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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

EVALUATION OF THE COMPANIES' ACTIVITIES IN THE 

FIELD OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Elena Korchagina1, Olesya Leshchenko2 

 

1Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russian Federation 

E-mail: elena.korchagina@mail.ru 

 
2New Media Group, Saint-Petersburg, Russian Federation 

E-mail: lestchenko@mail.ru 

 

Abstract. This study is devoted to the problem of assessing the effectiveness of social 

investments in Russia. The purpose of the work is to describe the original methodology for 

the integrated assessment of companies in the field of corporate social responsibility (CSR). 

Qualitative and quantitative methods were used in the research. The methodological approach 

has been approved in the course of research included more than forty Russian companies. The 

methodology provides the opportunity for comparative analysis and companies rating 

according to their activities in CSR field. 

Keywords: corporate social responsibility, CSR, social investments. 

 

1. Введениe  

Настоящее исследование посвящено проблеме оценки эффективности 

реализации социальных инвестиций в России. Цель работы заключается в 

описании оригинальной методики комплексной оценки деятельности 

компаний в сфере КСО (корпоративной социальной ответственности), 

обеспечивающей возможность сравнительного анализа и формирования 

рейтинга компаний по степени их социальной ответственности.  

Любой бизнес, вне зависимости от масштабов и специфики, 

взаимодействует с контактными группами, которые ожидают от него 

определенной ответственности. Взаимодействие компании с данными 

группами описывает теория стейкхолдеров [1;2;3]. Под КСО мы будем 

понимать как деятельность, направленную на достижение социального 

благополучия, охрану окружающей среды, заботу о сотрудниках и других 

заинтересованных сторонах: потребителях, поставщиках, акционерах, 

mailto:elena.korchagina@mail.ru
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инвесторах, общественных группах, регулирующих органах и так далее, за 

пределами правовых и экономических обязательств компании [4]. 

Связь экономической и социальной составляющей эффективности 

управленческой деятельности изучали П.Ф. Друкер [5], К. Мангейм [6], Г. 

Саймон [7], в российской научной литературе – В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, 

А.Г. Гладышев [8] и некоторые другие. М. Иллнер [9] выделяет в понятии 

эффективность экономическую, социальную и социально-экономическую 

компоненты, фокусируясь на долгосрочном стратегическом социальном 

инвестировании, когда отдельные «социальные мероприятия» (социальные 

инвестиции) являются частью комплексной социальной программы, которая 

соответствует стратегии развития корпорации.  

Так, например, после реализации конкретного «социального 

мероприятия» должен быть получен важный для объекта социального 

инвестирования результат. Социальная эффективность требует наличия 

«социальных последствий проводимых мероприятий» [9, с. 76]. Мероприятие 

считается более эффективным, если вызывает большее число полезных 

последствий, но такую эффективность сложно измерить с точки зрения 

результата для субъекта социального инвестирования – преимуществ для 

самого бизнеса.  

С экономических позиций эффективность «социального мероприятия» 

определяется как соотношение вложений к экономическим результатам, 

значимым для субъекта социального инвестирования, что не всегда учитывает 

интересы объекта, на которого направлено социально-значимое действие. 

Следовательно, эффективность социального инвестирования требует 

улучшения экономических показателей для обоснования важности 

социальных инвестиций, но это лишь один из результатов.  

Получается, что «важна именно та оценка, в которой соединяются 

социальные аспекты с экономическими, и тогда можно говорить о социально-

экономической, или же общественной эффективности» [9, с.77]. Социально-

экономическая эффективность частично отражается в экономических, 

частично – социальных показателях. В соответствии с данным пониманием 

эффективности, эффект от отдельных программ КСО – это дельта между 

конечным и исходным состоянием. Данный эффект важен и для объекта, и 

субъекта социальных программ, он должен составить результат социальной 

активности в рамках конкретных программ КСО.  

Предлагаемая методика может использоваться любыми компаниями, как 

для проведения самооценки, так и для проведения конкурсов и рейтингов 

социальной активности. Практическая значимость данной методики 

заключается в возможности проведения сравнительного анализа различных 

компаний, организаций и учреждений, независимо от видов осуществляемой 

ими деятельности, ведомственной принадлежности и организационно-

правовой формы. 
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2. Методика оценки эффективности деятельности в сфере КСО 

Предлагаемая методика оценки эффективности КСО предполагает 

распределение значимости показателей в баллах. Она дает возможность 

перевести  качественные данные в количественную оценку и сформировать 

базовую значимость показателей (желаемых результатов) в соотнесении с 

фактическими результатами (фактическими баллами). Количество фактически 

набранных баллов рассчитывается исходя из динамики показателей за 

различные периоды (динамика(%) / 100% * базовые баллы = фактические 

баллы). Данная методика расчета позволяет упростить анализ получаемых 

результатов. Базовые баллы определяются: в соответствии со стратегией 

развития конкретной компании (основываясь на мнении руководства); 

социальными ожиданиями и потребностями её стейкхолдеров; внешними 

факторами влияния на политику в области КСО (то есть общественные, 

политические, социально-экономические и культурные изменения). 

Значимость в баллах (например, по 5-ти бальной шкале) может определяться 

на основе качественного и количественного анализа новостных материалов, 

комплексных социально-экономических планов развития 

государства/отдельных регионов (значимость для общества), а также на основе 

интервьюирования/анкетирования стейкхолдеров и руководства компании 

(значимость для бизнеса). Но необходимо сопоставлять результаты анализа 

значимости социальных инвестиций для общества и для бизнеса, что позволит 

выявить итоговые оптимальные базовые баллы (значимость показателей) для 

отдельных социальных инвестиций, имеющие количественное выражение. 

Оценка эффективности КСО осуществляется в пять этапов.  

Этап 1. Выделение основных разделов (номинаций), направлений и 

показателей КСО. С учетом международных стандартов по социальной 

отчетности, исследований, посвященных оценке эффективности КСО, можно 

выделить три общих раздела (номинации) реализации КСО: это программы, 

связанные с внутрикорпоративным управлением («Забота»), с добросовестной 

деловой практикой («Добросовестность») и с социальными инвестициями во 

внешнюю среду бизнеса («Сопричастность»). А также выделяется четвертая 

номинация («Успех») – это те материальные и нематериальные преимущества, 

которые может получить бизнес от рационально выстроенной социальной 

политики. 

Количество показателей в номинациях может меняться, но важно, чтобы 

они были значимы для целей реализации КСО и менеджмента компании. К 

показателям предъявляются следующие требования: существенность для 

данной номинации; количественное выражение; проверяемость учётных 

данных. 

Этап 2. Каждому показателю во всех номинациях присваивается базовая 

сумма баллов в соответствии с предложенной методикой. Результирующие 

показатели также ранжируются по степени значимости для развития бизнеса. 

Если исследование проводится с целью самооценки в конкретной корпорации, 



  

10 

 

то можно использовать пятибальную шкалу, чтобы разница между 

значимостью показателей с точки зрения общественных ожиданий, с точки 

зрения стейкхолдеров и с точки зрения руководства компании не была 

слишком большой. Соотнесение полученных базовых баллов по всем трём 

группам позволяет выявить оптимальную значимость (в баллах) по каждому 

конкретному показателю. 

