързани и не е възможно да се въздейства 

на един от тях, без това да се повлияе отрицателно на друг. 

Принцип № 13 гласи: „Вземайте решенията бавно и с консенсус, внима-

телно преценявайте всички възможности и внедрявайте бързо!“ („Немава-

ши“). За Тойота как да се стигне до решението е толкова важно, колкото и 

качеството на решението. Вземането му включва пет основни елемента: 

1) Откриване на истинския проблем; 

2) Разбиране на основните причини за проблема – анализ „5 защо”; 

3) Разглеждане на алтернативни решения и избор на най-доброто; 

4) Консенсус; 

5) Използване на ефективни средства за комуникация. 

Трябва да се укрепва принципът, че качеството е отговорност на всеки. 

Отношенията с фирмите-доставчици и други партньори в производствена 

дейност е също от съществено значение за качеството на произвежданата про-

дукция – Принцип № 11. Тойота развива способностите на своите доставчици. 

При подготовката им в лийн-методите целта на Тойота не е да преподава 

конкретни инструменти или методологии, а да се предаде начинът на мислене 

за подхода към проблемите и подобряването на процесите. 

Независимо обаче от създаденото доверие с доставчиците, Тойота не ги 

оставя да работят без никакъв контрол. Създадена е ефективна контролна сис-

тема, която действа в отделите по логистика и снабдяване. Във всеки момент 

специалистите от тези отдели разполагат с данни за качество, разходи и време 

за доставка на отделните компоненти. В крайна сметка при взаимодействието 

с доставчика има случаи, при които се налагат промени и в производството му. 

Разработват се проекти и те могат да включват дори радикална 

трансформация, а не само постепенни подобрения – често се реконструира 

целият цех, за да се получи едноелементен поток, балансиран график, подоб-

рения в разходите, качеството и доставките и др. 

Последният Принцип №14 третира въпроса на превръщането на компа-

нията в самообучаваща се организация и системата за постоянно усъвършен-



944 

 

стване КАЙЗЕН. Тойота е най-добрата самообучаваща се организация. При-

чината за това е, че тя разглежда стандартизацията и иновацията като два 

взаимосвързани процеса. Когато отделни работници създадат нещо ново, за да 

се предаде наученото на цялата организация, новото трябва да се стандарти-

зира и да се практикува, докато се открие по-добър метод. Това е основата на 

самообучението в стила на Тойота. От своя страна непрекъснато усъвършен-

стване може да има само когато процесът е стабилен. Усъвършенстването е 

насочено основно към производителност, качество и разходи. Същността на 

КАЙЗЕН-философията е, че без значение колко добра е някоя програма, 

процес или продукт, той винаги може да бъде подобрен. 

 

3. Заключение 

Всички от представените до тук 13 принципа влияят директно или косве-

но на производителността и качеството на продукцията. Тяхното обобщение се 

крие в Принцип № 1, който е в основата на всеки от тях и в крайна сметка – в 

основата на TPS. Той гласи: „Базирайте управленските си решения на дално-

видна стратегия – дори за сметка на краткосрочните финансови цели!“ За 

тази цел компанията обучава своите служители в стила на Тойота, който об-

хваща наученото в компанията от нейните грешки, определянето на първопри-

чините на проблемите, осигуряването на ефективни контрамерки, делегира-

нето на права на работниците да ги осъществяват и предаване на това знание 

на подходящите хора. За всички, които са го изучили посланието е едно: „Пра-

вете необходимото за компанията, за нейните работници, за клиентите и за об-

ществото като цяло!“ 

Така ръководството на Тойота знае, че тези квалифицирани и предани работ-

ници ще вграждат качество и ще продължават да премахват загубите. Тойота 

вярва, че именно това движи печалбите. 
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Abstract. In today's business environment, the process of competition takes place not between 

individual businesses but between business networks. Today the concept of the innovation 

process is based on the premise that business organizations rarely innovate alone, while the 

innovation process is based on interactive relationships between creators of products, 

customers and various other institutions. 

To achieve and maintain effective collaboration is necessary to define effective indicators of 

the effectiveness of cooperating industrial enterprises. There are currently too little theoretical 

work on the evaluation of collaboration in business networks, as there are hardly any studies 

in which collaboration can be estimated on the basis of complex indicators. This work 

attempts to overcome this situation by offering a conceptual model for assessing the 

effectiveness of collaboration in business networks. Using the developed model is possible to 

analyze the effects of collaboration. Based on a thorough literary analysis the authors are 

formulated test indicators that can help improve the effectiveness of collaboration. According 

to the methodology, first partners agree about common key performance indicators of 

collaboration. Based on the system of these indicators is assessed overall performance of the 

network in case of fulfillment of specific customer order. 

Keywords: collaborative manufacturing, desirability functions, collaboration, dynamic 

virtual enterprises. 

 

1. Въведение 

Най-значимата промяна в областта на съвременната индустрия е, че 

конкурирането не се извършва между отделни бизнес организации, а между 

бизнес мрежи от индустриални предприятия. Основна причина за това е, че 

конкурентното предимство на съвременните бизнес организации е резултат на 

сътрудничество между индустриални предприятия, които за отделни 

клиентски поръчки функционират като динамични виртуални предприятия [1]. 

За съжаление, болшинството от познатите показатели за оценяване на 

резултатност са разработени за оценка на вътрешно организационни бизнес 

процеси или на отделни бизнес организации [2, 3, 4]. Някои от тези показатели 

като търговските разходи са свързани с отделна организация и не могат да се 

приложат за сътрудничество, тъй като изразяват противоположни интереси 
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между две страни. Затова са необходими специфични показатели за 

резултатност, на база на които сътрудничещите си страни могат да се 

споразумяват и правят компромиси отчитайки общите си интереси.  

В настоящата работа най-напред се въвежда концепцията за споделяни 

ключови показатели на резултатност при сътрудничество, на база на която се 

дефинират колаборативни индикатори на резултатност при реализиране на 

клиентски поръчки. Тези колаборативни индикатори са дефинирани на база на 

система от първични показатели за резултатност, които отделените партньори 

оценяват сами. Първичните показатели се оценяват на различни нива на бизнес 

процесите. Освен това се прилага т.нар. „Функция за предпочитание” 

(desirability function) за отразяване на характеристиките на индикаторите на 

резултатност при реализиране на сътрудничество.  

 

2. Оценяване на резултатност от сътрудничество  

Правени са редица проучвания, посветени на оценяване на резултатността 

при сътрудничество Буси и Битичи [5] подчертават значимостта на 

управлението на резултатността при сътрудничество въз основа на мащабно 

проучване. Акерманс и Ван Опен [6] въвеждат концепцията за колаборативни 

ключови индикатори, на база на които да може да се извлича максимална полза 

от сътрудничество между купувачи и продавачи. Татичи и кол. [7] представят 

йерархична система от показатели за оценяване и управление на резултатност 

при сътрудничество.  

 

3. Управление на резултатност при сътрудничество  

На фигура 1 е представен разработеният от автора модел за управление на 

резултатност при сътрудничество, който е базиран на разработената 

методология за оценяване на резултатност при сътрудничество. По-подробно 

методологията за оценяване на резултатност при сътрудничество и модела са 

разгледани в [8] 

При разработването на модела е прието, че участниците в бизнес мрежите, 

които реализират сътрудничество притежават свои средства за управление на 

сътрудничество като: управление на нивото на обслужване; реализиране на 

колаборативно производство; оценяване на резултатност и непрекъснато 

усъвършенстване. 
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Фиг. 1. Модел за управление на резултатност при сътрудничество [8] 

 

Партньорите използват системи за управление на резултатност при 

сътрудничество при договорени условия за сътрудничество. В такава среда 

управлението на резултатност при сътрудничество включва три основни етапа: 

разработване на колаборативни индикатори; мониторинг отчитане на процеса 

на сътрудничество в реално време; анализиране на резултатност на процеса на 

сътрудничество.  

 

4. Процес на оценяване на резултатност при сътрудничество  

За да може да се оцени резултатността при сътрудничество се използват 

показатели, които участниците в сътрудничество са в състояние да използват 

при оценяване на резултатност на собствения си бизнес. С други думи, 

първичните показатели за оценяване на резултатност от сътрудничество се 

пресмятат чрез използване на първичните показатели за резултатност на 

отделните партньори.  

Процесът за оценяване на резултатност при сътрудничество е представен 

схематично на фиг. 2.  

Процесът включва два етапа: дефиниране на колаборативни индикатори; 

оценяване на резултатност при сътрудничество.  

На първия етап се проектират група първични показатели за оценяване на 

резултатност от сътрудничество, които са базирани на първични показатели за 

резултатност на отделните участници. Стойностите на колаборативните 

първични показатели се мащабират между 0 и 1 и се обединяват за да се 

пресметне резултатността на всеки случай на сътрудничество. Пресмятат се 

тегловни коефициенти на колаборативните първични показатели на база на 

мнения на експерти от областта (мениджъри в ангажираните със 

сътрудничество организации).  
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Фиг. 2. Процес за оценяване на резултатност при сътрудничество 

 

Въз основа на обстойно литературно проучване и дискусии с мениджъри от 

българската мебелна индустрия авторът е дефинирал четири първични 

показателя за оценяване на резултатност от сътрудничество: 

Продължителност на цикъла на конструктивни промени; Брой на исканията за 

конструктивни промени; Относителен дял на одобрените искания за 

конструктивни промени; Допълнителни разходи, свързани с извършването на 

конструктивни промени. Дефинициите и начинът на пресмятане на 

първичните показатели за оценяване на резултатност от сътрудничество са 

представени в таблица 1 

На втория етап се оценяват количествено първичните показатели на 

резултатност и се пресмята комплексния индикатор за оценяване на 

резултатност от сътрудничество на базата на предварително дефинираните 

колаборативни индикатори и на тегловните им коефициенти. След като се 

оценят количествено първичните показатели при отделните участници, които 

се използват за пресмятане на първичните колаборативните показатели, става 

възможно пресмятането на самите колаборативни индикатори. Накрая се 

пресмята комплексния индикатор за оценяване на резултатност от 

сътрудничество за да може да се извърши бенчмаркинг с предходни периоди 

или с предходни форми на сътрудничество (предходни динамични виртуални 

предприятия). 

 

5. Функции за предпочитание за оценяване на първичните показатели за 

резултатност на сътрудничество  

В настоящата работа функциите за предпочитание служат за 

трансформиране на различните показатели за оценяване на сътрудничество в 

нормализирана скала със стойности от 0 до 1. След това претеглените 

стойности на елементите на функциите за предпочитание относно различните 

показатели за оценяване на сътрудничество се сумират за да се получи 

комплексен индикатор за оценяване на сътрудничество. 

 



949 

 

Таблица 1. Дефиниции и начин на пресмятане на първичните  

показатели за оценяване на резултатност 

 

 
 

За да се дефинират функции за предпочитание при оценяване на 

резултатността на сътрудничество авторът е решил да използва сигмоидна 

функция, която да се основава на концепцията за т.нар. „Договорно ниво на 

обслужване” (Service Level Agreement – SLA). Договорните нива на 

обслужване се уговарят между партньорите за да се гарантира качеството на 

взаимодействие. Ако един от партньорите не удовлетвори уговорката, следват 

санкции от страна на контрагента съобразно договореността за ниво на 

обслужване. За да се интерпретира този механизъм авторът е разработил 

модифицирана сигмоидна функция, която да удовлетворява критериите за 

ниво на обслужване, които са дефинирани в постигнатите от партньорите 

договорености. В частност е избрана т.нар. „Логистична функция”, която се 

представя със следната формула: 

 
Логистичната функция може да има различна форма, която се определя от 

параметъра t в двата различни случая, които отчитат вида на показателите за 

резултатност: „По-голямото е по-добро” (Larger-The Better – LTB) (t>0) и „По-

малкото е по-добро” (Smaller-The Better – STB) (t<0). Разработената 

логистична функция се различава от добре познатите в машиностроителната 

практика логистични функции по няколко начина. На първо място, не се налага 

да се дефинират максимални и минимални стойности на показателите за 

резултатност за да може функцията да получава стойности между 0 и 1. Много 

от показателите, като времето за доставка и производствените разходи не 
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могат да имат максимални стойности, а могат да притежават незначителни 

стойности. Нещо повече, тези максимални и минимални стойности са резултат 

на твърде пристрастни оценки и затова често нямат ключово значение за 

управлението на резултатността, както при избор на материали и при 

производствени процеси, за които функциите за предпочитание най-често се 

прилагат. На второ място, наклонът на сигмоидната функция е по-стръмен при 

стойности, близки до критерия s (договорените нива на обслужване). По този 

начин, може да се изразява степента на чувствителност в близост до критерия, 

както е уговорено в договореното ниво на обслужване. Поради тези две 

особености на една такава сигмоидна функция тя удачно може да се използва 

за функция за предпочитание на показателите за резултатност в настоящето 

изследване. Освен това авторът предлага да се използват функции с две 

различни стръмности тъй като наклоните на функциите за предпочитание на 

показателите за резултатност са различни в областите под и над критерия s 

(договорената стойност на функцията за предпочитание)  

По долу са представени формулите за двата клона на функцията за 

предпочитание за показатели „По-голямото е по-добро” (Larger-The Better – 

LTB) и „По-малкото е по-добро” (Smaller-The Better – STB). Параметърът h е 

стойността на функцията за предпочитание при x=s, а параметрите a и b се 

отнасят за клоновете под и над критерия s съответно.  
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6.  Тегловни коефициенти на показателите за резултатност  

За да се анализира и непрекъснато да се усъвършенства резултатността на 

сътрудничество, мениджърите, отговарящи за сътрудничеството, трябва да са 

склонни да сравняват съответния случай за оценяване на сътрудничество с 

предишни случаи или със случаи на сътрудничество с други партньори. За да 

извършат това, трябва да се дефинира комплексен индикатор, който да се 

формира на базата на функциите за предпочитание на първичните показатели 

за резултатност. Това от своя страна налага да се извърши претегляне на 

множеството показатели за резултатност, което най често се извършва чрез 

дискусии с мениджъри и експерти, запознати със съответната проблемна 

област.  

Най-рационално е да се приложи методът на двоични сравнения между 

първичните показатели за резултатност на сътрудничество. Ако се допусне, че 

съществуват n първични показателя и ако rij е относителната значимост между 

i-тия и j-тия първични показатели (за ni 1  , nj 1 ), което означава, че 

мениджърите считат i-тия първичен показател rij пъти по-значим от j-тия. 

Следва да се отбележи, че 

r
r

ji

ij

1


 за всяко i и j , а 1rij

 за i=j.             Относителната 

значимост между два показателя може да се изрази чрез теглото на значимост 

на първичните показатели за резултатност wk
 (за nk 1 ) чрез следните 

равенства: 

 

 
 

7. Комплексен индикатор за оценяване на резултатност от 

сътрудничество 

В края на процеса за оценяване стойностите функцията за предпочитание 

на първичните показатели се използват за получаване на комплексен 

индикатор за оценяване на резултатност от сътрудничество D, чрез отчитане 

на тегловните коефициенти w. В настоящия случай комплексният индикатор 

за оценяване на резултатност от сътрудничество D се пресмята като 

произведение на стойностите на функцията за предпочитание на първичните 

показатели за резултатност на сътрудничество вдигнати на степен тегловните 

коефициенти: 
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8.  Практическо приложение на модела 

За апробиране на модела е разгледан реален случай на сътрудничество при 

реализиране на обзавеждане на малък бутиков хотел. Поръчката се възлага на 

контрактор, който от своя страна избира субконтрактори за проектиране на 

обзавеждането и изработка на обзавеждането. Клиент по поръчката е 

интериорният дизайнер на хотела, който подготвя цялостното оформление на 

хотела. Той е упълномощеното лице, което контактува с контрактора и 

предявява клиентските изисквания.  