Результаты первого и второго этапов можно использовать и в 

последующем для проведения оценки эффективности социальных инвестиций 

в рамках КСО, корректируя и дополняя его новыми сведениями. Если же 

методика используется для проведения конкурса, рейтинга социальной 

активности бизнеса, предполагающего сравнение различных компаний по 

отдельным номинациям или в комплексе, то распределение значимости 

показателей осуществляется на основе экспертных оценок. По отдельным 

показателям внутри каждой конкретной номинации распределяется базовая 

сумма баллов. При этом базовая сумма баллов по основным показателям по 

каждой номинации должна быть одинакова (например, 50 баллов). Её 

распределение осуществляется экспертным советом на основе актуальности 

конкретных социальных проблем с учетом текущей ситуации в регионе.  

Этап 3. Определение динамики показателей за период, например, за год 

(предшествующий год и отчетный период). Сравнение с предыдущим годом 

позволяет учитывать и анализировать динамику изменения общественных 

ожиданий, политических, экономических, социально-культурных изменений. 

Характеристикой анализируемой динамики является процент изменения 

показателей (их увеличения или снижения).  

Этап 4. На этом этапе рассчитывается число фактически набранных 

баллов по каждому показателю как соответствующий зафиксированной 

динамике процент от базовых баллов (динамика(%) / 100% * базовые баллы = 

фактические баллы). Сумма фактических баллов характеризует 

эффективность КСО как по отдельным номинациям, так и в комплексе (в 

сравнении с другими компаниями в случае проведения рейтинга или по 

сравнению с предшествующими периодами в случае самооценки). 

Этап 5. В случае проведения самооценки отдельной компанией это 

подведение итогов, подготовка мероприятий, направленных на улучшение 

отдельных показателей. Определяется зависимость результирующих 

показателей от затрат на конкретные программы КСО. Готовится итоговый 

отчёт о результатах проделанной работы. Рекомендуется провести 

внутрикорпоративное собрание для представления результатов и обсуждения 

направлений развития КСО. Результаты исследования могут быть 

использованы при составлении нефинансовой отчётности, опубликованы в 

СМИ, а также использованы при участии компании в конкурсах или рейтингах 

на государственном и региональном уровне. Полученные результаты могут 

стать основой пересмотра приоритетов социальной политики компании.  
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3. Результаты апробации методики 

На основании результатов апробации предложенной методики был 

составлен рейтинг 45 российских компаний, участвовавших в «Программе 

эффективных социальных инвестиций и социального партнёрства» [10]. 

Отобранные компании представляли различные регионы страны и различные 

профили деятельности. Полученные результаты были проанализированы 

авторами статьи. Условием допуска компаний к процедуре анализа было 

отсутствие претензий по налогообложению. Принять участие в рейтинге 

предлагалось именно предприятиям среднего бизнеса. Это было сделано для 

того, чтобы показать возможность некрупных компаний эффективно 

реализовывать программы КСО. В отобранных компаниях в течение 

анализируемых периодов не происходило существенных изменений, 

связанных с основной деятельностью, таких как, например, закупка нового 

оборудования, выход на новые рынки, существенное сокращение или 

увеличение штата сотрудников.  

По результатам анализа полученных данных авторами был проведен 

дискриптивный, кластерный и корреляционный анализ для выведения порога, 

ниже которого компания может считаться отстающей по различным 

направлениям. Общие результаты представлены в таблицах 1 и 2. Медиана 

представляет собой наиболее объективный стандарт, на который могут 

ориентироваться компании. На основе кластерного анализа были сделаны 

выводы о том, что исследуемую группу компаний можно разбить на пять 

кластеров. Первый кластер представлен тремя компаниями, которые 

лидируют в итоговом рейтинге. Показательно, что они фигурируют среди 

лидеров по другим номинациям, включая номинацию «успех», что говорит о 

несомненной связи эффективной политики в области КСО с успешными 

экономическими результатами. Причем у компаний, занявших 2 и 3 место, 

основной объем социальных инвестиций направляется по номинациям 

«забота» и «сопричастность», а показатели по «добросовестности» ниже 

медианы.  

 



  

12 

 

Таблица 1. Результаты оценки деятельности компаний в сфере КСО 

Название предприятия 

 

Сумма баллов1 

Сумма 

баллов по 

всем 

номинация

м 

Забота 

Добросо-

вестность 

Сопри-

частность 

Успех 
Итоговый 

рейтинг 

Бабаевская Лесная 

Компания "БАЛКО" 237,849 209,472 219,781 66,616 733,718 

ООО "САОН-

Система" 123,046 99,935 67,949 35,000 325,930 

ТПГ "Мизар" 149,794 152,988 387,894 76,993 767,669 

ЗАО 

 "Совлакс Батарея" 121,773 74,648 85,7 40,000 322,121 

НП «Российская  

единая биржевая 

система коренных  

малочисленных 

народностей Севера,  

Сибири и Дальнего 

Востока» 40,000 45,000 371,841 40,000 496,841 

Лукойл- 

 

Нижневолжскнефтепр

одукт 96,892 129,194 203,488 61,000 490,574 

Фирма "Малавит" 58,649 45,000 64,750 20,000 188,399 

ЗАО "Вита-В" 97,5 105 135 109,718 447,218 

ООО "РБУ-1" 960,355 188,877 283,003 156,617 1588,853 

ОАО "Татнефть-

Центральная база 

производственного 

обслуживания по 

ремонту бурового 

оборудования и 

спецтехники" 165,418 70 72,5 95,915 403,833 

ООО "Амбар-Плюс" 128 43,5 228,75 0 400,25 

ФГУП "Балтийское 

БАСУ" 114,538 45 88,413 0 247,95 

                                                 
1Значимость показателей в баллах определялась экспертами (сумма базовых 

баллов по каждой номинации равнялась 50 баллам).  
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ООО  "Лей-Дн" 88,448 102,625 30 58,06 279,133 

ЗАО"Авиационно 

космический 

Спецтехкомплект" 75 100 120 65 360 

ООО "Скат" 182,762 100 180,982 111,735 575,478 

"Интермаркет" 169,5 30 30 0 229,5 

ООО "Микрон" 305,39 168,771 731 106,611 1311,772 

ОАО 

"Ивановоглавснаб" 40 65 130,333 74,353 309,686 

Дистрибьюторный 

центр "Tupperware" 113,152 134 150 279,339 676,49 

ОАО "Инсолар-

Инвест" 179,176 174 240 124,778 717,954 

ЗАО "Интермаст" 300,881 166,923 327,333 180,333 975,471 

ОАО 

"Выборгтеплоэнерго" 164,191 45 209,667 64,828 483,686 

ЗАО "Флинт и Б" 170,489 55,714 30 28,126 284,329 

Московский завод 

электромонтажных 

изделий 125,556 65 135 112,289 437,845 

ОАО 

"Татнефтеотдача" 135,552 45 239,753 254,046 674,351 

ЗАО "Ли-мар" 198,64 101,069 161,746 67,416 528,871 

"Авто-Экспресс" 149,45 75 132,667 115,357 472,474 

ООО "Наше Дело" 195,441 66,221 124,405 187,686 573,753 

ООО "Гарант 

Чистоты" 138,516 94,167 96,25 78,788 407,721 

ООО "Холод Торг 

Техника" 168,667 170,214 309,333 131,273 779,487 

Научно-

исследовательский 

испытательный центр 

КузНИУИ 196,833 119 42,5 40 398,333 

ООО "Промышленная 

Группа "Фосфит" 132,597 98,333 155,797 54,629 441,356 

ООО "Тереза-Интер" 80 100 60 20 260 

ООО "СВ-Лизинг" 186,154 96,667 50 100 432,821 

Сервис Центр Бытовой 

Техники 152,208 148,679 208,68 60 569,567 

ЗАО "Лига-Кросс" 67,5 45 234,441 0 346,941 

ЗАО "Страховая 

компания "Чулпан" 31,5 65 107,367 10 213,867 
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Акционерный 

инвестиционно-

коммерческий 

промышленно-

строительный банк по 

Нижегородской обл. 