Водещ в така сформираното динамичното виртуално предприятие е 

контракторът, който изпълнява изискванията на клиента и уговаря с него 

договорености за ниво на обслужване. От своя страна контракторът сключва 

договорености за ниво на обслужване с два субконтрактора – дизайнерско 

бюро, което разработва конструкцията на мебелите и производствено 

предприятие, което изработва мебелите. В хода на изпълнение на поръчката 

възникват допълнителни изисквания на клиента, грешки и неточности в 

конструкцията на мебелите, невъзможност за реализиране на конструктивни 

решения на практика и др. Всички такива смущения са причина за оскъпяване 

и забавяне на изпълнението на поръчката.  

Настоящето изследване се извършва лично от автора след успешното 

завършване на поръчката.  

Авторът, на база на преки контакти с мениджърите от трите участника във 

виртуалното предприятие, събира данни за договорените нива на обслужване 

и за действителните стойности на първичните показатели за резултатност от 

сътрудничество. За разглеждания случай, под ръководството на автора 

мениджъри от трите партньора определят тегловните коефициенти на 

първичните показатели за резултатност чрез двоични сравнения на 

относителната значимост, а осреднените стойности се използват за крайни 

тегла на първичните показатели. 

Въз основа на така получените данни, авторът интерактивно с мениджърите 

от контрактора варира с различни стойности на параметрите на функциите за 

предпочитание a и b, докато формата на функциите удовлетворява 

мениджърите от предприятието контактор. Стойностите на първичните 

параметри, договорените стойности за ниво на обслужване, параметрите на 

функциите за предпочитание и тегловните коефициенти на функциите за 

предпочитание са представени в таблица 2.  

 

 

 

 

 

 



953 

 

Таблица 2. Стойности на първичните параметри, договорените стойности за ниво на 

обслужване, параметрите на функциите за предпочитание  

и тегловните коефициенти на функциите за предпочитание 

 
 

На края на процеса за оценяване стойностите функциите за предпочитание 

на първичните показатели се използват за получаване на Комплексен 

индикатор за оценяване на резултатност от сътрудничество D. Така за 

комплексния индикатор за оценяване на резултатност от сътрудничество D се 

получава стойността 0.717. 

 

9.  Заключение  

В настоящата работа по оригинален начин се прилага концепцията за 

показатели за резултатност от сътрудничество, които са базирани на 

стойностите на избрани първични показатели за резултатност на отделните 

участници в сътрудничество. След това се използва оригинален подход за 

оценяване на базата на функции за предпочитание на първичните показатели 

за резултатност на сътрудничество. Използват се сигмоидни функции, които 

са базирани на т.нар. „Договорно ниво на обслужване” (Service Level 

Agreement – SLA). За отразяване на особеностите на договореностите 

функциите за предпочитание са с два различни клона (под и над договорените 

стойности на функцията за предпочитание на първичните показатели за 

оценяване на резултатност от сътрудничество). В крайна сметка, на база на 

получените стойности за функциите за предпочитание на първичните 

показатели за оценяване на резултатност от сътрудничество се дефинира 

комплексен индикатор за оценяване на резултатност от сътрудничество. На 

базата на така разработения методически подход е извършено оценяване на 

сътрудничеството между три участника в динамично виртуално предприятие, 

което реализира специфична поръчка на клиент за обзавеждане на обществена 

сграда. В хода на изпълнение на поръчката възникват допълнителни 

изисквания на клиента, грешки и неточности в конструкцията на мебелите, 

невъзможност за реализиране на конструктивни решения на практика и др. 

Всички такива смущения са причина за оскъпяване и забавяне на 
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изпълнението на поръчката. Затова с предлагания подход се получава 

информация за резултатността на сътрудничеството, която да послужи при 

сформиране в бъдеще на други динамични виртуални предприятия за 

изпълнение на нови клиентски поръчки.  
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Abstract. Creating good partnerships through the integration of activities in the logistics 

chain is one of the opportunities against competitors in today's economic environment. At the 

strategic level, this could lead to strengthening the competitive position of participants by 

reducing the cost of different types of resources - people, money, raw materials and supplies 

equipment, time, information and technology. These relationships most often include 

integration of production processes, acquisition of standards, distribution, marketing, sales, 

etc. A process of cooperation requires a preliminary financial analysis and assessment of 

possible outcomes from the actions of the participants. In this analysis, key elements are the 

opportunities for mutual support of participants as well as the status and potential competitors 

in the chain. This report aims to provide an opportunity for self-assessment of partnership and 

resources in the logistics chain, to achieve high competitiveness. 
Keywords: partnership, resources, competitiveness, self-assessment.   

 

1. Въведение 

В съвременната икономическа среда индустриалните компании често са 

изправени пред предизвикателството да осъществяват дейност на силно 

конкурентни и динамично развиващи се световни пазари. Това притиска 

мениджърите от различни управленски нива непрекъснато да търсят 

възможности за подобряване на конкурентоспособността по цялата 

логистична верига. За да постигнат успех те насочват усилия върху 

производството и реализацията на продукти с високо качество, надеждност и 

иновативен екодизайн. Така успяват постигнат намаляване на производствено-

реализационните разходи и времето за въвеждане на продуктите на пазара. Ето 

защо в определен момент е необходимо част от ресурсите в кампанията да 

бъдат насочени към няколко различни направления. 

mailto:kondev@uctm.edu
mailto:stilianst@abv.bg
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Една от възможностите, като направление е укрепване и развитие на 

взаимноизгодни партньорски отношения с участниците в дадена логистична 

верига, тъй като всички те са отговорни и заинтересовани от разширяване 

обхвата на извършваните от тях икономически дейности и операции. На 

следващо място е внедряването на иновативни технически параметри и 

екодизайн на произвежданите основни и съпътстващи продукти. Така би се 

подобрило времето за разработване, производство и последващо пускане на 

продукта съответния пазар, както и възможността за подобряване на неговите 

качествени характеристики. На трето място е използването на иновативни 

технологии за повторно използване на продукта чрез споделяне на знания и 

управленски подходи сред участниците в логистичната верига. Чрез този 

похват ще се подобри мотивацията, ефективността и производителността на 

служителите, което е ключов елемент за повишаване на общото представяне 

на всички заинтересовани страни. Подобни съвременни бизнес практики 

(интегрирано управление на партньорите и ресурсите,  разработване на нови 

продукти, устойчиво потребление и производство и др.) представляват 

съществена част от цялостното управление на логистичната верига. 

 

2. Създаване и самооценкана интегрирани логистични вериги 
Интеграцията в логистиката представлява изграждане на партньорски 

взаимоотношения между компании свързани с доставка, производство, 

дистрибуция, продажби, сервиз и други дейности и процеси в даден сектор на 

икономиката. Такова обединение е насочено обикновено към завземане на 

водещи (лидерски) позиции спрямо останалите участници на пазара, които се 

явяват конкуренти по хоризонтала за всяка една компания от веригата.  На 

практика тези партньорства, под формата на дейности и процеси, се 

реализират с помощта на сключени договори за доставка на ресурси и 

технологии.  

Самите компании смята, че е по-изгодно да обменят опит по отношение на 

административни, организационни, производствени, дистрибуционни и 

маркетингови процеси извършвани за получаване на даден продукт. По този 

начин биха намалили част от общите за всички разходи, което ще доведе до 

увеличаване на печалбата, намаляване на рисковете и по-ефективна 

координация на процесите. Всъщност решението за създаване на 

взаимноизгодни партньорства по веригата е решение за „поръчка или 

покупка”. По този начин се поставя акцент върху финансовите аспекти, 

свързани с подобно решение, като се оценяват икономиите, които могат да 

бъдат направени в резултат на интеграцията, и сравняването им с 

необходимите инвестиции, които да бъдат направени за реализиране на 

подобна логистична верига.  

Още от 80-те години на миналия век използваните подходи за управление 

на снабдителната верига, представляват ключов елемент, на стратегическо и  

оперативно ниво в конкурентната борба, и управленска практиката на 
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индустриалните компании. Според автори, като [1] това се използва от 

мениджърите за постигане на устойчиво конкурентно предимство на 

световния пазар. Водеща цел е подобряване на качеството и ефективността на 

производствения процес чрез интеграция на партньорски отношения и 

ресурсна осигуреност водещи до висока конкурентоспособност [2]. Това е 

възможно чрез обединяване на знания и умения, производствени 

възможности, реализация и последващо рециклиране. Използването на 

иновативни технологии при разработване и създаване на подходящ екодизайн 

на продукта са едни от най-важните бизнес дейности свързани с всички 

партньори, които подпомагат конкурентоспособността им и водят до 

увеличаване на пазарния дял. Самата динамика в развитието на 

производството и потреблението води до съкращаване на жизнения цикъл на 

продуктите. Ето защо и компаниите партньори във веригата засилват своето 

сътрудничество при проектиране и разработване на нови продукти, 

спецификации и необходими ресурси. Резултатите от подобни 

взаимоотношения (формални и неформални) се оценяват адекватно чрез 

провеждане на самооценка по общоприета от всички методика. Получените 

количествени данни по отношение на партньорството и използваните ресурси, 

дават информация за степента на успех/ неуспех при пускане на нови продукти 

или управлението на съществуващи такива.        

Споделянето на знания и умения, както и резултатите от проведена 

самооценка сред партньорите подпомага управлението на комуникационните 

канали и разпространението на необходимата информация. Това от своя 

страна позволява да се подобри процеса на вземане на решения, ефективността 

на процесите, качеството, времето за отговор на промените, 

удовлетвореността на клиентите, като се намалят общите разходи по веригата 

[3]. Чрез споделяне и управление на вътрешни знания и ноу-хау, както и 

придобиването на външни такива партньорите биха подобрили своите бизнес 

дейности, което в крайна сметка ще доведе до изпреварващо конкурентно 

предимство и добро изпълнение на дейностите като цяло.   

В така описаните партньорски взаимоотношения най-често движеща сила 

е компанията, която управлява производствените процеси и дейности. Бързото 

нарастване на ролята на информационните технологии ги превърна в 

стратегически ресурс за всички участници в снабдителната верига. Така 

обмяната на знания и умения, при управлението на материалните и 

нематериални ресурси се концентрира върху създаването на устойчив бизнес 

модел, който да отговаря на особеностите на участниците във веригата и 

изискванията на пазара. Именно в този контекст използваните модели за 

самооценка подпомагат участниците при изграждането на интегрирана 

мрежа за доставка на ресурси, създаването на адаптивен към клиентите 

екодизайн на продукта, както и управление/ споделяне на знания. Високата 

степен на компетентност и професионални качества на мениджърите, относно 

управлението на споменатите три области би довело до подобряване на 
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рентабилността, намаляване на оперативните разходи, увеличаване на 

продажбите и печалбата.   

Следователно, извършването на непрекъснати подобрения въз основа на 

проведена периодична самооценка на партньорските взаимоотношения и 

ресурсната осигуреност ще осигури постигането на устойчиви конкурентни 

позиции в световен мащаб. Като се има в предвид това, е необходимо да бъдат 

идентифицирани специфични бизнес процеси, които оказват силно влияние 

върху постигнатите бизнес резултати. Това ще даде възможност на отделните 

компании да насочат ресурси върху осъществяването на тези процеси, които 

да подобрят като цяло ефективността в логистичната верига. Споменатите 

ключови процеси биха могли да включват оценка на конкурентоспособност, 

производителност удовлетвореност на клиентите, качество и финансов 

резултат от дейността.      

Предвид динамичната икономическа среда периодичното провеждане на 

самооценка има за цел да осигури качествени и количествени данни за 

влиянието на ключови бизнес процеси върху общата ефективност на 

компаниите и логистичната верига като цяло. За да се постигне тази цел е 

необходимо при съставянето на въпросниците да бъдат отчетени 

индивидуалните особености на всеки участник, без това да нарушава 

достоверността на данните. Така при провеждане на проучването и последващ 

анализ на резултатите ще може да се оцени силата на взаимоотношенията и 

влиянието на всеки върху общата ефективност на процесите. Краткото 

описание на последиците от предприети управленски действия ще подпомогне 

проектирането на последваща самооценка, като се вземат в предвид наличието 

на възникнали ограничения и нови изследователски цели. Принципният 

принос на подобна самооценка е идентифицирането на критични за 

конкурентоспособността процеси и възможностите за тяхното подобрение. По 

този начин компаниите партньори във веригата ще имат възможност да 

планират по-добре бъдещи промени при разпределяне на ограничените 

ресурси с които разполагат.  

 

3.  Обединяване на дейности и ресурси, като елемент от партньорските 

отношения 

3.1. Пълно и частично обединяване на дейности и ресурси 

Вземането на решение за обединяване на дейности и ресурси в процеса на 

самооценка в една логистична верига е сложен и често продължителен процес. 

Това е така тъй като е свързан предимно с извършване на обективна оценка на 

необходимите за целта ресурси спрямо ползите от реализацията на подобно 

обединяване за всеки партньор по веригата. В основата на решението по своята 

същност се поставя обикновено качествен анализ изразен чрез количествени 

резултати от проведена самооценка, както и очаквани подобрения за 

участниците. В допълнение към оценка на необходимите за целта 

инвестиционни разходи е необходимо да се извърши и стратегически анализ 
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на икономическата среда и усилията за интегрирано управление на 

логистичната верига. Пълното и точно количествено определяне на факторите, 

оказващи влияние върху партньорите на този етап (планиране на 

самооценката) и тяхната тежест би могло да затрудни практическото 

осъществяване на проучването в бъдеще. Въпреки това решението за 

обединяване на дейности и ресурси при партньорите се взема след внимателен 

анализ и използването на експертни знания от висшето ръководство на 

стратегическо ниво. Водещи тук са разходите за обединяване, предимствата за 

всеки партньор и времето за извършване на процеса на самооценка в различна 

икономическа среда [4].     

Освен това, поради динамичния характер на взаимоотношенията в 

логистичната верига, е наложително при самооценката да се прилага т.нар. 

системен подход. Така върху работата на системата от елементи във времето 

оказват влияние редица външни и вътрешни фактори, които често пъти имат 

противоречиво въздействие. За част от участниците това въздействие е 

положително, а за други негативно. Ето защо в определени времеви интервали 

се постига се достига до състояние на динамично равновесие в логистичната 

верига. В подобни състояния извършването на обективна самооценка би 

подпомогнало в значителна степен мениджърите да определят силни страни и 

слабости при отделните участници, като отчитат и общото състояние на 

логистичната верига като система. Прилагането на подход, при който просто 

се обединяват резултатите от самооценка при отделните участници и 

усредняване на резултата би лишило от обективност извършеното проучване. 

Отчитането на индивидуалните характеристики на всички участници в 

самооценката, като отделни компоненти в една обща система ще осигури 

представителност на получените количествени данни. Обединяването на 

дейности и ресурси, без да се оценят с тегловни коефициенти 

характеристиките на участниците във веригата би довело до силен синергичен 

ефект при провеждането на самооценка. Достигането до подобен ефект се 

свързва обикновено с наличието на редица дейности във веригата, които се 

срещат само и единствено, когато функционира като единна система. Те не са 

характерни или не се извършват от участниците, когато те оперират извън 

веригата подложена на самооценка. Ключова предпоставка, за постигане на 

такъв ефект е прехвърляне на знания и умения относно дейности и процеси 

между участниците, което води до циклично нарастване и разширяване на 

обема от информация.  