ЗАО 

"Нижегородпромстрой

банк" 77,547 45 20 20 162,547 

"Силут" 86,429 45 20 20 171,429 

ООО “Химическая 

продукция” 45 45 30 40 160 

ЗАО "Фирма 

Центроэлектромонтаж

" 242,965 30 0 47,186 320,151 

ООО "Лакт" 110,51 65 89,5 20 285,01 

ООО "Торговый 

Центр "Валдай" 147,48 84,53 140,319 111,252 483,582 

ООО "Инвест Жилье" 33,333 30 40 31,871 135,204 

"Торговый Дом "АСБ" 112 67,5 200,857 54,286 434,643 

Примечание:  1 место— жирный шрифт (лучшие показатели), 2 место –  шрифт 

курсив, 3 место – подчеркнутый шрифт      

 

Во второй кластер вошли 7 компаний, имеющих значения результатов 

выше средней по номинации «успех» и выше медианы по другим номинациям. 

Важно отметить, что компаний с обратной зависимостью не было («успех» 

выше медианы, а другие номинации – выше средней), что соответствовало 

обозначенным выше условиям участия компаний в рейтинге (в исследуемый 

период в компаниях не происходило никаких существенных 

производственных изменений, включая закупку оборудования или 

значительного увеличения штата сотрудников и другие, что могло напрямую 

повлиять на экономические показатели). Третий кластер образуют 10 

компаний, показавших результат выше средней по итоговому рейтингу (выше 

473,4837 баллов). Таким образом, 20 компаний показали хорошие и лучшие 

результаты.  

В четвертый кластер попали 9 компаний, результаты которых были 

ниже медианы по всем номинациям. Это говорит о неэффективности 

реализуемой социальной политики компаний, либо о том, что компании пока 

ещё только начинают заниматься КСО, и реализуемые социальные инвестиции 

пока не значительны. Стоит отметить еще одну группу из 9 компаний, 

попавших в пятый кластер, социальную политику которых пока нельзя назвать 

эффективной. Эти компании по одной из номинаций, связанной с 

социальными инвестициями, имеют показатели выше медианы и даже ближе 
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к средней, а по другим номинациям и по результирующей номинации «успех» 

- показатели ниже медианы. Три из них инвестируют только в развитие 

добросовестной деловой практики, три – в «заботу» и три – в 

«сопричастность», не получая от этого пока никаких материальных/ 

нематериальных преимуществ.  
 

Таблица 2. Результаты дескриптивного анализа  

деятельности компании в сфере КСО 

 Наименование показателя 

Номинации 

Успех Забота 

Добросо-

вестность 

Сопри-

частность 

Число 

наблюдений, 

в т.ч. 

Валидных 45 45 45 45 

Пропуще

нных 
0 0 0 0 

Среднее 74,91336 153,25958 90,04503 155,26664 

Медиана 61,00000 132,59700 75 132,667 

Мода 20,000 40,000 45,000 30,000 

Стандартное отклонение 62,172406 137,19418 46,962945 129,899573 

Минимум 0 31,5 30 0 

Максимум  279,339 960,355 209,472 731 

 

Если посмотреть на номинацию «забота», то можно заметить, что явным 

лидером является компания ООО «РБУ-1». Ее показатель по номинации 

«забота» равен 960,355, при среднем - 153,259, что является абсолютным 

лидированием из всех 45 компаний с существенным отрывом. Если 

проследить за компанией «РБУ-1» по номинации «успеха», можно увидеть, 

что показатели значительно выше среднего. А по итоговому рейтингу «РБУ-

1» лидирует с существенным отрывом от остальных компаний. Это 

объясняется тем, что помимо рационально организованных внутренних 

социальных инвестиций, компания отличается добросовестностью ведения 

деловой практики и участием в развитии региона присутствия (значения, 

существенно превышающие средние).  

ОАО "Татнефтеотдача" и Дистрибьюторный центр "Tupperware" 

являются лидерами по номинации «успех» и оказывают существенное влияние 

на среднее значение показателя «успеха». Высокие результаты номинации 

«успеха» "Tupperware" объясняются равномерным распределением (немного 

ниже среднего) внутренних социальных инвестиций («забота»), внешних 

социальных инвестиций («сопричастность») и в номинации 

«добросовестность». Успех "Татнефтеотдача" обеспечен высокими 

результатами внешних социальных инвестиций (развитие региона 
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присутствия) и результатами немного ниже среднего по внутренним 

социальным инвестициям.  
 

4. Выводы  
Предложенная в данной статье методика учитывает требования 

современных международных стандартов нефинансовой отчётности, таких 

как Global Reporting Initiative (GRI-3), UN Global Compact, Account Ability 

(AA1000), а также «Социальной Хартии российского бизнеса» РСПП. Помимо 

владельцев и менеджеров компаний предложенная методика может быть 

использована специалистами и экспертами по социальной политике, 

представителями организованной общественности и органами власти, 

отвечающими за социальное развитие на корпоративном и региональном 

уровнях.  

Результаты анализа показывают, что список компаний - победителей  в 

комплексной оценке по всем номинациям во многом совпадает со списком 

победителей в направлении «Забота». Это свидетельствует о том, что наиболее 

приоритетным направлением в социальной политике российских компаний 

сегодня является именно развитие человеческого капитала компании.  
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Abstract. This report is an attempt to systematize and identify the specifics of a related but 

not so much used in strategic management concept, such as the “stratagem”. The content 

scope of the term “stratagem” is analyzed in an evolutionary and practical-applied plan in the 

context of its relation to strategy and strategic behavior of the business organization. The main 

objective of the report is to identify and critically analyze the specifics of the stratagems in 

the context of strategic management, the limits of their applicability in the strategic behavior 

of the business organizations and the peculiarities of the relation “strategic thinking-

stratagem-strategy”, which is a prerequisite for the formation of competitive advantages and 

leadership positions in the market.   

Keywords: Stratagem, strategic management, strategic thinking, strategic success, strategy 

tactics.   

 

1. Въведение 

Промените в средата водят до промени в границите на приложимост на 

стратегиите. Това предполага нов прочит на тяхното съдържание, разширяване 

на набора от инструменти и техники за приложението им, интегриране на 

различни стратегии в обща стратегическа рамка в политиката на 

организациите и промяна в подхода за тяхното цялостно осъществяване. 

В своята еволюция управленската наука използва надгражда и интегрира 

знание, формирано през различни епохи, генерирано в различни сфери от 

обществено-икономическия живот или даващо различно тълкуване и 

приложение на известни вече факти. Именно с това се аргументира 

изследователския интерес на автора – да се направи опит за систематизиране 

и идентифициране на спецификите на едно свързано, но не толкова използвано 

в стратегическото  управление понятие, а именно „стратегемата“ в 

еволюционен и практико-приложен план, в контекста на връзката му със 

стратегията и стратегическото поведение на бизнес организацията.  