Появата на синергия при провеждането на самооценка е феномен, който се 

появява след като логистичната верига включваща отделни самостоятелни 

елементи е подложена на самооценка. Подобно натрупване, агломерация и 

концентрация на определени характеристики и елементи от дейността на 

системата няма да бъдат идентифицирани, ако самооценката обхваща всеки 

участник по отделно. Ето защо е важно преди провеждане на проучването да 

бъде изяснено степента на интеграция на всички във веригата. По отделни 
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елементи е възможно дадена компания да удовлетворява своите потребности 

чрез участниците в оценяваната верига, а за останалите да използва други 

извън тях. Следователно, когато е налице не пълна, а частична интеграция на 

дейности и процеси във веригата е необходимо и самооценката да отговаря на 

взаимоотношенията между участниците. В този контекст, за да се постигне 

подходяща степен на съвпадение между интеграция на партньорите и 

провежданата самооценка, е целесъобразно да се сравняват едни спрямо други 

икономически и административни предимства (ползи) и разходи.     

Определянето на точката на съпоставимост между предимства (ползи) и 

разходи по веригата ще зависи в голяма степен от секторната принадлежност 

и стратегическото позициониране на организацията. Именно върху тях най-

силно влияние биха оказали приетата от всяка отделна компания политика за 

развитие: пълна интеграция или частична интеграция на дейности спрямо 

останалите участници в логистичната верига. Нещо повече, при самооценката 

ще бъдат определени дейности и процеси водещи до засилване на конкурентни 

предимства, в следствие на добри партньорски отношения, без това да е води 

задължително до увеличаване на разходите. Резултатите от самооценката 

следва да насочат вниманието към процеси, при които частичната интеграция 

намалява разходи и други, при които този ефект се постига след пълна 

интеграция между партньорите и ресурсите в логистичната верига. 

Съществува, обаче и известен риск от негативни последствия, валидни в по-

голяма степен за малките по мащаб компании участници във веригата. Има 

вероятност разходите за провеждане на самооценката по принцип да са по-

големи от ползите в бъдеще, като е възможно дори да генерира загуби. От тук 

произтича и съпротивата на техните мениджъри към процеса на самооценка. 

Техните усилия и внимание е насочен предимно към оценка на ефективността 

на вътрешните процеси в по-голяма степен от колкото външните партньорства 

и използвани ресурси в логистичната верига.              

Водещи елементи при провеждането на самооценката е степента на 

интеграция на компаниите в логистичната верига и определяне на дейности и 

процеси водещи до позитивно развитие. От една страна на компаниите, като 

индивидуални субекти и от друга като партньори заинтересовани от 

подобряване на конкурентоспособността на цялата верига. 

  

3.2. Ключови теми разглеждани при проектиране на самооценката 

Подготовката на процеса на самооценка, относно партньорските 

взаимоотношения и използването на ресурсите е свързана с изясняване 

степента на интеграция на компаниите в логистичната верига. Част от 

въпросите са насочени към оценка на позитивните страни, негативните такива 

и реалните възможности за подобрението им. В действителност целта е да се 

вземе решение дали промените да бъдат свързани със самите участници или 

пък да бъдат привлечени нови такива в логистичната верига. Освен 

количествената оценка е необходимо да се извърши и анализ на разходите и 
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ползите от действията предприети в една или друга посока. Обикновено такъв 

подробен анализ включва изясняване на ключови причини и последствия от 

обединяване на дейности и процеси по веригата. Оценяват се и факторите, 

които биха довели до нарушаване на границите определящи формалната 

независимост на отделните компании. Това са предимно различни по вид 

договорни споразумения, пазарни проучвания и транзакции, вътрешна 

организация на работа и т.н. При оценка на партньорските взаимоотношения 

се разглеждат и различни дългосрочни договори, договори за франчайзинг, 

договорености за прилагани методи на ценообразуване, споразумения за 

съвместни предприятия и дейности добавящи стойност по логистичната 

верига. В зависимост от обстоятелствата и предмета на дейност, подобни 

алтернативни договорни споразумения биха подпомогнали изцяло или 

частично нормалното функциониране, както на компаниите, така и на веригата 

като цяло. Подобно вертикално и хоризонтално обединяване на дейности и 

процеси е особено полезно в силно конкурентна среда характеризираща се в 

висока степен на турбулентност и нарастваща интеграция на глобалната 

икономика. Тази нова икономическа реалност поставя компаниите пред 

сериозни заплахи, като именно бързата и ясна оценка на текущото състояние, 

партньорски отношения и използване на ресурсите е ключът към оцеляването 

им. На практика отделните форми на интеграция, подложени на самооценка, 

отразяват реакция на промени свързани с пазарната среда в глобален мащаб. В 

действителност тази отклоненията в икономическата реалност са свързани с 

множество явни и неявни фактори, като наличието на съвършена конкуренция, 

промени в конкурентоспособността по отношение на разходи, иновации, 

качество и др. Провеждането на самооценка, която обхваща споменатите 

фактори описващи пазара и състоянието на компаниите в логистичната верига 

би могло да се използва, за да се увеличи трайно конкурентното предимство в 

една или друга насока. Прилагането на различни по вид модели за самооценка, 

често пъти е необходим стратегически ход, както на развити вече пазари, така 

и на развиващи се такива.          

В процеса на проектиране се оценяват пряко и мотивите за обединяване на 

дейности и процеси, както и ползите от степента на интеграция. Разглежда се 

размера и вида на потенциалните разходи, характеристика на сделките и 

множеството организационни заплахи при договаряне на партньорските 

отношения. Тези разходи включват преки разходи за подготовка на сделките, 

наблюдение и изпълнение на договорености, както и редица инвестиционни 

разходи. Оценяват се видовете рискове, които биха могли с различна сила да 

окажат влияние върху реализацията на предварителните пазарни 

договорености между партньорите. Извършва се цялостен преглед и оценка на 

необходимите ресурси свързани с оптималната вътрешна организация на 

работа в компанията и в логистичната верига като цяло. Икономическият 

анализ в процеса на проектиране включва обективна оценка на разходите и 

ползите от провеждането на самооценка. Извършва се избор на 
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организационно-управленски структури, които да реализират на практика 

избрания модел оценка на партньорските отношения и използваните ресурси. 

Наличието на договорни споразумения в тази посока отразява положените 

усилия на участващите компании за устойчиво подобряване на ефективността 

и конкурентоспособността.   

По време на планиране и управление на партньорствата и ресурсите, 

компаниите балансират между своите настоящи и бъдещи потребности, тези 

на останалите участници, обществото и изискванията към околната среда. 

Оценяват се партньорските взаимоотношения на организацията в различни 

области като комуникации, управление на материалните потоци, 

производствени практики, безопасни условия на труд и др. На практика тези 

взаимоотношения се реализират чрез провеждането на общи специализирани 

срещи между отделните партньори. На срещите представителите на 

различните организации обменят не само опит и възгледи по дадена тема, но 

и различни данни, методи и дори разработен софтуер. Участието на 

оценяваната организация в двустранни работни групи с нейни партньори 

значително увеличава ефективността при изпълнението на сключените 

договори.     

При подготовка на въпросите за самооценка по разглеждания критерий се 

поставя акцент върху разходите и цената на съответните полуфабрикати и 

крайни продукти. Условията за определяне на различен ценови диапазон при 

оценка на партньорските взаимоотношения и използвани ресурси в 

логистичната верига се определят предимно от секторната принадлежност на 

оценяваните компании. Еластичността на търсенето спрямо цената при 

полуфабрикатите и крайните продукти варира в широки граници при 

различните индустрии и сектори на икономиката. В този контекст отделните 

компании планират и управляват външните партньорства, доставчиците и 

вътрешните ресурси по начин, който подкрепя политиката, стратегията и 

ефикасната работа на процесите. Ето защо всеки един от споменатите процеси 

е подложен на самооценка, тъй като се търси силата на влияние върху общите 

разходи в логистичната верига. Разликите в степента на еластичност на 

търсенето при всеки от тях създава възможност за монопол по веригата, по-

високи печалби и степен на влияние. Така компании с по-ниска еластичност 

доставят ресурси на по-ниска цена от други с по-висока еластичност, за да 

достигне на конкурентоспособна цена на крайните продукти. Въпреки това е 

възможно монополна компания във веригата да се опита да блокира друга в 

даден сектор, която предлага по-ниска цена. Тогава тя предлага за продажба 

продукти извън оценяваната верига на по-висока цена към компании от друг 

сектор на икономиката. Прилагането на такъв подход ефективно блокира 

реализацията за стратегия за ценова дискриминация от трета страна към 

участниците в дадена логистична верига. Елиминирането на препродажбата на 

ресурси от трети страни е сериозен проблем пред компаниите във веригата, 

тъй като оказва влияние какво върху добрите взаимоотношения така и върху 
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общите разходи. Един ефективен подход за предотвратяване на 

препродажбата е обединяване на компаниите в цялата верига за компенсиране 

на местата с малка еластичност от места с по-голяма такава. По този начин 

дадена компания продава ресурси по веригата на по-висока цена, за да увеличи 

своята печалба само на купувачи от други сектори на икономиката. 

Предлаганата цена съответно, намалява еластичността на търсенето спрямо 

цената в другият разглеждан сектор.       

В разглежданите партньорски взаимоотношения определена компанията 

може да купува ресурси на определена по-ниска цена от предходен участник в 

логистичната верига. В последствие, натрупвайки своите разходи към 

междинния продукт има възможност да го предлага на пределно висока цена 

към следващия участник във веригата и на по-висока за друг извън нея, като 

се оцени влиянието на еластичността спрямо търсенето. Така тя ще увеличи 

своята печалба без това да намали еластичността и ритмичността в движението 

на ресурси в оценяваната логистична верига.    

Неинтегрираните в обща система компании в отделни части по веригата, 

който се конкурират в даден сектор могат да придобият междинният продукт 

или ресурс от външен доставчик, на по-висока цена, която отговаря на 

монополното положение в друга верига с по-ниска еластичност. Ако тези 

компании не са по-ефикасни в производствения процес от останалите по 

веригата, където има обединение на процеси и ресурси не биха могли да се 

конкурират успешно на даден пазар. Техните разходи ще бъдат много по-

високи, поради високите цени, които те ще плащат на своите доставчици извън 

веригата. Това е често използван, класически сценарий за налагане на 

пределно допустими цени в определен сектор или логистична верига. Въпреки 

факта, че така компанията нагоре по веригата разширява своето влияние върху 

пазарите надолу, пазарните цени е възможно да бъдат по-ниски в сравнение с 

тези при, които тя остане изцяло независима от останалите и в двата или 

повече различни сектора. По същият начин, цената би се увеличила в сектори, 

където еластичността на търсенето спрямо цената е ниска и компаниите не са 

интегрирани в обща логистична верига.  

Друга възможна тема разглеждана при проектиране на самооценката е 

управлението на информацията, знанията и добрите практики свързани с 

изпълнение на дейности и процеси от компаниите участващи във веригата. 

Тези, които са ангажирани с производството на диференцирани или продукти 

с определена разпознаваема марка са изправени пред непроменено във времето 

търсене, което дори намалява в определен период от време. За останалите, 

които са заети с процесите на продажба и следпродажбено обслужване на 

крайните продукти това е съществен проблем, тъй като те са и конкуренти. Те 

са засегнати пряко от промените в търсенето на крайните продукти, като 

отделят и допълнителни разходи свързани продажбата им. Ако търговците на 

дребно не успеят напълно да осъзнаят реалните ползи от предлаганите 

партньорски взаимоотношения разгледани по-горе това ще има негативен 
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ефект върху оптималното функциониране на логистичната верига като цяло. 

Създаването и комуникирането на обща стратегия за обединяване на дейности 

и процеси, чрез ясно разпределение на отговорностите е потенциално решение 

на този проблем.  

Споменатата стратегия има за цел да увеличи ефективността при вземането 

на решения основаващи се на точна и ясна информация анализирана от 

експерти в дадената област. Създаването на групи от служители, които 

обменят знания и опит в определена област, внедряването на единен 

професионален речник имащ за цел изграждането на единна професионална 

култура са само част от средствата за формирането на една обща учеща 

логистична верига. На самооценка се подлага и  степента, в която компаниите 

предават знания и информация чрез участие на конференции, семинари и 

други форуми. Издават ли информационни брошури например, както и колко 

често те се ревизират и променят. Друга част от въпросите са насочени към 

оценка на степента, в която компаниите подкрепят и подпомагат вътрешните 

за веригата комуникации. Начинът, по който разгласяват сред всички 

участници за предстоящи събития и за резултати от изминали такива е 

индикатор за ефективността на вътрешните комуникационни канали. Важна 

част от комуникационната стратегия е наличието на електронна база от данни, 

която да предлага периодични печатни издания, специализирана 

професионална литература, и помощ от специалисти при търсене на 

информация в глобалната мрежа. Това ще даде възможност на компаниите във 

веригата чрез обединение да намалят своите индивидуални разходи за 

продажби, дистрибуция и други външни услуги.    

 

3.3. Връзка между самооценка на партньорски отношения и 

конкурентоспособност  

Осъществяването на ефективна самооценка може да се използва, като 

ключов инструмент за стратегическо планиране в динамична и силно 

конкурентна икономическа среда. От една страна в краткосрочен аспект, за 

намаляване на конкурентоспособността на други участници в различни от 

оценявания сектор логистични вериги, чрез увеличаване на разходите им за 

придобиване на ресурси по веригата. От друга страна в дългосрочен аспект, 

чрез непрекъснати подобрения на дейности и процеси се увеличава устойчиво 

конкурентоспособността на участниците спрямо трети страни.  

В този контекст, е необходимо да се направи уточнение, че съществува 

съществена разлика между обединяване на дейности и процеси и опериране на 

„затворен пазар“, който понякога се свързва с т.нар. вертикална интеграция на 

участниците. Тогава дадена компания осигурява със собствени средства, други 

потенциални доставчици, които предоставят необходимите за дейността й 

ресурси. Така форма на интеграция обикновено изключва наличието на 

конкуренция между участниците и възможност за независими действия на 

даден свободен пазар. Класически случай на вертикално обединения в 
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неконкурентна логистична верига е, когато партньорите осъществяват 

монопол върху съществен елемент или ресурс, който е критичен за всички, и 

осигурява конкурентно предимство спрямо други потенциални конкуренти 

извън веригата. Това е често използван аргумент, като се обясняват ценовите 

равнища при провеждане на преговори за доставка спрямо участници във 

веригата и такива извън нея. Когато условията за достъп (качество, 

количество, цена и срок за доставка) до дадена технология или ресурс се 

регулира в логистичната верига се контролира и ограничава и достъпа на 

конкурентите до свободните пазари. Именно на тези пазари, компанията с 

монополни позиции във верига се явява, като конкурент спрямо останалите 

търсещи споменатите технологии или ресурси.  

                                                                                                                                           
4. Заключение 

Използването на моделите за самооценка спрямо настоящи и бъдещи 

партньорски отношения, както и използвани ресурси и технологии е важен 

инструмент в ожесточената конкурентна борба. На първо място с тяхна 

помощ, компаниите в логистичната верига биха успели бързо и точно да 

определят области, които да подобряват и такива, в които се справят успешно. 

На второ място ще имат възможност да увеличат разходите на конкуренти 

извън веригата без това да доведе то увеличаване на собствените им разходи. 

Ако една компания е вертикално интегрирана в логистичната верига, като 

доставчик и може да си позволи да не предлага ресурси на друга извън 

веригата, то следващата след нея е в по-добра конкурентна позиция при 

доставка, при равни други условия. В резултат на това би могла да увеличи 

цената за ресурсите, които предлага на друга компания, която не е част от 

логистичната верига. Така на свой ред ще компенсира възможното увеличение 

на цените (чрез увеличаване на собствената си цена) от страна на друга 

компания, която е част от логистичната верига – цените биха се покачили, 

както и печалбите на интегрираните във веригата компании.  
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1.    Въведение 

Според американския изследовател Шонбергер, който първи разглежда в 

дълбочина „японските методи за производство”, могат да се различат два 

противоположни принципа за планиране, организиране и управление на 

производствените процеси [1]: 

- тласкащ „западен" принцип на производство. Той се основава на 

логиката на системата за планиране потребността от материали  (MRP) и 

философията „Планиране на производствените ресурси” (MRP II); 

- теглещ "японски" принцип на производство. Той се основава преди 

всичко на логиката на системата за управление на производствените процеси 

KANBAN в съчетание с принципите на философията „точно в срок"  (JIT) . 

Независимо, че тези принципи се отнасят до проектирането и 

управлението на производствените процеси във вътрешно функционален 

аспект, те могат да се използват и като изходна точка за разработката на 

множество комплексни логистични системи като се отнесат до движението на 

материалните потоци вътре в организацията (между отделните функции) и 

между организациите във веригата на доставките. 

Резултатите от проведените проучвания на специализираните 

литературни източници по отношение на особеностите на западно 
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европейската и японската философия за производствен мениджмънт са 

обобщени в табл. 1. 

 
Таблица 1. Съпоставка на японската и западно-европейската философия за  

производствен мениджмънт 

 

Характеристики Японска философия Западноевропейска философия 

Запаси Пасиви, които трябва да 

бъдат намалени 

Активи, предпазващи от прогнозни 

грешки, технически проблеми и 

закъснения в доставките 

Пренастройка, 

размер на 

партидата, 

производствен 

цикъл 

Намаляване на времето за 

пренастройка с оглед 

постигане на минимален 

размер на производствената 

партида и кратки 

производствени цикли. 

Приемане на времето за 

пренастройка като даденост и 

оптимизиране на размера на 

партидата с подходящи формули. 

Производственият цикъл се 

получава като резултат от тези 

пресмятания. 

Качество Целта е нула дефекти като 

всеки служител е отговорен 

за качеството. 

Целта е определен размер на брака. 

Отговорността за качеството е 

възложена на специализирано 

звено за контрол.  

Доставчици Стремеж към партньорство 

и коопериране, малко на 

брой. 

Разглеждат се като конкуренти,  

стремеж към дистанцираност, 

много на брой. 

Персонал Управление чрез консенсус, 

лична съпричастност, 

ангажимент към постигане 

на качество и подобрения. 

Управление чрез разпореждания, 

липсва лична съпричастност, 

отговорност за изпълнението на 

плана.  

Основна цел Намаляване на сложността Управление на сложността 

 

Функционирането на всяка съвременна логистична система се основава на 

множество принципи, които следва да бъдат спазвани при проектирането на 

логистичните мрежи и по-точно: 

- принцип на движение на материалните и информационните потоци – 

тласкане или теглене; 

- принцип на структуриране на логистичния канал – отлагане или 

спекулация; 

- принцип на доставка – пряк или непряк; 

- принцип на поддържане на запаси – централизирано или 

децентрализирано; 

Традиционният подход за разграничаване между „тласкащите“ и 

„теглещите“ системи е широко дискутиран в литературата по производствен 

мениджмънт. Характерно при тласкащите системи е, че се предвижда 

бъдещото търсене като основна цел е производството на продукцията да 

завърши преди или точно на предварително планирана дата. Производствената 
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програма се разлага на възли, детайли и материали, подлежащи на 

производство или покупка, посредством логиката на системата за планиране 

потребността от материали. Използват се сложни компютърни системи за 

автоматизирано определяне на размера на партидите и на най-късния срок за 

пускане в производство на производствените поръчки посредством цикличен 

планов процес. Детайлното календарно планиране и диспечиране се реализира 

централизирано от обособено за тази цел самостоятелно звено. Сроковете за 

пускане на поръчките се изчисляват като предвиденото календарно 

изпреварване на съответните частични процеси се изважда като времетраене 

от планирания краен срок. Така процесът на планиране предизвиква тласкане 

на вътрешните производствени поръчки през съответните производствени 

звена. 

Характерно за теглещите системи е, че те реагират на конкретно търсене, 

което вече е било удовлетворено от наличния запас от готови изделия или 

подлежи на удовлетворение посредством последната фаза на производствения 

процес. Съставна част на механизма на теглене е наличието на малки 

междинни запаси между отделните частичните производствени процеси. 

Технологичните процеси се изпълняват в оптимизирана производствената 

структура, състояща се от звена с предметна специализация и повишена 

гъвкавост като например гъвкави предметни участъци (клетки). Това води до 

намаляване сложността на плановите задачи като те се извършват от цеховия 

персонал, който разработва плановете посредством елементарни процедури, 

например KANBAN карти.   

От краткото представяне на двата вида системи, може да се направи 

извода, че управляващата логика на тласкащите системи и предвиждащият 

характер на системата за планиране на потребността от материали (MRP) са 

неотделимо свързани, докато теглещата логика се отнася до реагиращите 

системи за производствено планиране и диспечиране [2].  

Някои автори обаче причисляват плановите процедури на системата MRP 

към принципа на теглене, защото „тя основно реагира на производствената 

програма, тъй като действителното търсене е основната входна информация 

при разработката на календарните планове“ [3]. В този смисъл принципът на 

теглене се дефинира по малко по-различен начин. Тук той се разбира като 

реакция на агрегирания календарен план, съставен въз основа на пазарното 

търсене, а не като логика на управление в рамките на производствените звена.  

В специализираната литература се наблюдава пренасяне на логиката на 

принципите на тласкане и теглене от производството в по-широкия логистичен 

аспект. Така например понятията „тласкане“ и „теглене“ се използват за 

представяне на основните предимства на стратегията за „отлагане“ спрямо 

стратегията на „спекулация“ при интегриране на веригата на доставките. Тук 

обаче може да се постави въпроса, ако всички зависимости могат да се опишат 

чрез принципите „тласкане“ или „теглене“, тогава по какво се различават 

логистичните концепции от производствените.  
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Неточното използване на понятията „тласкане“ и „теглене“ при 

описанието на логистичните системи се дължи на смесването на поне две 

характеристики на логистичните системи. Затова основна цел на статията е да 

се представи подход за класифициране на логистичните системи, който да 

позволи тяхното недвусмислено категоризиране и който да улесни тяхното 

проектиране и управление.  

 

2. Основни характеристики на подхода за класификация на логистичните 

системи  

Един от основните проблеми при пренасянето на принципите на тласкане 

и теглене от производствените в логистичните системи е, че за тяхното 

обособяване се използват два критерия – пряк и косвен. Според критерия 

принцип на придвижване на материалните и информационните потоци през 

производствената или логистичната система пряко може да се установи дали 

движението се извършва според принципа на тласкане или теглене.  

Много често обаче,  тласкането или тегленето косвено се интерпретират 

като принцип на поведение, произтичащ от принципа, по който се разглежда 

бъдещето. Вторият критерий, според който могат да се характеризират 

логистичните системи, е „принцип на разглеждане на бъдещето”. Според него 

могат да се обособят два принципа – принцип на прогнозиране на бъдещето и 

принцип на реагиране на бъдещето  

Третият критерий, по който могат да се класифицират логистичните 

системи, е принципа на реализация на логистичните дейности по отношение 

на момента на тяхното търсене. Според този критерий се обособяват два 

принципа – на отлагането и на спекулацията. Докато „спекулацията” изисква 

прогнозиране на бъдещето и предварителна реализация на логистичните 

дейности, то целта на „отлагането” е да се ограничи неопределеността 

посредством пряко реагиране на настъпилите условия, т.е. отлагане 

реализацията на логистичните дейност до възможно най-късния момент [5]..  

С оглед по-ясно приложение на принципите „тласкане” и „теглене” в 

логистичния и производствения мениджмънт е по-удачно да се използва само 

първия критерий за тяхното дефиниране. В тази връзка могат да се обособят 

две независими характеристики на логистичните системи – принцип на 

движение на материалните и информационните потоци и принцип на 

разглеждане на бъдещето. Въз основна на тяхната комбинация могат да се 

изведат четири вида логистични системи – фиг. 1.  

Тук следва да се подчертае, че четирите основни вида логистични системи 

имат преди всичко теоретичен смисъл. В практиката те се срещат комбинирано 

като преобладаващият тип зависи от конкретните параметри на външната и 

вътрешната среда на организацията. Принципите „тласкане“ и „теглене“ се 

използват основно за класифициране на производствените системи, но в 

описания подход те се прилагат за представяне на основните характеристики 
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на логистичните системи, които могат да включват също и производствената 

система. 

 

  движение на материалния и  

информационния поток 

  тласкане теглене 

отношение към прогнозиране Логистични системи 

- вид 1 

Логистични системи - 

вид 2 

бъдещето реагиране Логистични системи 

- вид 3 

Логистични системи - 

вид 4 

 

Фиг. 1. Класификация на логистичните системи 

 

2.1. Първи вид логистични системи 

Към първия вид логистични системи, съчетаващи принципите на 

„прогнозиране” и „тласкане”, могат да бъдат причислени преди всичко 

системите с масов тип производство или системите за производство на склад 

на масови продукти. Продуктите се произвеждат предварително за неизвестен 

клиент въз основа на прогноза на търсенето и се тласкат напред по протежение 

на логистичната верига. Характерно за този вид продукти е, че удовлетворяват 

основни потребности, които остават непроменени продължителен период от 

време, имат сравнително стабилно търсене, което може да се прогнозира и 

дълъг жизнен цикъл. Стабилното търсене обаче кара много фирми да се 

ориентират към тяхното производство като повишената конкуренция води до 

много ниска рентабилност на продажбите. Тези продукти трябва да се доставят 

от продавача, в момента на търсене от клиента. В противен случай той ще се 

ориентира към друг конкурент, способен да изпълни поръчката.  

Прогнозируемостта и стабилността на търсенето позволяват точно 

предварително планиране посредством оптимизиране на производствените 

партиди, пакетирането, складирането, комплектоването и транспортирането. 

За тази цел се използват специализирани логистични модели с оглед постигане 

на икономия от мащаба в производството и транспорта в цялата верига на 

доставките, както и минимизиране на сумарните запаси в целия логистичен 

канал. От тук може да се направи извода, че организирането на ефективни 

потоци и запаси от стоки зависи от правилното приложение на подходящи 

методи за прогнозиране, календарно планиране на производството и 

транспорта, които се осигуряват непрекъснато с актуални данни от 

информационната система.  

Основният критерий за прилагането на тази конфигурация на 

логистичната система е икономията на разходи от оптимизация на дейностите 

посредством предварително детайлно планиране да е по-голяма от разходите 

за съхранение и пропуснатите приходи поради изчерпване на търсените 

продукти.  
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Първият вид конфигурация на логистичните системи се отличава със 

слените основни характеристики: 

- производство „на склад”; 

- процесите се стартират въз основа на вътрешни поръчки, изведени от 

производствените планове; 

- производствените планове се разработва въз основа на прогноза на 

търсенето; 

- материалните и информационните потоци се тласкат от началото до 

края на производствената (логистичната) система; 

- централизирано планиране и диспечиране на производството с 

приложение на системи от вида MRP II (DRP); 

- изключителна важност на използваните при оперативното планиране 

прогнозни методи и аналитични модели за оптимизация на логистичните 

процеси.  

Като обобщение следва да се отбележи, че този вид производствени 

(логистични) системи се характеризират с висока ефективност, но с малка 

гъвкавост. Корекции в системата се извършват, когато ефективността силно 

намалее поради лошо планиране и/или промени в характеристиките на 

външната среда.  

 

2.2. Втори вид логистични системи 

Този вид логистична конфигурация съчетава принципите на 

„прогнозиране” и „теглене”, чрез които се издърпва материалния поток напред 

в логистичната верига. Неговото движение се стартира посредством насочване 

на информационния поток в обратната посока (назад в логистичната верига) 

въз основа на предварително определено бъдещо търсене.  

Стандартните характеристики на масовите стоки, непрекъснатостта и 

стабилността на търсенето позволяват внедряване на стандартни работни 

процедури, ограничаващи сложността на планирането и контрола във веригите 

на доставка. Може да се направи извода, че структурата на търсенето и 

типичните характеристики на масовите стоки представляват разрешаващ 

фактор за конфигуриране на целия логистичен канал като верига от повтарящи 

се поръчкови цикли или логистични сегменти, които контролират своите 

процеси посредством стандартизирани правила или процедури [6].  

Определени групи от повтарящи се оперативни задачи се разпределят към 

съответните производствени (логистични) сегменти (например предметни 

участъци), подредени по хода на технологичния процес на продукта. Работата 

на съседните производствени сегменти се съгласува чрез междинни запаси 

(задели). Движението на материалите става въз основа на предварително 

определени партиди с постоянен размер. Този вид конфигурация, съчетаваща 

принципите на „прогнозиране” и „теглене”, позволява прозрачност в рамките 

на цялата верига на добавяне на стойност.  
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Основа за проектиране и управление на логистичната система от теглещ 

тип е прогнозната информация. Сегментирането на логистичния канал трябва 

да се извърши съобразно спецификата на продуктовата структура и 

капацитетните потребности на пазарното търсене. Предварително 

определеният темп на търсене се използва като входяща информация за 

изчисляване размера на междинните запаси между сегментите и размера на 

партидата, която трябва да бъде произведена при пускане на производствена 

поръчка. При управлението на запасите се използва метода на точката на 

поръчка [7].  

Някои от основните характеристики на този вид логистични системи са: 

- производство „на склад”; 

- процесите се стартират въз основа на вътрешни поръчки, изведени от 

производствените планове; 

- производствените планове се разработва въз основа на прогноза на 

търсенето; 

- материалният поток се изтегля от края към началото на 

производствената (логистичната) система; 

- централизирано планиране и децентрализирано диспечиране на 

производството (например приложение на системи от вида KANBAN); 

- изключителна значение на прогнозните методи за календарно 

планиране на крайните продукти и за разработка на организационни структури 

за изпълнение на стандартни оперативни процедури.  

При преобразуване на традиционната производствена система от масов 

тласкащ тип производство в система от прогнозен теглещ тип се появяват 

проблеми вследствие вътрешната сложност на компютъризираните планови 

процедури, които се  преодоляват чрез прилагане на принципите на „японската 

философия” – табл.1.  

 

2.3. Трети вид логистични системи 

Този вид конфигурация на логистичните системи съчетават принципите 

на „реагиране” и „тласкане” като изтласква материалния поток напред по 

логистичната верига. Неговото движение се стартира въз основа на 

информационен поток, съдържащ потребителски поръчки. Нейната основна 

задача е да намали неопределеността относно размера на съхраняваните 

готови продукти чрез реагиране на конкретни клиентски поръчки.  