Основна цел на доклада е да се идентифицира и критично да се анализира 

спецификата на стратегемите в контекста на стратегическото управление, 

границите на тяхната приложимост в стратегическото поведение на бизнес 
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организациите и особеностите на релацията „стратегическо мислене – 

стратегема – стратегия“, като предпоставка за формиране на конкурентни 

предимства и лидерски позиции на пазара.  

Фокус в настоящото изложение е поставен върху 36-те стратегеми, които 

по логика и послания, кореспондират с текстовете на „Изкуството на войната“ 

на Сун Дзъ, автор, на който се основават много от успешните стратези на 

новото време. 

Защитаваната теза в разработката, е че стратегемите или части от тях 

успешно могат да се прилагат при изграждане и осъществяване на стратегиите 

на бизнес организациите. 

В хода на изясняване на природата на стратегемите и границите на тяхната 

приложимост при определяне и реализиране на стратегиите в сравнителен 

план се изясняват и следните свързани понятия: стратегия, тактика, 

стратегическо управление, стратегическо мислене.  

  

2. Етимология и съдържателен обхват на понятието „стратегема“ 
Обичайно за стратегемите, стратегемното мислене и поведение рядко 

може да се прочете в специализираната литература по стратегическо 

управление. И макар, че на „Изкуството на войната“ на Сун Дзъ често се 

позовават редица автори при защитата на различни свои тези от областта на 

стратегическото управление, за съдържанието на тези понятия по-често се 

говори в специализирани издания по въпросите на източната култура и 

философия. 

Според китайската култура стратегемното мислене е преди всичко един 

морален акт, който изисква комплексно и обективно осъзнаване на ситуацията. 

С това се защитава и позицията, че „победилия“ е по-достойния, защото той е 

бил по-далновиден и е избрал по-правилното поведение, за да спечели над 

опонента си [1]. 

Способността да предвидиш (и планираш) своите и на противника си 

ходове се нарича „стратегемност“. В процеса на практика и развитие на 

военното дело е създадена и развита цяла система от 36 класически стратегеми 

с универсално приложение. Тези програмирани решения и поведения 

(стретегемите) могат да се използват не само във военните действия, но и в 

политиката, и в бизнеса. Умението да се изработват и прилагат стратегеми 

свидетелства за наличие на стратегическа цел и кореспондира с потенциала на 

човек да я постигне [2].   

Способността да се предвиди поведението на „другия“ (стратегемността) 

е пряко свързана с уменията за диагностика и анализ на средата на бизнес 

организацията. Логиката на стратегическото управление предполага 

изпреварващо поведение по отношение на конкурентната среда. В този смисъл 

е основателно предположението, че стратегемите успешно могат да се 

използват при разработване на стратегиите и в цялостното стратегическо 

управление на бизнес организациите. 
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В таблица 1 са предложени набор от дефиниции за същността на 

стратегемите. 

 
Таблица 1. Съдържание на понятието „стратегема“ 

Автор/ източник Дефиниция  

Харро фон Зенгер  Стратегемата е своеобразен стратегически план, в 

който за опонента има подготвена хитрост. Думата 

може да се преведе от китайски още като остроумие, 

изобретателност, съобразителност и находчивост. 

Зародили се още в дълбока древност, стратегемите 

се свързват с прийомите за водене на военна и 

дипломатическа борба. Йероглифът за мъдрост 

може да означава и стратегема. Разбирането на 

стратегемите е признак за мъдрост. Мъдрият човек 

първи разпознава стратегемите [3]  
Робърт Мелвил  Стратегемата е „действие по предварително 

съставен стратегически план, в който е заложен 

„капан“ за противника или някаква хитрост. 

Стратегемата е алгоритъм, тя предполага строга 

последователност в действията при провеждането 

на операция, и то така, че на всеки етап от нея врагът 

да е принуден да прави ходовете си под 

ръководството на използващия стратегемата. 

„Стратегема“ (хитрост, уловка, маневра, хитроумен 

план)“ [2]   

Георгий Смолян  Стратегемата е „поведение, алгоритъм, 

последователност от действия, направления и 

поведения, за достигане на скрити цели, решения на 

определени задачи, при отчитане на 

психологическите особености на обекта, неговото 

положение и други особености на ситуацията“ [4] 

Сергей Иванов-Катанский  Стратегемите са подходящо мерило за уменията и 

нравственото развитие на личността. Успешното им 

прилагане изисква такъв начин на мислене и 

поведение, който да позволява „пълно владеене“ на 

ситуацията, което да остане неуловимо за 

страничния поглед и особено за опонентите [1] 

Петко  Хинов  „Стратегема“ може да се преведе като „изкуството 

на измамата“, тъй като в основата на всяка една 

стратегема стои въвеждането на противника в 

заблуждение [5] 

Изкуството на войната – 

древни китайски трактати  

В европейската литература думата „стратегема“ е 

прието да се превежда с китайския термин „дзи“, 

означаващ някакъв план, разчет, но също и уловка, 

военна хитрост. Този термин може да означава още 

похват, начин, метод  [6] 
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Кайхан Крипендорф  „Тридесет и шестте стратегеми“ са текст, който 

представя нов поглед върху възможните начини за 

влияние, за придобиване и запазване на 

преимуществото над конкурентите. Истинското 

значение на стратегемите може да е трудно за 

разбиране. … Те са тактики за получаване, 

увеличаване и  задържане на властта. … 

Стратегемите не само са валидни, но са и мощно 

средство за конкуриране и побеждаване в сложната 

игра на бизнеса [7] 

http://rechnik.info/stratagem  Думата „stratagem“ [´strætidʒəm] се превежда като 

уловка, хитрост, хитрина, военна хитрост [8] 

 

Ключовите думи, които се открояват при опита да се даде дефиниция за 

същността на понятието „стратегема“ са: 

 Хитрост – да се изненада опонента (конкурента), като се направи нещо 

неочаквано, печелившо и трудно предвидимо. Стратегемата може да се 

представи като определена техника (изненадваща, неочаквана), която има за 

цел да представи нещо (продукт, идея, поведение) по по-различен, необичаен 

и дори атрактивен начин, отколкото е всъщност. Разглеждането на 

стратегемата като предполагаща хитрост, извежда на преден план и проблема 

с липсата на визия за хитрост: липсата на визия за хитрост в източната култура 

се смята за недостатък и се осмива. В този смисъл липсата на визия за хитрост 

пречи на мениджъра (ръководството на организацията) да разпознае хитростта 

у своите опоненти, въз основа на допускането, че човек използващ хитростта 

има по-голяма интелигентност, отколкото жертвата на хитрост. 

 Измама – в смисъл на „хитрост“. Стратегемата обичайно се превежда 

като „хитрост“, а хитростта често се бърка с измамата (и дори с лъжата), което 

по отношение на природата на стратегемата е грешно. Разбирането за „хитър“ 

в китайската култура е „създаване на нещо необичайно за победа“, или „да се 

постигне нещо, което не може да се постигне по обичайния начин“, т.е., 

хитростта е необичайно, странно, зашеметяващо решение на проблем, в който 

понякога, но не винаги, се използва измама. [3] Стратегемите по-скоро 

изключват деморализиращо поведение при водене на конкурентна борба. 

Подобно тълкуване на стратегемите като поведение отвъд морала е погрешно 

и противоречиво на източната философия и култура, от която те произлизат. 