Тази система се използва основно при иновативни, много сложни и скъпи 

продукти. Техните отличителни белези са висока стойност, ускорено 

обновяване, кратък жизнен цикъл и голяма неопределеност относно 

структурата на търсенето [8]. Тази неопределеност намира израз в повишен 

риск или големи разходи, породени от излишък или недостиг от материални 

запаси. Критични фактори за този вид логистични системи  са 

продължителността и зависимостта на производствения цикъл.  
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При вече дискутираните конфигурации, основани на принципа на 

прогнозиране, основна цел е ефективното натоварване на капацитета в 

рамките на цялата логистична верига. При проектирането на логистична 

система за иновативни продукти най-важните цели обаче са отговорността и 

гъвкавостта [9].  

Основните характерни белези на този вид логистични системи могат да се 

обобщят, както следва: 

- производство „по поръчка”; 

- процесите се стартират въз основа на клиентски поръчки; 

- материалните и информационните потоци се тласкат от началото до 

края на производствената (логистичната) система; 

- централизирано планиране и диспечиране на производството с 

приложение на системи от вида MRP II (DRP); 

- изключителна важност за оперативното планиране ома 

непрекъснатият текущ контрол на състоянието на производството и 

снабдяването.  

Поради пряката ориентация към потребителските желания и 

разнообразието в предлаганите продукти, планирането и диспечирането на 

процесите в логистичната верига в рамките на снабдяването, производството 

и дистрибуцията са сравнително слабо стандартизирани в сравнение. В този 

случай овладяването на комплексността е много по-важно, отколкото 

съкращаването и.  

 

2.4. Четвърти вид логистични системи 

Характерното за четвъртия вид конфигурация на логистичните системи, 

съчетаващ принципите на „реагиране” и „теглене” е, че се извършва изтегляне 

на материалния поток напред по логистичната верига. Неговото движение се 

стартира посредством насочване на информационния поток нагоре по 

логистичната верига въз основа на реакция на конкретни потребителски 

поръчки [10]. 

Всички особености, представени в точка 2.2. са валидни и тук с 

изключение на прогнозирането. Характерно е, че прогнозирането е присъщо 

за всички логистични системи, които се управляват чрез принципа на теглене. 

Предвиждането на бъдещото търсене е необходимо за определяне на размера 

на междинните буферни запаси между логистичните сегменти. Такава е 

ситуацията също и при конфигуриране на поръчковите цикли, включени в 

логистичните сегменти. Прогнозната информация е необходима за определяне 

на вида на задачите и потребността от капацитет за всеки поръчков цикъл с 

оглед построяване на ефективна верига от стандартизирани сегменти.  

Присъщ белег на принципа на „теглене” е стандартизацията. Тя е 

необходима за осигуряване на децентрализирано регулиране на продуктовия 

поток посредством рутинни процедури без намесата на звено за 

централизирано планиране. Дори ако теглещата система е изградена върху 
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чисто реагиращ принцип за изпълнение на поръчките, също трябва да се 

обърне внимание на присъщата потребност от прогнозиране на всички 

теглещи логистични системи.  

При иновативни продукти с висока стойност като първа стъпка на 

структуриране на логистичната верига в логистични сегменти, контролирани 

чрез принципа на теглене, може да се използва концепцията за веригата, 

добавяща стойност. Ако производствената програма е с изключително широк 

продуктов асортимент поради индивидуализирано търсене на потребителите 

следва да се прилага принципа на модулност за възлите и детайлите. Това води 

до съкращаване на неопределеността върху компонентите от по-ниско ниво. 

Тъй като стойността на продукта нараства постепенно при неговото движение 

през веригата на доставките, принципът на модулност е подходяща стратегия 

за задържане на запасите на много ниско равнище, за избягване на високите 

разходи за складиране и съхранение на неподходящи крайни продукти. В 

областта на логистиката това е известно като стратегия на „отлагане на 

добавянето на стойност” [11]. 

Най-важните характеристики на четвъртия вид логистични системи са: 

- производство „на склад” и „по поръчка”; 

- процесите се стартират въз основа на клиентски поръчки, които вече 

са изпълнени от запаса от готова продукция; 

- производство с цел възстановяване на запаса; 

- липсва централизирано планиране; 

- децентрализирано диспечиране на производството; 

- изключително важно е очертаването на външната среда с оглед 

съкращаване на сложността.  

 

3. Заключение 

Посочените четири алтернативни конфигурации не се изключват взаимно 

и могат да се прилагат в една и съща верига на доставките. Така в една 

сегментирана логистична верига последният сегмент може да се изгради чрез 

съчетаване на принципа на „реагиране”, функциониращ въз основа на 

постъпилите поръчки, и принципа на „тласкане” Предпоследният сегмент 

обаче може да действа въз основа на принципа на „реагиране”, съчетан с 

принципа на „теглене”, функциониращ въз основа на формираното търсене от 

последния сегмент. Например последният сегмент може да бъде монтажна 

линия, произвеждаща индивидуализирани крайни продукти чрез сглобяване 

на детайли и възли, изтеглени от буферния запас, предшестващ монтажния 

цех.  

При проектирането на логистичната система също важно място заемат 

принципите на „отлагане” и „спекулация”. Те се използват за разграничаване 

на логистичните (производствените) сегменти посредством дефиниране на 

точка на проникване на поръчката, която описва мястото във веригата на 
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доставките, до което логистичният процес се определя изцяло от 

потребителската поръчка.  

Друг много важен проблем е да се изясни подходящото ниво на 

агрегиране, върху което следва да се фокусира анализа. Например при 

структуриране на производствения процес фокусът трябва да е върху 

вътрешната микроструктура на логистичния сегмент. При структуриране на 

цялата логистична верига връзката между сегментите е обект на макро анализ.  

Представеният подход за класифициране на логистичните системи 

разкрива дълбочината и сложността на проблематиката по проектиране и 

координиране на логистичните задачи в рамките на цялата верига на 

доставките. В рамките на конкретното изследване извън внимание останаха 

множество фактори като влиянието на позицията във веригата или 

информационните технологии върху междуорганизационните вериги на 

доставките. Независимо от това представеният подход може да се използва 

успешно като инструмент за структурен анализ на реални вериги на 

доставките с оглед тяхната последваща оптимизация. 
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Abstract. The modern perspectives in all business types are shorter product life cycles, 

growing product complexity and variety and persistent expectations for lower prices. These 

conditions increase the importance of logistics as a complex system that incorporates the three 

major phases of the production cycle – supply of raw materials, parts and units, machining 

and assembly and storing and delivery. All of these three phases are complex themselves and 

can be subject of time consuming study. The leading companies need state of the art IT 

products to manage all of them. But the real advantage is an integrated system that combines 

all three stages in a single product. This integration assures a seamless material flow and a 

possibility for an almost real time surveillance of the processes. 

Keywords: logistics, supply chains, production management, manufacturing systems.    

 

1.    Въведение 

Съвременните информационни системи използвани в логистиката са 

скъпи и често представляват специфични решения за нуждите на конкретни 

компании. Това прави използването им за обучение трудно.  

Целта на настоящото изследване е да бъде създадена „open source” тип 

информационна система , която да съдържа три основни групи модули [1]: 

 

- модули „Логистика на снабдяването”; 

- модули „Логистика на производството”; 

- модули „Логистика на дистрибуцията”. 

 

Групата „Логистика на снабдяването” съдържа модули за управление на 

поръчките, изследване и прогнозиране на търсенето и избор на доставчик.  

Групата „Логистика на производството” се базира на фундаментални 

познания по организация и управление на производствени системи [4] и 

съдържа модули за агрегатно планиране, избор на площадка за ново 

предприятие, пространствено разположение на работните места в 

производствените звена, оперативно планиране и симулация на 

производствения процес. 

Групата „Логистика на дистрибуцията” съдържа три модула. Основният е 

линейно програмиране – за определяне на оптималните маршрути и 
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количества на доставките, класификация на клиентите и избор на стратегия на 

доставките за всеки от тях, управление на база данни за маркетингови 

изследвания. 

Общият вид на информационната система е показан на фиг. 1 [1]. 

 

  
Фиг. 1. Логистична информационна система 

 

В настоящия доклад се разглеждат подробно съдържанието на модулите в 

група „Логистика на снабдяването” и структурата на базата данни за тази 

група.  

 

2.    Група модули „Логистика на снабдяването”. 
Групата съдържа три модула (виж фиг. 1). Изборът и подходите 

използвани във всеки от тях е съобразен с учебната програма по дисциплина 

„Стопанска логистика” на студентите от специалности „Стопанско 

управление” и „Индустриален мениджмънт” на ТУ – Габрово.  

Изборът на модул става от самостоятелен прозорец, показан на фиг. 2. 
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Симулация
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програмиране
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Маркетингови 
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Фиг. 2. Група модули „Логистика на снабдяването” 

 

Този прозорец е основен за обработката и записа на поръчките в базата 

данни. Разделен е на три панела (сектора) както следва: 

- панел „Избор на модул” от групата „Логистика на снабдяването”; 

- панел „Търсене на поръчка към доставчиците”; 

- панел „Преглед на поръчките по избран/избрани критерии”. 

Панелът за избор на модул от групата „Логистика на снабдяването” дава 

възможност за работа по прогнозиране на търсенето, избор на доставчик и 

оптимален размер на поръчката за конкретна заявка. След приключване на 

работа с трите модула, се въвежда нова поръчка с помощта на бутон „Нова” от 

панел „Преглед на поръчките по избрани критерии”. В този панел, с помощта 

на таблица (компонент DBGrid) се визуализират записаните в базата данни 

поръчки.  

На този етап базата данни съдържа две таблици: 

- поръчки – с полета код, дата, код на доставчик, срок и статус; 

- доставчици – с полета код, име и оценки на всеки доставчик за цени, 

качество, надеждност, капитал и капацитет.  

Двете таблици са свързани логически чрез полето код на доставчик 

(foreign key). 
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3.    Модул „Прогнозиране на търсенето” 

Модулът се базира на методa „Просто експоненциално изглаждане”. 

Заради своята опростеност и малкото количество информация това е най-често 

използваният метод за прогнозиране [2]. 

Начин на пресмятане [2]: 

I
tt

ExpI
t ADA

exp
1

).1(


  ,                                                                      (1) 

където: 
I

t
А

exp
1

е средната експоненциална стойност за последния период; 

        Dt – действителното търсене през текущия период; 

        α – параметър на изглаждането. 

Общият вид на модула е показан на фиг. 3.  

 

 
 

Фиг. 3. Модул „Прогнозиране на търсенето” 

 

4.    Модул „Избор на доставчик” 

Модулът се базира на метода на „Претеглената експертна оценка”[3]. 

Показан е на фиг. 4.  

Позволява пряка корекция на тегловите коефициенти на оценките от 

потребителя. В кода е предвидена проверка за обща стойност 1 на сумата от 

тегловите коефициенти. Възможно е тази проверка да бъде пропусната в кода.  

Модулът предоставя възможност за добавяне, корекция на данните и 

изтриване на доставчик. В панел „Търсене на конкретен доставчик” (най-



980 

 

отгоре на фиг. 4)  могат да бъдат въведени филтри за търсене на конкретен 

доставчик по код или име. При въвеждане на символ в някое от полетата, в 

таблицата със списъка на доставчици се показват само тези, чийто код или име 

съдържат попълнените символи. 

 

 
 

Фиг. 4. Модул „Избор на доставчик” 

 

При натискане на бутон „Оценка”, модулът пресмята претеглените оценки 

за всеки от критериите, сумира ги и записва в поле „Избран доставчик” този с 

най-висока сума. 

 

5.    Модул „Оптимална поръчка” 

Модулът предоставя възможност за пресмятане на оптималния размер на 

поръчката. Изходните данни, необходими за това са: 

- годишна потребност; 

- разходи за една доставка; 

- покупна цена; 

- складови разходи. 

Начин на пресмятане [3]: 

SP

DED
Qopt

.

..2
 ,                                                                                           (2) 
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където:   Qopt  е оптималният размер на поръчката; 

               D - годишна потребност; 

               DE – разходи за една доставка; 

               P – единична цена; 

               S – складови разходи. 

 

Общият вид на модула е показан на фиг. 5. 

 

 
 

Фиг. 5. Модул „Оптимален размер на поръчката” 

 

6.   Заключение 

Разработените модули от логистична информационна система е базирана 

на приетата от факултет „Стопански” на ТУ – Габрово учебна програма по 

дисциплината „Стопанска логистика”. 

Тя дава възможност на студентите да се  запознаят с основните подходи, 

използвани в логистиката на снабдяването. Системата е разработена на място, 

което позволява достъп до програмния код на системата.  

Промени могат да се правят в реално време, по време на семинарните 

упражнения. В учебната програма по стопанска логистика е предвидено 

прогнозирането на търсенето да се осъществява по следните методи: 

- проста плъзгаща променлива; 



982 

 

- претеглена плъзгаща променлива; 

- просто експоненциално изглаждане; 

- двойно експоненциално изглаждане. 

В системата е заложен един метод (просто експоненциално изглаждане), 

но с минимални промени в кода (промяна на формулата за изчисляване) 

методът може да се промени, което дава като възможност на студентите да 

придобият допълнителни познания по работа в среда за програмиране.  

Системата използва „Firebird” за връзка с базата данни, която е обща за 

потребителите от съответната студентска група. С помощта на програмата 

„InterBase”, студентите могат пряко да коригират и създават нови бази данни, 

което е ценно инженерно умение.  

Основното преимущество на разработената система е предоставянето на 

възможност за едновременно натрупване на знания в три области: 

- логистика на снабдяването; 

- приложно програмиране; 

- работа с бази данни. 

Необходимо е да се продължи работата по информационната система до 

достигане на пълнота чрез завършване на групи модули „Логистика на 

производството” и „Логистика на доставките”. 
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Abstract.  The paper studies the infinite horizon linear quadratic differential games for 

positive linear systems with two players and a set of generalized continuous time algebraic 

Riccati equations associated with the given problem. Two iterative methods for computing 

the stabilizing solution, which lead us to the Nash equilibrium, have been analyzed.  In this 

paper we compare the introduced methods and make conclusions for their effectiveness based 

on the numerical simulations.  
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1. Introduction   

In the present paper, the optimal control problem is addressed for linear 

stochastic systems subjected both to Markov jumps and to multiplicative white 

noise. The approach derived in the present paper uses an algebraic system of coupled 

Riccati equations, which solution is iteratively computed by a convergent algorithm.  

Recently, the theory of linear quadratic (LQ) differential games based on Riccati 

equations has received much attention. For the readers’ convenience we refer to [1, 

2, 3]. Control problems involving positive systems occur in a natural way in 

connection with some problems from the economy and different other domains from 

the real life (see, for example [3]). Positive systems and their applications occur 

naturally in ecological and economic systems [4].  

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

equilibrium solution for the two-player zero-sum differential game with linear 

dynamics on positive systems and the infinite horizon quadratic cost.  