Обичайно, неправилния подход на тяхното тълкуване е резултат или на 

начина, по който са преведени, или на обема информация, с която те се 

представят. Като подкрепа на това авторово твърдение може да се посочи 

мисълта на Кайхан Крипендорф: „Когато за пръв път се запознаят със 

стратегемите, хората обикновено си задават въпроса дали е етично те да бъдат 

прилагани. Стратегемите са агресивни и на пръв поглед попадат отвъд 

границите на общоприетото… В крайна сметка, всяка стратегема може да 

доведе както до етични, така и до неетични действия. Трябва да се поеме 

http://rechnik.info/stratagem
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отговорността за стратегиите, които са избрани, а не за стратегемата, от която 

те произлизат“ [7].  
 План, тактика, алгоритъм – стратегемата предполага организирано 

поведение в името на някаква цел, идея, очакван резултат. Тя включва 

съвкупност от предварително планирани и внимателно реализирани поредица 

от действия (тактически ходове), които в своята съвкупност да доведат до 

изпълнение на целта. „Те ни предоставят набор от инструменти, с помощта на 

които можем да разширим кръгозора си и да станем по-креативни стратези… 

Определянето на тенденциите в стратегическото взаимодействие изисква 

търсенето на тенденции в големи групи взаимодействия…; изпробване на 

валидността на тези тенденции; повтаряне на целия процес, докато не останем 

с комплект тенденции, които биха могли да дадат обяснение на всяко едно 

стратегическо взаимодействие, което наблюдаваме. …„Тридесет и шестте 

стратегеми“ са най-добрия комплект тенденции, на които бихме могли да се 

надяваме“ [7].   

 Контрол върху ситуацията – включително върху поведението на 

другите (конкурент, партньор, доставчик): „Те не защитават употребата на 

сила, а по-скоро развиват въображението, като по този начин дават 

възможност непрекъснато да се съставят иновативни стратегии“ [7]. 

Стратегемите помагат да се надхитри противника, да се създават креативни 

стратегии и подпомагат процеса на превръщане на ръководителите във висши 

стратези. 

 

3.  Стратегема, стратегия и тактика  

Стратегията (strategy) е обща програма за действие и за разпределение на 

приоритетите и ресурсите в интерес на постигане на мащабните цели [9]. 

Според Хенри Минцберг стратегията може да се представи като 

съвкупност от 5-те „p” [10]: 

 стратегията като маневра (ploy); 

 стратегията като план (plan) – система от последователни действия; 

 стратегията като насока, като образец и модел за действие (pattern); 

 стратегията като позиция в обкръжаващата я среда (position) –мястото 

на организацията във външната среда спрямо основните и конкуренти; 

 стратегията като перспектива по отношение на бъдещето (perspective). 

Едно такова дефинираните на същността на стратегията прави 

разпознаваеми ключови и за стратегемите изходни допускания – маневра, 

план, модел.  

Дефиницията, предложена от Хикман и Силва [11] за природата на 

стратегията, според която тя е „план за работа, намерение или замисъл, стил 

на поведение, възприета позиция и бъдеща перспектива”, по същество се 

доближата до разбирането на Минцбърг. 
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Харро фон Зенгер [3], който изследва особеностите и границите на 

приложимост на стратегемите дава следното разграничаване на понятията 

„стратегема“, „стратегия“ и „тактика“: Стратегемата означава „хитрост“, а 

стратегията често се отъждествява с дългосрочното планиране от гледна точка 

на целите на фирмата.  Тактиката от своя страна, обичайно се свързва с 

краткосрочното планиране. Дългосрочното планиране (стратегията), както и 

краткосрочното планиране (тактиката) могат напълно да бъдат лишени от 

„хитрост“. Ето защо е важно да се прави разлика между стратегема, стратегия 

и тактика. В обобщение може да се каже, че: Стратегемността се отъждествява 

с владеенето на тактическо изкуство, което го превръща във важна и основна 

част от стратегията. Стратегията е дългосрочен план, общо виждане и 

съвкупност от тактически ходове, предполагащи гъвкавост и адаптивност. 

Стратегемата е маневра, тактически ход, предприеман за постигане на осезаем 

резултат и за разлика от тактиката, винаги съдържа някакъв скрит замисъл или 

хитрост. Важна особеност на стратегемата е спецификата на анализа на 

ситуацията, начина на реакция на обекта и субекта, и преди всичко – 

мисленето за няколко хода напред.  

В таблица 2 в сравнителен план са систематизирани ключови 

характеристики на стратегията и тактиката. 
 

Таблица 2. Стратегия и тактика 

Критерии  Стратегия   Тактика  

Период на 

реализация  

Голям  По-малък в сравнение със 

стратегията 

Детайлност  По-обща  По-конкретна 

Зависимост   Всяка стратегия предполага 

поне една тактика 

Тактика без добра стратегия е 

безсмислена 

Логическа 

връзка 

Първо се разработва 

стратегията 

След като се определи 

стратегията, се определя тактика 

Съдържание Известна доза абстрактност и 

ориентация към дългосрочни 

цели и свързаните с тях 

планове. 

Конкретно действие в даден 

момент. Част от стратегията, която 

има по-конкретна и по-точна цел. 

 

Изучаването на стратегемите води до придобиване на специфични  умения 

за атака, за защита, за печелившо поведение, което е рационално 

структурирано и проблематично ориентирано.  

В оригиналния си текст тридесет и шестте стратегеми са разделени в шест 

групи, по шест във всяка, както следва: стратегеми за сражения, клонящи към 

победа, стратегеми за равностойна борба (сражения), стратегеми за 

настъпателни сражения (офанзивно поведение), стратегеми за сражения с 

повече от две страни (конкурентна борба на повече от един фронт), стратегеми 

за съвместни сражения (стратегически сдружения за конкурентна борба), 

стратегеми за сражения, клонящи към поражение (защитно поведение). 
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Кайхан Крипендорф, позовавайки се учението на Лао Дзъ, смята, че 

тридесет и шестте стратегеми могат да се систематизират в четири основни 

групи, с по девет стратегеми във всяка от тях. Групите са както следва [7]: 

 Полярност (Ин-Ян) – В тази група попадат стратегеми, които 

отговарят на следното разбиране за поведение към околната среда: Вместо да 

се търси доминиране на пазара, получено като резултат на постоянното 

воюване и побеждаване на конкурентите, може да се намери баланс в 

отношенията. Наличието на конкуренти е добре за цялостното развитие на 

бизнеса, а приемането на идеята за сложността на околната среда, неизменно 

открива нови стратегически възможности.  

 Следвай течението (У Уей) – Светът и средата се променят 

непрекъснато и само трябва да се следи за промените, за да се извлича 

максимална полза с минимални усилия и влияния. Стратегемите, които 

попадат в тази група са в унисон именно с това разбиране – да се следва 

„течението“, като се идентифицират потенциалните възможности, които да се 

превръщат в реални за бизнес организацията. 

 Непрекъсната промяна (У Чан) – Според източната култура, 

промяната е непрекъсната, нескончаема и циклична и възприемането на това 

твърдение като философия, разширява възможностите за стратегическо 

поведение. Такова стратегемно мислене и поведение при вземане на 

стратегически решения, позволява да се удължи хоризонта на стратегическото 

планиране и да се предвидят неочаквани ходове за конкурентите. 

 Индиректно действие (Шан Бин У Бин) – В тази група се включват 

стратегеми, които препоръчват индиректно действие –избягване на директната 

атака (конфронтация) с опонентите (конкурентите), търсене на непреки, 

косвени „пътища“ за постигане на стратегическите цели. Източната 

философия проповядва избягването на директния конфликт почти на всяка 

цена: „Изкустния пълководец постига победа без сражение. Великият войн не 

воюва“ [6]. 

Систематизираната информация относно особеностите на стратегемата, 

стратегията и тактиката, позволява формирането на следното обобщение: 

Между стратегемата, стратегията и тактиката съществува неразривна връзка. 

Стратегията предполага една или повече тактики в хода на нейната 

реализация. Стратегемата, от своя страна, може да подпомогне и двете поради 

специфичния начин, по който се прави диагностика и анализ на средата. Това 

води не само до увеличаване на броя на алтернативите, от които може да се 

направи избор на стратегическото поведение, но и до набор от нови подходи 

(тактики) за печелене на конкурентни предимства. 
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4.  Стратегема, стратегическо управление и стратегическо мислене 

Може да се направи допускането, че в своето ежедневие мениджърите 

осъществяват многобройни, разнородни дейности и се сблъскват с различни 

ситуации, които могат да се определят като стратегемни, тъй като позволяват 

прилагането на стратегеми. С това може да се аргументира необходимостта те 

да познават и да могат да ги прилагат в практиката, демонстрирайки 

нестандартно мислене, поставяйки под въпрос някои правила и използвайки 

силата на способността си за творчество. 

Стратегическото управление е част от общото управление, средство, чрез 

което се постигат фирмените цели и мисия. То осигурява адаптивност към 

средата. Ефективното му прилагане е гарант за перспективното развитие на 

всяка организация. Стратегическото управление е симбиоза между интуиция, 

опит и изкуство, присъщи на висшите ръководители, които създават 

организация за реализирането на стратегическите цели при отчитане 

влиянието на външната среда и потенциала на вътрешната.  

Във фигура 1 е предложен процес на стратегическо управление, в който са 

посочени етапите, на които може да се използват стратегемите и 

стратегемното мислене. 

 

 

 

Фиг. 1. Процес на стратегическо управление и сратегеми – области на приложение 

 

Диагностика и анализ на средата 

Дефиниране на проблема 

Формулиране на 

стратегически алтернативи 

(посредством стратегемите) 

Дефиниране на целта 

Определяне на ключови 

участници 

В областите: 

 Очаквано-получено; 

 Има нов конкурент; 

 Има бариери за вход; 

 Нов продукт; 

 Нов пазар; 

 … 

Анализ и оценка на 

алтернативите 

Избор на алтернатива за 

постигане на целта 

Според установените 

стандарти и в 

съответствие с 

мисията и визията на 

организацията. 
Стратегически 

участници: 

 организацията; 

 нейни конкуренти; 

 нейни потребители; 

 други участници, от 

които организацията 

зависи. 

Посредством 

стратегемите и 

техните ключови 

характеристики. 

По предварително 

определени критерии. Стратегия 

Идентифициране на 

влияещи фактори, 

области на 

влияние,очаквани 

промени и др. 

Реализация и обратна връзка 

Преглед и 

мониторинг на 

изпълнението 
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Стратегическото мислене е неразделна част от стратегическото 

управление. Стратегическото мислене е същностна характеристика на 

мениджъра и допълва неговите ръководни качества. Ефективността на 

стратегическото мислене е в правопропорционална зависимост с 

резултативността на стратегическото управление и влияещ фактор при 

формирането на конкурентни позиции на бизнес организацията. В този смисъл 

стратегическото мислене е предпоставка за стратегически успех. 

Идентифицираните същностни характеристики на стратегемите в 

контекста на връзката им със стратегиите, тактиките, стратегическото 

управление и поведение на бизнес организациите позволяват формирането на 

следните изводи и обобщения: 

Първо: Промяната в средата и увеличаващата се конкуренция засилва 

ролята на стратегическото управление, което се осъществява от бизнес 

организациите, тъй като на всеки етап от процеса на стратегическо управление 

е необходимо стратегическо мислене, което своевременно да идентифицира 

потенциалните рискове и възможности в хода на вземаните стратегически 

решения. Един от измерителите на успешното стратегическо управление е 

стратегията, която подпомага изпълнението на поставените цели и 

определените стратегически приоритети. Използването на стратегемното 

мислене при анализа на средата и при определянето на стратегията на бизнес 

организацията, от една страна увеличава броя на стратегическите алтернативи, 

а от друга: променя и обогатява стратегическото мислене и поведение. 

Второ: Стратегическото управление е процес, който е във функционална 

зависимост със стратегическото мислене на ръководството на бизнес 

организацията. Мисленето през призмата на стратегемите води до опознаване 

и откриване на нови стратегически подходи и тактики за завоюване на 

конкурентни позиции. Това аргументира твърдението, че за постигането на 

стратегически успех, стратегическо управление, осъществявано от бизнес 

организацията, трябва да е съпроводено със стратегическо и стратегемно 

мислене. 

 

5. Заключение 

Направения преглед на дискусията относно границите на приложимост на 

стратегемите в общата концепция за стратегическо управление, позволяват 

формирането на следните изводи и обобщения: 

Първо: Известната доза абстрактност, присъща на стратегемите е функция 

преди всичко на източната философия и култура, от която те произлизат. Това 

води до тяхното неразбиране и даже отричане. Защитаваната позиция в 

разработката е, че стратегемите: 

 успешно могат да бъдат се прилагат в процеса на разработване и 

осъществяване на стратегиите в бизнес организациите; 

 могат да бъдат полезен инструмент за анализ на стратегическото 

поведение;  
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 могат да се използват в хода на стратегическото планиране и в 

цялостното стратегическо управление на бизнеса, независимо от големината 

му, пазарите и предмета му на дейност. 

Второ: Трудно може да се даде обща и универсална дефиниция за 

стратегемите с популярната за стратегическото управление терминология, но 

стратегемите и стратегемното мислене успешно могат да се обяснят в 

сравнителен план, при идентифициране и систематизиране на общото и 

различното между тях и утвърдения вече понятиен апарат. Именно този 

подход е приложен в настоящото изложение. 

Трето: Възприето е разбирането, че стратегическото и стратегемното 

мислене са части от един и същи процес. Те взаимно се допълват и подпомагат 

правилния избор и аргументация на избраното стратегическо поведение 

(стратегия). Обичайното разбиране за стратегическото мислене е, че то е 

функция на личността на ръководителя – така е и при стратегемното мислене. 

Разликата е в начина, по който се анализира ситуацията и се определя 

бъдещото поведение. Именно тук е „сблъсъкът на културите“ – логиката в 

поведението според източната философия, често е твърде различна, даже 

противоположна на западния начин на мислене. 
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Abstract. The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of the 

TQM concept. The focus is on the principles, models, techniques and tools for implementing 

the total quality management in the Bulgarian socio-cultural environment. The main idea of 

the TQM concept is to guide the business from a consumer perspective. The emphasis is on 

fast and adequate response to market needs in a turbulent VUCA2 environment and continuous 

pressure for change. The main requirements in the process of transformation from traditional 

to innovative management are analyzed. The research models synthesize different solutions 

applied in social practice. The TQM concept does not guarantee high results at any cost, but 

it is a necessary means to ensure strategic goals, cultural attitudes, motivation, rational use of 

resources, and the adequacy of change. The main thesis of the author is that the typical 

practices of TQM, such as learning and process improvement, system exchange, analysis and 

benchmarking, give rise only to advantages if they are inherent features of the organization. 