We define the following infinite horizon cost functional (i =1, 2): 

 

                𝐽𝑖(𝐹1, 𝐹2, 𝑥0)  =  ∫ 𝑥𝑇 𝑄𝑖  𝑥 + 𝑢1
𝑇𝑅𝑖1𝑢1 +

∞

0
𝑢2
𝑇𝑅𝑖2𝑢2  𝑑𝑡,           (1) 

 

considered by the system: 

 

              𝑑𝑥 =  𝐴 𝑥 𝑑𝑡 +  𝐵1𝑢1 𝑑𝑡 +  𝐵2𝑢2 𝑑𝑡, x(0) = 𝑥0,                        (2) 
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In our investigation the linear differential equation (2) is a positive system, i.e.  

for any initial nonnegative vector 𝑥0 and for any admissible nonnegative strategies 

𝑢1  and 𝑢2   the state function x(t) is a nonnegative one. A vector (or matrix) is 

nonnegative if its entries are nonnegative real numbers. It is well known that the 

system (2) is a positive system if A is a Metzler matrix and 𝐵1 and   𝐵2  are 

nonnegative matrices. A matrix A is a Metzler matrix if its off diagonal entries are 

nonnegative [3].    

The corresponding Riccati equation  ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0 with 

 

ℛ (𝑋1, 𝑋2) ∶= −(
𝐴𝑇 0
0 𝐴𝑇

) (
𝑋1
𝑋2
) − (

𝑋1
𝑋2
)𝐴 − (

𝑄1
𝑄2
)  

+ (
𝑋1
𝑋2
) (𝑆1 𝑆2) (

𝑋1
𝑋2
) 

where 𝐴, 𝑄1, 𝑄2 ∈  𝑅
𝑛𝑥𝑛 ,     𝐵1  ∈  𝑅

𝑛𝑥𝑚1  , 𝐵2  ∈  𝑅
𝑛𝑥𝑚2 , and  𝑅𝑖𝑗 is symmetric and 

has appropriate size, and 𝑆1 = 𝐵1𝑅11
−1 𝐵1

𝑇  , 𝑆2 = 𝐵2𝑅22
−1 𝐵2

𝑇 . Additional 

requirements would be that the matrices 𝑆1 and 𝑆2 are nonpositive matrices (𝑆1 ≤

0, 𝑆2 ≤ 0), i.e. the entries of these matrices are nonpositive ones.  

The matrix function ℛ (𝑋1, 𝑋2) explains the following conclusion.  The goal of 

the two-player game is to find the following stabilizing equilibrium (𝑢1
∗, 𝑢2

∗) : 
 

𝑢𝑖
∗  =   − 𝑅𝑖𝑖

−1 𝐵𝑖
𝑇  𝑋𝑖

∗𝑥∗  ,                    i=1,2  

 

such that 

 

𝐽1(𝑢1
∗, 𝑢2

∗ , 𝑥0)  ≥  𝐽1(𝑢1, 𝑢2
∗ , 𝑥0)  , 

𝐽2(𝑢1
∗, 𝑢2

∗ , 𝑥0)  ≥  𝐽2(𝑢1
∗ , 𝑢2, 𝑥0) ,  

for every initial state  𝑥0 and admissible strategies  𝑢1 and  𝑢2 and matrices 𝑋1
∗, 𝑋2

∗ 

form the  the stabilizing  solution to ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0.  The solution (𝑋1
∗, 𝑋2

∗)  is the 

stabilizing solution to ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0  if  the matrix 𝐴 − 𝑆1𝑋1
∗ − 𝑆2𝑋2

∗   is stable, i.e. 

it has eigenvalues with negative real parts.  

We consider two algorithms which describe the Lyapunov method for computing 

the stabilizing solution to set of equations ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0. The Newton method for 

computing the stabilizing solution to set of equations ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0 is investigated 

in [5, 6]. We modify it and the Lyapunov method is obtained and presented in the 

paper. The second iterative method constructs one matrix sequence which converges 

to the stabilizing solution of (1). Here, we investigate these two methods and 

compare their numerical realizations.  In our paper we use the standard notations.  Iq  
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denotes the qq  identity matrix. We use the notation X=XT for a symmetric matrix 

and 2||.||  denotes the  Euclidean norm for a matrix.  

2. Iterative methods and their properties  

The Newton method for solving equation ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0 is presented with the 

following iterative equation:  

 

−(𝐷 − 𝑋𝑖𝑆)𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖+1(𝐴 − 𝑆𝑋𝑖) = 𝑄𝑖 ∶= 𝑄 + 𝑋𝑖𝑆𝑋𝑖   ,  i=0,1,2         (3) 

 

where  
 

𝐷 = (𝐴
𝑇 0
0 𝐴𝑇

),  𝑄 = (
𝑄1
𝑄2
),  𝑆 = (𝑆1 𝑆2), 𝑋 = (

𝑋1
𝑋2
),  𝑋𝑖 = (

𝑋1
(𝑖)

𝑋2
(𝑖)
)  . 

 

In order to find a solution to (3) we rewrite (3) as a linear system ( AXB=C   

< = >  (𝐵𝑇⨂𝐴 ) 𝑣𝑒𝑐 𝑋 = 𝑣𝑒𝑐 𝐶)   

 

    [ (−[𝐴 − 𝑆𝑋𝑖]
𝑇 )⨂𝐼2𝑛 +  𝐼2𝑛⨂(−[𝐷 − 𝑋𝑖𝑆]

𝑇 ) ]  𝑣𝑒𝑐 𝑋𝑖+1  =  𝑣𝑒𝑐 𝑄𝑖    .  
 

We investigate the properties of the matrix sequence 𝑋𝑖 , i=0,1, …..  

 

The following theorem is true: 

 

Theorem 1. [Theorem 5[5]]Assume the matrix –A is an M-matrix and Q≥ 0,  𝑆 ≤

0  . There exists a nonnegative matrix �̂� ≥ 𝑋0 = 0 such that ℛ(�̂�) ≥ 0.  Then the 

matrix sequence  { 𝑋𝑖  }𝑖=0
∞ , defined by (3) converges to the smallest nonnegative 

solution to ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0.     

The proof is ommited.  

We introduce the following notations: dX=diag(𝑋1, 𝑋2);  dQ=diag(𝑄1, 𝑄2);  

dA=diag(A,A);      dAT=diag(AT , AT); dS=diag(𝑆1, 𝑆2) and “diag” means that the 

matrix is block diagonal.   

The equation ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0 has the form 

 

 –dAT dX – dXdA –dQ+dX dS dX+dX J dS dX J = 0,                           (4) 

 

where 𝐽 = (
0 𝐼𝑛
𝐼𝑛 0

) and 𝐼𝑛 is the identity nxn matrix. Note J*J = 𝐼2𝑛. We denote  

 

dℛ(dX) = - dAT dX – dXdA –dQ + dX dS dX + dX J dS dX J. 
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Next, we transform (4) as follows:  

 

– dAT dX–dXdA+dX dS dX + dX J dS dX J+dX dS dX = dQ+dX dS dX 

 

– [ dAT – dX dS] dX – dX[dA – dS dX - J dS dX J ] = dQ+dXdSdX        (5) 

 

We construct the following reccurence matrix sequence. We take 

dX0=diag(𝑋1
(0), 𝑋2

(0)
) = 0. Assuming we know   dXi =diag(𝑋1

(𝑖), 𝑋2
(𝑖)

) , 𝑖 ≥ 0, i is 

integer. We compute dXi+1=diag(𝑋1
(𝑖+1), 𝑋2

(𝑖+1)
) using the recurrence equation, 

which is obtained from (5): 

–[dAT –dXidS]dXi+1–dXi+1dA – dS dXi - JdSdXiJ] = dQ+dXidSdXi.       (6) 

 

We denote last iteration method (6) as Sylvestar Block Iteration Method 

(SBIM).  

The following theorem is true:  

 

Theorem 2. Assume the matrix –dA is an M-matrix and dQ≥ 0,  𝑑𝑆 ≤ 0  . There 

exists a nonnegative matrix   𝑑�̂� ≥ 𝑑𝑋0 = 0 such that 𝑑ℛ(𝑑�̂�) ≥ 0.  Then the 

matrix sequence  { 𝑑𝑋𝑖  }𝑖=0
∞ , defined by (6) converges to the smallest nonnegative 

solution to ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0.     

The proof is ommited.  

 

3. Numerical simulations 

We investigate the numerical behavior of  Newton iteration (3) and Sylvestar 

Block Iteration Method (6) for finding the stabilizing solution to the nonsymmentric 

algebraic Ricacti  equation ℛ (𝑋1, 𝑋2) = 0. We will carry out some experiments for 

this purpose. 

Our experiments are executed in Anaconda witn Python 2.7 on an 1,81GHz 

PENTIUM(R) Dual CPU computer. We denote tol - a small positive real number 

denoting the accuracy of computation, It - number of iterations for which the 

inequality ||  𝑑ℛ(𝑑𝑋𝐼𝑡  ) || ≤ 𝑡𝑜𝑙   holds. The last inequality is used as practical 

stopping criterion.  

The coefficient matrices were constructed as follows. 

We define the state matrix A for the game with two players:  

 

A=(abs(rand(n,n))/0.1 –  (4.5+max(eigenvalues(A))*eye(n,n)).  

 

For the first player:   
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              B1 = np.matlib.zeros((n,2));     

              B1[0,1]=abs(np.random.rand(1,1))/2;    

              B1[1,0]=abs(np.random.rand(1,1))/2; 

              B1[n-1,0]=abs(np.random.rand(1,1))/2; 

              B1[n-1,1]=abs(np.random.rand(1,1))/2; 

Q1 = np.matlib.zeros((n,n));      Q1[0,0]=n/2;    Q1[n-1,n-1]=1;  

𝑅11 = np.matrix([[-0.35, 0.08],[0.08, -0.13]]);  

For the second player:   

𝐵2 = np.matlib.identity(n);       𝐵2 [n-1,n-1]=n/5; 

𝑄2 = np.matlib.zeros((n,n));      𝑄2 [0,0]=1.5;   𝑄2 [n-1,n-1]=2*n;  

𝑅22= - np.matlib.identity(n);         

𝑅22[0,0]= -40;  𝑅22 [1,1]= -60;  𝑅22 [n-1,n-1]= -80; 

 

Note that  𝑅11
−1 and 𝑅22

−1 are negative matrices.    

We have executed our experiments with the above coefficient matrices and 

different values of n. Two hundred examples of different values of n=9,10,12,15 are 

performed. We compare the considered two iterations introducing the corresponding 

parameters.  The parameter  "m It"  stands for the biggest number of iterations to (3) 

and (6), "av It" - the average number of iterations for computing the stabilizing 

solution to (3) and CPU time of execution the compared methods. We choose  𝑡𝑜𝑙 =
10−11 . The results are involved in the next table.  

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

N NM (3) SBIM (7) 

 
m It av It 

CPU 

time 
m It av It 

CPU 

time 

9 3 3 0.20s 5 3 0.31s 

10 3 3 0.21s 5 4 0.33s 

12 3 3 0.25s 5 4 0.43s 

15 3 3 0.32s 4 3 0.53s 

 

4.  Conclusion      

We have made numerical experiments for computing the stabilizing solution to 

generalized algebraic Riccati equations  with two recurrence equations (3) and (6). 
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We have compared the results from these experiments with regard to the number of 

iterations and the time of execution. All methods achieve the same accuracy for 

different number of iterations.  
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Abstract. Best practices in the management of engineering research projects are studied and 

analysed in the present pa. An example of a developed university structure for management 

of research projects with public funding is presented. The key PM units and their functions 

are decomposed. Principal PM Methodologies, Techniques and Tools used in the practice of 

this PM University structure are studied. Main activities, specificity and problems in the 

Research Projects Management are analysed. Monitoring and evaluation stages are 

considered. A conception about management engineering research projects with innovative 

character and with public funding is proposed as a result of the research. 

Keywords: Best practices, Innovative research project, Management conception. 

 

1.    Introduction 

Effective development of each company, enterprise or organization in 

conditions of acute competition and rapidly changing environmental factors require 

the development and implementation of many projects. For that reason Project 

Management is one of the most dynamically developing areas in management, and 

is more widely used and has a central role.  

The goal of this work is to study best practices in the management of 

engineering research projects and to proposed conception about management 

engineering research projects with innovative character and with public funding. 

The project is a temporary initiative aimed at realizing a specific goal, as once 

held, often unique and complex activity [8]. Project management (PM) includes the 

definition of project objectives, planning, implementation, monitoring and 

evaluation of the project. The larger and complex is the project, the greater is the 

need for formal and structured process management [9]. Different technics and 

methods utilized in the project management are represented in [1-9, 11-16]. 
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2.   University’s structures for the PM, coordination and administration 

Universities usually have a department to provide support to its research centres 

and to companies, and to promote technological innovation through the transfer of 

research results. 

Such department also is a key instrument for providing the best technology 

alternatives and strategic advice on public funding for research, development and 

innovation projects. 

The department’s services are usually available to all companies, whether they 

are large or small corporations, public or private institutions or any other 

organizations that wish to benefit from the research and development carried out at 

the University. Thus, the University aims to become the research, development and 

innovation department for industrial sector. 

The organisation structure of such department is usually composed in several 

divisions which realised different type of works about the regular implementation of 

the research projects, Fig.1.  

Appropriate example for a good developed R&D university structure is the 

Technology Transfer Centre /CTT/ at the University Politècnica di Catalunya of 

Barcelona, divided in 3 sub-structures according to the form of project’s funding: 

- National Funds Projects Office (NFPO) for projects funded by Country 

National Funds and Local National Funds 

- European Research Projects Office (ERPO) for projects funded by EU 

programs like Horizon 2020, EUREKA and others 

- Project Agreements Office (PAO) for private project contracts with 

industrial partners. 

These three PM units work to support and managed the different research 

projects in University. They are engaged in project promotion, project proposal 

preparation, project management and coordination. For the regular implementation 

of projects, this three Offices work with the following departments: 

- Economic Office for accounting, finances analyses, audits, strategic 

management of the university resources for research, etc.  

- Human Resources Office to hire researchers for different teams in 

research projects. This unit operates with large data base with CVs of big 

number of researchers to find the appropriate partners and collaborators for 

different needs to the research project teams. 

- IPR Office involved in management and protection of intellectual property 

of the university research teams. 

- UPC Legal Office worked especially with the privacy project contract with 

industrial partners.   

IT Office is responsible for maintenance and completion of the Data Base with 

different info about researchers, projects, publications, patents, etc. 
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For more effective support, coordination and project management of the 

research projects, the PM Offices have front offices in several University 

subdivisions (Barcelona North, Barcelona South, Terrassa, Manresa, etc.). 

 

 
 

Fig. 1. The structure of the Technology Transfer Centre (CCT) at  

the UPC, Spain as a sample structure of University’s structures for PM [1] 

 

3. Performance of the project activities - planning, organization,  

    coordination, monitoring and reporting  
For the aims of projects performance, principal initiative of University’s PM 

department is to made project promotions and monitoring by the following 

tasks:  

- Monitoring research funding programmes. 

- Identification of suitable calls aligned with University’s research fields. 

- Promote the active participation of researchers in international calls, 

technological platforms and European partnerships. As well as the 

participation of researchers in the call for experts launched by the EC. 

- Dissemination actions through the European Projects Office website, 

Research in Europe” newsletter and specialised distribution lists. 

- Specialised training activities to researchers and the preparation of 

workshops. 