Keywords: Total Quality Management, Zero defect, Just in Time, cost of quality, innovations, 

human capital, managing change. 

 
1. Въведение 

Съвременните организации се развиват при условия, които са комплексни 

и динамични. Предизвикателствата и рисковете са високи. От 500-те най-

големи фирми, публикувани в списание “Фортчън” през 1956 год. днес на 

пазара функционират само 29 [1]. Съзнателните сливания или джойнт-

венчъри, агресивни поглъщания и реорганизации прекрояват бизнеса. 

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информационни 

технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на 

информация променят начина на живот, на работа и мислене. Изискванията се 

увеличават на всяко ниво, от индивидуалното през транснационалното до 

глобалното. 

                                                 
2 VUCA Е АКРОНИМ ОТ: VOLATILITY (ДИНАМИКА НА ПРОМЕНИТЕ); UNCERTAINTY 

(НЕСИГУРНОСТ); COMPLEXITY (КОМПЛЕКСНОСТ); AMBIGUITY (НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ). 
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Тези промени са израз на дълбоки и генерални трансформации, 

свързани с драматичният скок в развитите страни от индустриална към 

информационна икономика. Съвременният индустриален свят се намира в 

състояние на качествена революция, предизвикана до голяма степен от 

въвеждането на Японската философия “точно на време” (Just in Time). 

В основата на японското съвършенство са обучението, 

взаимозаменяемостта и екипната работа на консултантска основа, както и 

стремежа към “нулеви дефекти”, все основни компоненти на Тoтaлнoто 

упрaвлeниe нa кaчeствoтo (TQM). 

 

2. Теория и методология на TQM-концепцията 

В съвременната литература съществуват много дефиниции за 

качеството, но това, което ги обединява е възприемането му като съвкупност 

от характеристиките на даден обект (услуга или продукт), които определят 

неговата способност (пригодност) да удовлетворява определни и 

предполагаеми потребности. Гарвин определя четири “ери” на качествено 

развитие [2]: 

1. Ера на инспекциите, където качеството се свързва с грешките, 

скрити в даден продукт или услуга, след производството им; 

2. Ера на статистически контрол, където дефектите се намаляват 

чрез контролиране на самия процес на производство на 

продуктите; 

3. Ерата на осигуряване на качеството, в която техниките и 

философиите обхващат тоталния качествен контрол и висшия 

мениджмънт поема отговорността да осигури качество в цялата 

организация; 

4. Ерата на стратегическото управление, където качеството се 

дефинира от гледна точка на клиента и организационната 

стратегия се централизира около качеството. 

Oснoвнитe принципи нa филoсoфиятa зa тoтaлнo упрaвлeниe нa 

кaчeствoтo сa свързaни прeди всичкo с изисквaниятa нa пoтрeбитeлитe; 

oриeнтaциятa към интeрeситe нa служителите, организациите и oбщeствoтo; 

пoдoбрявaнe нa oкoлнaтa срeдa и нeпрeкъснaтo пoдoбрявaнe нa кaчeствoтo. 

Глaвнитe цeли нa кoцeпциятa сa: зaпaзвaнe и пoвишaвaнe нa удoвлeтвoрeниeтo 

нa пoтрeбитeлитe, кoнкурeнтнoспoсoбнoст и пeчaлбa; стимулирaнe нa 

пeрсoнaла; пoвишaвaнeтo нa кaчeствoтo нa прoцeси, прoдукция и сeрвизни 

услуги; нaмaлявaнe нa зaгубитe; eфeктивнo изпoлзвaнe нa рeсурситe. Зa 

oснoвни функции нa кaчeствoтo сe приeмaт: плaнирaнe, ръкoвoдство, кoнтрoл, 

непрекъснати пoдoбрения, прeдстaвянe и oдит. 

TQM-мoдeлът идентифицира oснoвнитe нaпрaвлeния нa рaзвитиe и 

кaчeствeнитe прoмeни в нaчинитe нa прoизвoдствo. Той e стaндaртизирaн 

пoдхoд, кoйтo сe пoддържa oт вoдeщитe в свeтa oргaнизaции пo 

стaндaртизaция и пoстoяннo сe oбнoвявa. В oснoвaтa му лeжи бизнeс 
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стрaтeгиятa, която цeли организацията дa дoстaвя нa потребителите  

прoдукти/услуги, кoитo oтгoвaрят нa тeхнитe кoнкрeтни пoтрeбнoсти.  

Тоталното управление на качеството е обединяване на всички ресурси 

за постигане на “нулеви дефекти”, при възможно минимални разходи. Под 

“нулеви дефекти” се разбира непрекъснато удовлетворяване на изискванията 

на потребителя. Системата се основава на допускането, че 90% от проблемите 

са свързани с процесите, а не с персонала. TQM е система, комбинираща 

качествения контрол и организационния модел, разработена на базата на 

планирането и непрекъснатото внедряване на промените (подобренията). Тя 

представлява логическа еволюция на целевото управление и стратегическото 

планиране. 

TQM има три основни компонента [3]: 

1. Хошин-планиране (изчерпателно или перспективно планиране) 

Целите, които преследва Хошин-планирането са: 

 идентифициране на критичните процеси; 

 идентифициране на целите и задачите, които придвижват 

организацията напред; 

 избират се няколко решаващи проблема (не повече от 

четири), които могат да помогнат на организацията да 

постигне бързо целите си; 

 изграждане на структура за мониторинг на прогреса, свързан 

с реализирането на перспективата. 

Основната цел е да се разработят методите и начините за реализиране 

на “пробиви” за постигане на фундаментални качествени подобрения. В този 

процес на планиране се включват всички нива на организацията. 

2. Ежедневно управление - най-революционния елемент на 

Тоталното управление на качеството. Принципът, който се 

прилага е, че трябва да се ръководи с факти, а не с мнения и да се 

решават реални проблеми, а не симптоми. Това неминуемо 

изисква колективните усилия на всеки един от системата, т.е. 

дълбоко е заложен екипния принцип на работа. 

3. Многофункционално управление и интегриране на усилията на 

отделните екипи за премахване на бариерите между различните 

структурни единици в организацията. 

Подходът TQM се базира на философията, че качеството следва да е 

проектирано в продукта или процеса и дефектите в тях да бъдат 

предотвратявани на всяка цена. Откриването на дефекти само по себе си е скъп 

процес. Обикновено се цитира съотношението 1:3:8. Ако имаме единица 

разход за коригиране на грешки по време на началното проектиране, то 

коригирането на същите грешки по време на детайлното проектиране ще 

струва три пъти повече, а на етапа на внедряване - осем пъти повече. При 

софтуерните проекти разходите за коригиране на грешки по време на 
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експлоатацията на продукта, са най-малко 250 пъти по-големи, отколкото във 

фазата на проектирането. 

Общото желание на потребителите е перфектен продукт на минимална 

цена. Традиционното мислене е, че доближаването на дефектите до нула е 

твърде скъпо. Когато организацията трябва да работи в съответствие с такива 

стандарти, производствените разходи изискват съответно увеличение на 

цената на продукта. Следователно, според традиционния подход, 

предлагането на пазара на перфектен продукт на минимална цена е логически 

невъзможно. Графично, действието на икономическите закони, по отношение 

на разходи и качество е показано на фигура 1. 