In general, the main options for initiating the idea and developing it into a 

project proposal are:  

- Initiation of University’s research teams associated with existing research 

projects that aim to enrich and further develop the current research results 

and to expand this research; 
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- Initiation of University’s research teams associated with existing research 

projects that aim to develop the current research results in order to 

implement them in industry; 

- Initiation of University’s research teams associated with new research 

developments dictated by the problems and challenges in current research 

projects; 

- Initiation of University’s research teams related to industrial companies 

inquiries for new research studies occurred as a result of necessity or after 

studying the "states of the arts" in the specific area; 

- Initiation from the University direction/ University Faculty/ University 

research unit, associated with the proposals for infrastructure development; 

training or improving qualification in various scientific fields; creation of 

scientific networks with other universities and/or research institutes. 

The next principal PM Offices activity is to take a part in the project 

proposals preparation with advices and support in the preparation of proposals and 

evaluation of the results. The PM offices evaluate preliminary the results inscribe in 

a project proposal, to estimate the impacts of projects. 

Other principal activity is the management of the approved projects with: 

- Legal advice in the negotiation of contracts with the Consortium. 

- Exhaustive financial management of projects. 

- Management for the consortium in the case of coordinated projects. 

- Project management through the Participant Portal, SAP management of 

the Project´s life time and physical file with key documentation. 

- Proper undertaking of Internal and external audit of the EU funded projects. 

Promotion and marketing for young researchers to support them in start 

of their project and/or find partners for theirs research activities is another PM 

Offices initiative.  
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Fig. 2. The main project management processes at CTT Offices as a  

sample main PM processes at University’s PM department [1] 

 

During a research project life cycle, University’s PM Offices /at the 

University’s subdivisions/ are engaged to: 

- Monitoring the regular realisation of planned activities in the general 

project planning; 

- Made a coordination between the projects participants, if the particular 

University’s research team is a project coordinator; 

- Being partners with the research staff and staff of other University’s 

administrative units; 

- Summarize the information and gather the consultations, needs and 

incidences to occur over the project; 

- Prepare the general reports in the end of project reporting periods.  

The project manager supports the research teams with assessment for 

economic effects of project, some modification and performance during the project 

life cycle. 

Economic/accounting/ office is responsible to follow strictly the regular 

expenditure of project resources and estimate the eligibility of realised project costs. 

In the end of report period the accounting unit prepares a detailed financial report 

and send of responsible project manager the recapitulative financial form as a part 

of the intermediate/final project report.  

The Research project team is responsible to prepare the technical reports and 

send to the project manager, who has to finalize(collect) all the documentation for 

the reporting period and submit to the appropriate funding institution (EC, NF or 

other). 

 

4. Problems at University’s project management 

Usually, the main problems in the management process during the University’s 

research projects implementation are the delays due to:  

- Delivering the reports from research team, exceeding deadlines – often, this 

type of delays are due to more work in research activities to reach some 

project results; 

- Delays from suppliers; 

- Project equipment failures; 

- Problems during search and recruitment etc. 

In some of projects, to solve the arising problems, the project manager has to 

give an explanation at the EC/NF officer and requests an extension of project 

implementation period. 

 

5. Used PM methodologies, methods, technics and tools  
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There are not a specials terms and rules or using of particular PM methodology 

in work of research project management units.  

The diversity of research projects as their subjects, scientific areas, partnerships, 

role of the University in the project (participant or coordinator) or type of the funding 

schemes don’t permit to follow a strict PM framework.  

Normally, in the most of projects, the choice of the using PM methodology is a 

right of Project coordinator – the lead project partner and his PM team.  

In general the Project Management Process can be describing with the following 

structure done on Fig.3.  

 

 
 

Fig. 3. Structure of the Project Management Process [2] 

 

The PM Offices staff works using the well-known PM methodologies and PM 

tools [1-7] - Agile Methodology; Change Management Methodology; Risk 

Management Methodology; Quality Management Methodology; Waterfall 

Methodology; Six Sigma / Lean Six Sigma Methodologies; PRINCE2®. 

Some of methodologies mentioned above were first implemented for IT purposes 

where others were considered best to provide quality outcomes, defects perfection, 

and recognizing and prioritizing risks and change. The PRINCE2® may argue it 

combines all of the mentioned above methodologies into one perfect project 

management methodology. 

When comparing project management methodologies, choosing one may come 

down to the particular teams and what sort of mind-set they have or what training 

they’ve incurred.  

In conclusion, which methodology is more effective and which has the best track 

method, the answer perhaps is that the appropriate project management methodology 
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is a combination of all of them to get progress in the different project stages and 

reach planned objectives. 

As well as the choice of PM methodology, for the set PM tools [8-19] used in 

the work of University’s PM Units, there are not prescribed specific rules. 

Each project manager coordinates his project in different way with a 

communication by mail, by telephone, with meetings, and uses diverse set of PM 

tools and different PM software.  

At the stage of formulating the ideas for change or a project development, for 

the purpose of thorough and comprehensive analysis of the problem and the 

environment in which it will be solved, they are some suitable methods such as 

Brainstorming, DESK analysis, PEST analysis. These methods help to clarify 

possible idea to identify a common goal and to assess its feasibility. 

At the stage of project planning some of more utilizable PM technics are  

[2, 8, 11] – SWOT analysis, Goals tree method, Logical Framework, Work 

Breakdown Structure/WBS, Grid techniques, Gantt charts.  

In the selection of a draft economic analysis and the cost also must be 

considered as the best configuration cannot be determined only on the basis of 

technical characteristics. It’s necessary to select one of several possible 

configurations, equally effective from a technical point of view by stopping the 

option with optimized financial performance.  

At the same time, the project developer should get to know the available 

financial resources supporting the project. This is very important for its efficient 

planning and performance. A good draft plan must provide how much money is 

needed for the successful project implementation and to combine any intention of 

using the funds to the appropriate source of funding. 

The assessment of the project value is done for each project. Project 

management usually take part in the comprehensive assessment, although this is the 

work of relevant specialists. At the stage of the project variant alternatives, each 

project manager uses several techniques and methods for assessing the impact and 

results of the project proposal [2, 8, 11-14] - Methods for investment costs 

evaluation; Methods for evaluation and selection of projects, related to determining 

the project profitability, Profitability Indicators using discounted cash flow, Other 

PM assisting instruments. 

For all PM units, the common used PM software applications are: the intern 

databases sheets, timesheet tool and hourly rates calculation software. 

The finance/accounting office uses a professional software for accounting, 

and the above timesheet tool and hourly rates calculation software. 

Besides, each project manager from the University’s PM Offices works using 

different types of conventional PM software applications as MS Excel, MS Project, 

Google calendar or others not specified). 
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6. Project results monitoring and evaluation 

The process of project monitoring and evaluation of project results can separate 

in few directions.  

In the stage of preparation of the project proposal, the research experts to the 

team who will execute the project are doing a preliminary estimation and defining a 

set of indicators and deliveries for project progress monitoring and verification of 

results, depending at the type of project, resolution of the project coordinator and the 

researchers, etc.  

The other side, the University’s project managers evaluate the described results 

in a project proposal, to estimate the impacts of projects. 

During the project execution, monitoring and evaluation of the project progress 

and achievement of planned results is carried out complex activity, depending on the 

project type, participants and the planned activities and indicators for project 

monitoring, and verification, as well as the reporting of project progress and 

requiring to the institution and program that funding the project (in case of public 

funding). 

Often, in the FP7 and H2020 projects, the project progress and the estimation 

of results in the end of each stage and in the end of project are doing by Advisory 

board which members are preliminary defined.  

The members of Advisory board are selected by our expertise and good 

experience in the research areas of the concrete project. They can evaluate and verify 

the reached results, give notes for the project progress and made recommendations 

for the project activities in the next stages to obtain the project goals. 

The other side, the funding institution (in the case of H2020 projects this is the 

EC) has a selected independent experts – technical and financial, who made 

monitoring on the project reports stage and evaluated the described project progress 

and reached results. In addition, each FP7 and H2020 project has a project officer 

who follows an operative monitoring during the project implementation and take 

contact with the project coordinator.  

At the end of project stages and at the project final, they are providing 

workshops with the project team, the advisory board, some experts (external for the 

projects) in the project research areas and other stakeholders. 

The aims of these workshops are: 

- Presentation and discussion of the project progress and results; 

- Verification of results; 

- Estimation of the project implementation; 

- Definition of measures for correction if needed; 

- Visualisation and transparency of the project implementation and project 

results in the case of public funding; 

- Discussion and recommendation for the next project stages.  

After the end of project, a final project monitoring and evaluation of reached 

final results and goals are complete by the selected experts and some stakeholders. 
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In the next 1-2 years after the end of project, an additional monitoring can be 

made to verify the sustainability of the results and to initiate the project ideas as 

opportunities for following new development of products / technologies / services. 

 

7. Project partnerships taking part in research projects 

The diversity of research projects that Universities participates as a 

partner/coordinator is a precondition for the different type of partnerships. There are 

more variants to University’s partnerships, some of these in a long term with: 

- Industrial companies - This is a main type of partnerships for the industrial 

contracts at Universities related to design innovative solutions and to develop new 

products or technologies (for ex. elaborate innovative conceptual design and 

construction of new products, in the manner of functioning and/or production 

technology; with more requirements for optimal quality/cost of the new product or 

technology). Normally, this type of research projects is with a private financing. 

Seldom, they are the projects with public funding to support the business. In the first 

case the project results have privates but in second case, the information about them 

becomes public. 

- Universities - In general, this type of projects aims to get better the relations and 

the collaborative work between the research structures of different universities in 

different countries and to establish the diverse scientific networks and environment 

for fundamental research and expertise exchange.    

Scientific institutes - This is a similar structure of partnerships like the mentioned 

above that make enable the collaboration between UPC research units and diverse 

scientific institutes.  

- Mixed type of partnerships (industrial companies, universities, scientific 

institutes and other organisations) - These partnerships done more possibilities for 

research activities due to combination of the industry applied experience and the 

scientific expertise provided by the universities and the institutes. Most of the project 

proposals approved in the diverse calls of European funding programs have 

elaborated with the large teams with various types of partners. In this case, the 

collaboration with partners in a long term is suitable to ensure the project 

sustainability, minimise the risk of failure and help for the project organisation and 

coordination. 

- Individual projects - UPC individual projects can be related to reach or ameliorate 

the some infrastructure (educational or scientific) in university, to make an 

appropriate environment for education, new research studies and other scientific 

developments.  

 

8. Conception about management engineering research projects with 

innovative character and with public funding 
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Fig. 4. Management conception for research project with  

innovative character and public funding 

 

The managing conception is suggested (Fig. 4) for successful closing of an 

engineering project with innovative character and public funding.  

The main idea of the conception is the project risk to be main element of the 

project management [13] as an integrated element of the other project subject group 

processes. On this way, problems with exceeding deadlines, delays from suppliers, 

project equipment failures, partnership’s communication problems, etc., will be 

reduce. 

In addition, a new subject group process is included – innovation, ensuring 

successful realization of the project innovative character. 

 

7. Conclusion 

In the Project Management, it could hardly define specific rules for the way of 

working. Despite extensive modern toolbox of techniques, methods and tools for 

Project Management, in particular for Risk Management, each project itself is unique 

with its objectives, participants, duration and extent. For these reasons, it’s 

impossible to use fully authorized line of action for the management of specific 

project. 

Research projects, which in principle involved the universities R&D 

Departments, are an additional challenge for each project manager for several 

reasons: 

- Keeping in mind that the nature of research tasks is associated with innovation 

and creativity, the project is often an iterative process in which reaching the intended 

result can be a long process with many repetitions of certain steps during the 

implementation of tasks. This increases the degree of uncertainty for the project 

implementation and is a premise for the risks occurrences to failure, using more 

resources (respectively more funds for financing the project idea), which in some 
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cases could lead to the failure of a project initiative and respectively the loss of 

investment. 

- The participants in the project team are often a combination of university 

departments, industrial companies and other public institutions, suggesting different 

forms of work organisation and requiring complex management and excellent 

coordination between the different bodies. 

- The nature of research projects often requires only specialized facilities, tools, 

equipment or software. In these cases, the supply or manufacture can lead to cost 

overruns and/or delays in the progress of research tasks. 

Therefore, it’s essential for each expert, managing this type of project, except 

good knowledge of the established methodology, techniques, methods and 

additional tools, also to have previous experience of successfully implemented 

research projects. This is necessary for the PM processes at the tactical level as well 

some flexibility in the organisation, planning and coordination at the operational 

level. 

In the PM process of each project, it requires excellent coordination in the work 

of the PM Team and administrative departments such as Accounting, Legal, IPR 

department, IT Department supporting databases, etc. 

Last but not least, the synergy at work and continuous communication between 

PM Team and the researchers executing the project is very important. 
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1.   Въведение 

Задълбочен литературен обзор и преглед на сходни изследвания [5, 6, 7, 

12] показва, че проблематиката, свързана с адаптивно-ориентираното 

управление се третира от множество автори в последните десетилетия. Но в 

аспекта на модерните организационни формирования тя е слабо засегната. 

Необходимостта от изследване се предопределя допълнително от сериозния 

технологичен и пазарен натиск на все по-динамизираната турбулентна среда с 

висока степен на неопределеност, поради навлизането на конкуренти и 

иновации при предоставяне на сходни услуги. Подобряването на динамичната 

адаптивност на съвременните организационни формирования представлява 

ключов момент, който може да спомогне за усъвършенстване на целия обхват 

от дейности в тях и да окаже обратно въздействие върху комуникационните 

модели и заобикалящата ги среда.  

Обект на настоящото изследване е виртуална платформа за споделено 

пътуване. Предмет на изследването са динамичната адаптивност на това 
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виртуално организационно формирование от съвременен тип и 

удовлетвореността на неговите клиенти/служители. 

Основна цел на настоящата разработка е разкриване на възможности за 

подобряване на динамичната адаптивност на съвременни организационни 

формирования като изследва, анализира и установи до каква степен  

динамичната адаптивност и удовлетвореността на служителите  в/на 

организацията влияят на нейното развитие. Тя предполага изследване на 

принципите и практиките за динамична трансформация на организациите към 

управление, ориентирано към услугите [1, 13], техните потребители и 

фокусирано върху съвременни концепции за динамизирани бизнес процеси с 

цел повишаване на организационната ефективност.  

За съвременните мениджъри е съществено концепцията за адаптивно-

ориентирано управление да бъде операционализирана така, че мигновено да 

указва подходящите техники за постигне непрекъснато подобряване на 

динамичната адаптивност. Съвременното разбиране за подобряване на 

динамичната адаптивност е, че това е холистичен подход, който обединява в 

себе си различни аспекти на динамизирано организационно поведение. В 

контекста на съвременния организационен прелом са поставени следните 

изследователски задачи: 

• да се разгледат съществуващите концепции, свързани с адаптивно-

ориентирано управление и подобряване на динамичната адаптивност; 

• да се разработи концептуален модел, който да приведе в действие 

структурата за подобряване на динамичната адаптивност чрез дефиниране на 

ключови фактори; 

• да се предложи инструментариум за валидиране на разработения модел; 

• да се разкрият взаимовръзките между основните фактори в структурата за 

подобряване на динамичната адаптивност; 

• да се установят препоръки за подобряване на управлението. 

Доколкото е известно на авторите, към настоящия момент сред 

българските организации не е провеждано подобно изследване, което може да 

се отбележи като приложен принос. 

   

2.   Методически подход за провеждане на изследването 

2.1. Структурен подход за моделиране  

Структурният подход за моделиране (Structural Equations Modeling (SEM) 

представлява обобщаващ подход, който включва широк набор от 

статистически методи за оценка валидността на теоретични модели чрез 

емпирични данни [11] и за изследване структурата на взаимовръзките между 

множество променливи [8]. От статистическа гледна точка, SEM е много 

сполучливо визуално обогатено разширение на традиционните методи за 

линейно моделиране като ANOVA и множествения регресионен анализ. 

Основно предимство на SEM е способността да се изучават взаимовръзките 
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между латентни структури, които се представят и измерват чрез наблюдавани 

променливи. Важно е да се акцентира върху ясното разграничаване на 

променливите в SEM на латентни и наблюдавани [10]. Итеративният 

структурен подход SEM включва последователно разработване и оценка на 

следните модели: измервателен и такъв на взаимовръзките (Path Мodel). При 

това в следната последователност: 1. Предварително дефиниране на 

първоначален модел, съответстващ на концептуалната структура.; 2. Оценка 

валидността на модела; 3. Модифициране на модела; 4. Оценка и преглед на 

окончателния модел. 

2.2. Концептуален модел на изследването 

Целта на концептуалния модел на изследването е да приведе към 

практиката концепцията за подобряване на динамичната адаптивност. В този 

дух, въз основа на обстоен литературен обзор, са дефинирани седем основни 

аспекта, които обхващат в значителна степен основните характеристики за 

подобряване на динамичната адаптивност. Факторите и подфакторите, 

влияещи върху динамичната адаптивност на организацията са представени в 

следната таблица 1.  

Таблица 1. Фактори, влияещи върху динамичната адаптивност на организацията 

Фактори Подфактори 

1. Организационна структура: 

лидерство/равнопоставеност (OSU) 

Вид на структурата 

Връзки между звената 

(вертикална/хоризонталана интеграция) 

Ефективност между екипите 

Участие на персонала в управлението 

2. Организационна култура (OC) Традиции  

Норми  

Ценности  

Символи  

3. Технологични иновации, трансфер, 

интеграция  и управление на 

промяната, която пораждат 

(Technolo) 

Софтуер и виртуализация 

Хардуер  

Интеграция 

Съпротива срещу промяната 

Начини за справяне с промяната 

4. Гъвкавост при управление на 

конфликтите (CM) 

Начин на предотвратяване на конфликтите  

Начин за разрешаване на конфликтите 

Стил на управление на конфликтите 

5. Мотивационна система (Motivation) Условия на работа 

Възможности за израстване 

Удовлетвореност на сътрудниците 

Заплащане и бонуси 

Социална политика на фирмата 

Обучения на персонала 

Конкуренция между служителите 

6. Групова работа в екип и комуникация 

(GC) 

Методи на комуникация 

Видове комуникация 



1004 

 

Обратна връзка 

 Разположение на работното място 

 Влиянието на неформалните групи  

7. Икономически натиск (EP) Търсене-предлагане 

Маркетинг  

Разпознаваемост на пазара 

Икономическа ситуация в страната 

Конкуренти на пазара 

 

На фиг. 1 са представени основните аспекти, които декомпозират и 

характеризират комплексното понятие динамична адаптивност. 

 
Фиг. 1. Концептуален модел за изследване на възможностите за подобряване на 

динамичната адаптивност на организацията 

 

 

Динамична 
адаптивност на 
организацията

(OrgAgility)

Организационна 
структура

Организационна 
култура

Технологични 
иновации, трансфер, 

интеграция  и 
управление на 

промяната

Гъвкавост при 
управление на 
конфликтите 

Мотивационна 
система 

Групова работа в 
екип и 

комуникация 

Икономически 
натиск
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2.3. Изследователски инструментариум 

Въз основа на така дефинираните седем аспекта и тяхното привеждане в 

действие чрез набор от индикатори, е разработена анкета за оценка на 

динамичната адаптивност. За оценка и ранжиране на отговорите на въпросите 

е използвана 7-степенна ординална рейтингова скала на Ликерт. Основно 

предизвикателство при формулирането на въпросите бе да бъдат ясни и 

недвусмислени за широк кръг аудитория, която не притежава специфични 

познания по адаптивно-ориентирано управление. След това бе проведено 

пилотно тестване.  

Формулярът бе разпространен до служители от персонала, 

администриращ виртуална платформа за споделено пътуване. Установени 

бяха въпроси, които предполагат сравнително обективна оценка от страна на 

респондентите, но въпреки това, отговорите бяха с голяма вариация. Тези 

въпроси бяха преформулирани. Освен попълването на отговори, на 

участниците бе предоставена възможност да вписват коментари по въпроси, 

които считат за неразбираеми, нееднозначни или трудни за осмисляне и 

отговаряне. Въз основа на събраните отговори и препоръки въпросникът бе 

окончателно завършен, като крайната анкета обхваща 16 самостоятелни 

въпроса, като към някои от тях има и подвъпроси.  

Формулярът бе подготвен за разпространение в електронен формат като 

уеб анкета чрез Google Sheets. Предимствата на този формат са скоростта при 

попълване; отсъствие на недопълнени въпроси; незабавното съхранение на 

отговорите в структурирана таблица, което улеснява в значителна степен 

обработката на данните. Генералната съвкупност е представена от служители 

от персонала, администриращ виртуална платформа за споделено пътуване, 

която осъществява дейност на територията на Република България.  Анкетата 

бе изпратена за попълване до администратори от средно и ниско управленско 

ниво в няколко регионални филиала. В периода юни - ноември 2016 г. са 

събрани 87 анкети, от които 68 са годни за последваща обработка и анализ. 

Относителният дял на отговорилите е около 43%, което е много добър резултат 

за подобен род изследвания, и се дължи на адекватно идентифициране и 

ангажиране на целевата група през социални мрежи и вътрешно-

организационни  комуникационни канали. 

2.4. Изявяване на латентни структури чрез структурно моделиране 

Измервателният модел е специфициран посредством специализиран 

софтуер за структурно моделиране (SEM) - Lisrel. Моделът съдържа един 

основен латентен фактор – комплексният показател за динамична адаптивност 

на организацията и съответно 7 наблюдавани променливи съгласно табл. 1. 

Въз основа получените резултати от проведения факторен анализ, може да 

се заключи, че емпиричните данни потвърждават валидността на 

дефинираните  хипотези за взаимовръзка между наблюдаваните параметри и 

тяхното влияние върху комплексния латентен показател за динамична 

адаптивност на организацията. Използваните променливи са подходящо 
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подбрани за описание на конструкциите. Взаимозависимостите са представени 

чрез пътековия модел (Path Model) на фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Пътеков модел на взаимозависимостите между отделните фактори 

 

2.5. Анализ на получените резултати 

Първоначално изграденият модел за измерване е модифициран и 

потвърден въз основа на емпиричните данни. Това означава, че дефинираните 

концептуални, латентни структури и избрани променливи адекватно описват 

концепцията за подобряване на динамичната адаптивност. 

Както става ясно, променливи като: лидерство, работа в екип, овластяване 

и подобрение, организационна ангажираност, планиране и оценка на 

изпълнението, прогресивни технологични иновации имат пряка връзка със 

зависимата латентна променлива. Освен това, други променливи, споменати 

по-рано, косвено засягат организационната гъвкавост. Следователно, те следва 

да се проследяват, за да се изследва косвеният им ефект върху зависимите 

променливи на организационната гъвкавост и адаптивност. Въпреки, че те 

нямат резонна пряка връзка с гъвкавостта на организацията, понякога те имат 

смислени отношения с външните променливи. Следователно може да се 

заключи, че тези променливи могат непряко да повлияят на организационната 

гъвкавост и динамична адаптивност. 

Освен това е изследвана директната връзка между променливите, откъдето 

следва, че в пътековата диаграма и споменатите структурни уравнения, 

наблюдаваните променливи са свързани положително и директно с 

гъвкавостта и динамичната адаптивност на организацията. Изследването на 
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косвените отношения на външните променливи с латентната динамична 

адаптивност на организацията показват, че сложността и формалностите, 

централизирането, информационните технологии и виртуализацията, 

организационната култура, веригата на доставки и удовлетворението от 

работата са свързани непряко чрез други променливи с гъвкавостта и 

организационната динамична адаптивност.  

Един ефективен фактор може да бъде установен, ако е възможно да се 

дефинира променливо въздействие в сравнение с други променливи резултати 

чрез пътеков анализ. Ефектът на всяка променлива се състои от пряк и косвен 

резултат. Дефинирането на коефициента на директен и индиректен ефект и 

определянето на косвено значение по пътеката се нарича разлагане. 

Стандартизираната стойност се използва за изчисляване на различни ефекти и 

тяхното сравнение при анализ на пътя. Тъй като стойностите на преките и 

косвените ефекти са стандартизирани, те могат да бъдат сравнени директно 

помежду си. За да се определи значението на прякото взаимодействие между 

две променливи, е достатъчно да се обърне внимание на стандартизирания 

коефициент на траекторията. За да се дефинира прекия и косвения ефект, 

коефициентите трябва да се умножават по време на пътя. За да се дефинира 

общият ефект на една променлива върху друга, е необходимо да се добавят 

директен и косвен ефект едновременно. Следователно значението на 

компонентите може да бъде постигнато в зависимост от стратификацията на 

общия ефект на стандартизираните стойности. 

 

3. Заключение и насоки за бъдещи изследвания 

Въпреки условностите и ограниченията при осъществяване на 

практическото изследване, резултатите от него дават възможност да се 

направят важни изводи за статуса и способността на съвременни 

организационни формирования по отношение на тяхното гъвкаво 

преконфигуриране и динамична адаптация към променливи условия на 

средата, а така също и за усъвършенстване приложението на методологията и 

инструментариума на изследването. 

3.1. Изводи по отношение методологията и инструментариума 

Подобряването на динамичната адаптивност следва да се разглежда в 

тясна взаимовръзка с други управленски концепции и в средата, в която 

функционират процесите. Разработеният практико-приложен модел е 

предназначен за привеждане в действие на концепцията за подобряване на 

динамичната адаптивност на организационни формирования от съвременен 

тип. Представеният модел дава отговор на въпроса какво всъщност означава 

подобряване на динамичната адаптивност и какви групи дейности трябва да 

изпълнява организацията, за да повишава своята адаптивна ориентация.  

От особено значение е, че създаденият и концептуално обоснован модел е 

прецизиран и потвърден чрез проведеното практическо изследване. По 

отношение изучаването на практиките за адаптивна ориентация и 
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усъвършенстване на съвременни формирования, към момента на авторите не 

е известно в България да е провеждано изследване от подобен характер. 

Разработеният въпросник за изучаване на практиките за подобряване на 

динамичната адаптивност е предварително апробиран и адаптиран, така че да 

бъде разбираем и подходящ за българските условия. 

Не следва да се омаловажава факта, че разработеният въз основа на 

теорията модел е модифициран и потвърден чрез прилагането на 

статистически методи. Използваният метод за структурно моделиране е  

сравнително нов, макар по същество да представлява надграждане на известни 

статистически методи. Изследването на конструкциите на организационната 

адаптивност чрез структурно моделиране е важна част от методологията, като 

прилагането на този метод в контекста на подобряване на динамичната 

адаптивност може да се отбележи като принос. 

3.2. Съществени изводи за практиката 

Проведеното практическо изследване показва, че модерните 

организационни формирования полагат усилия за подобряване на своята 

динамична адаптивност. Проучването дава възможност да се набележат и 

основни насоки за подобрение в организациите въз основа степента на 

прилагане на различни практики. Препоръчително е ръководителите да 

прилагат методични усилия в няколко ключови направления: 

 Адаптиране на организационната структура спрямо динамичните 

характеристики на средата 

Това изисква цялостно преосмисляне за подхода за управление на 

организацията. Необходим е задълбочен анализ в каква степен 

съществуващата организационна структура подпомага по най-добрия начин 

постигането на динамична адаптивност. 

 Подобряване на координацията между различните управленски 

инициативи 

Особено важно е различните инициативи да бъдат добре съгласувани 

помежду си по отношение на цели, обхват, очаквани резултати, времеви 

хоризонт, ангажирани заинтересовани страни. Изпълнението на инициативите 

трябва да позволява необходимата гъвкавост в случай, че настъпят промени 

във външната среда или в организацията. 

 Превръщане на организационното съвършенство в постоянна част 

от културата и ценностната система на организацията 

Ръководителите от различните нива в организационната йерархия трябва 

да разбират и споделят културата за непрекъснато усъвършенстване, 

включително чрез иницииране, пряко участие и подкрепа на управленски 

инициативи за подобрение на процесите. При назначаването на нови 

служители и ръководители трябва да се създадат условия за адаптирането им 

към организационната култура за непрекъснато усъвършенстване [3]. 

Подобряването на динамичната адаптивност е тясно свързано и с 

иновациите [2, 4, 9]. При създаването на нови бизнес модели, таргетиране на 
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нови клиенти и пазари, разработването на нови продукти и услуги, 

внедряването на нови технологии, е необходимо да бъдe планирана и 

проверена и динамичната адаптивност в организацията. Тази пряка връзка 

показва, че динамичната адаптивност е способстващ фактор за успешни 

иновации в българските фирми. 

3.3. Насоки за бъдещи изследвания 

Разработеният подход и инструментариум в настоящия доклад е създаден 

така, че да се доразвие и приложи за оценка на зрелостта на организациите по 

отношение на подобряване на тяхната динамична адаптивност. Би могъл да се 

използва както първоначално разработеният концептуален модел с 7 основни 

аспекта, така и в модифициран вариант с повече или по-малко променливи. 

Това предполага създаването на методика за количествено остойностяване на 

аспектите за подобряване на динамичната адаптивност въз основа на 

дефинираните променливи. Променливите, от своя страна, показват степента 

на разпространение на отделните практики за усъвършенстване. 

По такъв начин организациите могат да се ранжират по ниво на зрялост по  

отношение динамична адаптивност. В този смисъл следва да се прави 

разграничение между този тип зрялост и зрялост на организацията по 

отношение на процесното управление. Поради своята универсалност, 

инструментариумът може да се приложи в организации от различен тип. Това 

ще даде възможност за бенчмаркинг и съпоставяне на зрелостта на фирмите в 

различните сектори на икономиката. 

Инструментариумът е напълно приложим и като средство за самооценка 

на организациите. Тоест, може да се използва директно от ръководителите или 

от външни консултанти, за да се идентифицират насоки за усъвършенстване. 

Например, ако се установи значителна степен на вариация на стойностите по 

даден показател, това може да бъде симптом за проблеми,  свързани с 

комуникирането на стратегията и целите, измерване на резултатите, културата 

и ценностите на фирмата. Инструментариумът 

може да се използва като диагностично средство и при стартирането на 

управленски инициативи като внедряване на системи за управление на 

качеството, внедряване на управленски информационни системи. По този 

начин ще се установи състоянието на организационна готовност за успешно 

внедряване на планираните промени. 

Интересна насока за практическо приложение е да се съпоставят 

възприятията на отделни ръководители или на дадени организационни звена 

във връзка с подобряването на динамичната адаптивност. Така също да се 

установят индикации, които да са полезни за висшето ръководство с оглед 

постигане на по-ефективно управление. 

Не по-малко важно е, че разработеният подход осигурява гъвкавост на 

ръководителите като дава възможност да се изследват само отделни аспекти 

на подобряването на динамичната адаптивност. Възможно е и някои от 

практиките за привеждане на факторите в съответствие да се модифицират, за 
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да кореспондират на потребностите на анализаторите и на особеностите на 

изучаваните обекти. 
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