 

                                                                                     

 
 

Фиг. 1.  Връзка между качество и разходи 

 

От икономически аспект точката, където средните разходи за 

подобряване на качеството са равни на средните загуби породени от лошо 

качество, е точката, при  която се постига оптимално съотношение (opt). Ако 

разходите по установяване и отстраняване на производствените дефекти, 

надхвърлят разходите по осигуряване и проектиране на качеството на 

продукта, общите разходи по качеството рязко се увеличават. 

Поради тази причина непрекъснатите подобрения на качеството имат 

икономически смисъл дотогава, докато този стремеж следва тренда на 

минималните разходи. От организационната динамика е известно, че 

качествените достижения имат тенденцията да регресират с времето. Ако 

организацията не се движи напред, тя се приплъзва назад. 

Традиционните модели предполагат, че това, за което клиента е готов 

да плати и което го удовлетворява днес не се променя с времето. На практика 

целево-адаптивните организации следват логиката, че достигайки най-

високите качествени стандарти, те могат да калкулират допълнителна премия 

и по този начин “да обучават” потребителите да изискват все по-високо 
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качество. Тези организации, като променят вкусовете на клиентите са в 

уникална пазарна позиция да задоволяват тези нови потребности. Ефектът се 

изразява в по-високи цени и по-голям пазарен дял. 

 

3. Принципи, модели, подходи и инструменти за внедряване на тоталното 

управление на качеството в българската бизнес среда 

В съвременната динамична бизнес среда практически е невъзможно да 

се изолира и усъвършенства един аспект от дейността и да се очаква 

съществено подобрение на непосредствените резултати. Корпоративният 

успех е следствие от въздействието на набор от логически свързани фактори, 

условия и събития. Глобалната промяна изисква прилагането на комплексен 

подход едновременно на всички организационни нива. В нейния обхват се 

включват бизнесстратегията, лидерството, философията на управлението и 

практиките, структурата, ефективността на процесите, културните ценности и 

нагласи, както и адекватността на информационните системи и обучението. 

Това налага интервенции както в техническите, така и в социалните измерения 

на системата. 

 Независимо от положителните макро- и микроикономически 

показатели, наблюдавани през последните години, развитието на българската 

икономика, продължава да страда от известни несъвършенства. Факт е, че 

голяма част от организациите у нас са в криза или в състояние на колапс. 

Ниският иновационен потенциал, безразличието към промените и 

придържането към традиционни мениджмънт концепции са неадекватни 

инструменти за ръководене на бизнеса в среда с висока степен на 

неопределеност. Това налага преоценка на редица смятани за безспорни до 

сега схеми на управление и генериране на нови отправни точки и 

организационни решения. 

 “Болните” организации са изправени пред две големи групи 

проблеми, които са взаимосвързани помежду си. Първата група се отнася до 

адаптацията на организацията към външната среда. Това предполага 

организациите да притежават гъвкави и адаптивни структури и дългосрочни 

стратегии, за да могат не само да реагират на промените във външната среда, 

но и да ги предвиждат.  

 Втората група проблеми се отнасят до организационния “дизайн” и 

процесите, които протичат в самата система. Дизайнът е не само структура. 

Той включва процесите на вземане на решение, компенсаторната система, 

информацията, разпределението на задачите и сплотеността на индивидите. 

Дизайнът осигурява вътрешна интеграция и баланс на системата. В зависимост 

от наложения баланс организацията постига определени резултати. 

 Двете групи проблеми са в непрекъснато взаимодействие помежду си, 

тъй като измененията във външната среда рефлектират върху състоянието на 

организацията. Така, неуспешната адаптация поражда конфликти, влошава 

социалния климат и ефективността като причинява затруднения във 
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вътрешната интеграция на системата. Обратно, нарушените вътрешни процеси 

лимитират потенциала на организацията да се адаптира към средата. 

Внедряването на TQM-модела в организационната практика се базира 

на четири основи принципа, които са представени на фигура 2: 

 Фокус върху потребителя – удовлетворяване на изисквания и 

потребности; 

 Непрекъснато усъвършенстване на процесите за постигане на по-

високо качество на продуктите – прилагане на научен подход при 

анализа на фактите  и проверка на резултатите;  

 Всеобщо участие на служителите при реализирането на 

дейностите по непрекъснато усъвършенстване на 

взаимоотношенията с потребителите; 

 Бенчмаркинг (обществени мрежи) – организациите участват в 

общественото обучение, обменяйки знания, добри практики и 

методи с други компании, създавайки нов феномен - култура на 

качество. 

 

 
 

Фиг. 2.  Основни принципи за внедряване на TQM 

 

В областта на въвеждане на TQM концепцията се използват 

разнообразни модели, техники и инструменти. Основното виждане е, че 

тоталното управление на качеството не се основава само на техническия начин  

за осигуряване на качеството на продукта, а и на връзката между 

организацията и потребителите. В българската практика по управление на 

качеството широко се използват седемте средства на К. Ишикава, които се 

приемат, като “класически”. Това са графики, диаграми и поточни карти, 

честотна карта, хистограма, Парето анализ, причинно-следствена диаграма, 

дисперсна диаграма и контролни карти. 

На  фиг. 3  е представен концептуален модел за въвеждане на TQM, на 

основата на формиране на работни групи, на базата на идентифицираните 

принципи. 
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Фиг. 3.  Концептуален модел за внедряване на TQM 

 

Принципите на TQM при  изграждане на  тотално управлвние на  

качеството  са идентифицирани както следва: 

 
Таблица 1. Принципи на TQM 

 

1) отдаденост на мениджмънта 

- планиране (drive, direct) 

- правене (deploy, support, participate) 

- проверка (review) 

- действие (recognize, communicate, revise) 

2) упълномощяване на 

служители 

- обучение 

- изготвяне на планове 

- измерване и признаване 

- отлична работа в екип 

3) взимане на решения основани на факти 

- SPC (статистически процес на контрола) 

- DOE, FMEA 

-  седемте статистически инструмента 

- TOPS (FORD 8D – решаване на проблеми в 

колектива) 

4) постоянно подобряване 

- системно измерване и 

фокус върху CONQ 

- отлична работа в екип 

- крос-функционален 

процес на управление 

- постигане, поддържане, 

подобряване на стандарти 

5) фокус върху потребителите 

- партньорство с доставчици; 

- сервизна връзка с вътрешни клиенти 

- никога не се компроментира качеството 

- стандарти водени от желанията на 

клиентите 

6) процесен и системен 

подход  
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За успешното изграждане и внедряване на TQM е необходимо ново 

преосмисляне на управленското поведение. В таблица 2 са показани 

промените, необходими при въвеждане на TQM концепцията в организациите. 

 
 

Таблица 2. Изисквания при въвеждане на TQM-модела 

 

Традиционно управление TQM концепция в управление на 

организацията 

Фирменото ръководство планира и 

контролира 

Участие на служителите 

Фирменият ръководител определя 

начините на работа 

Фирменото ръководство изисква 

творчество и поддържа прилагането на 

нови идеи 

Фирменият ръководител налага 

своето мнение 

Фирменият ръководител пита и изисква 

други мнения, които носят полза на 

фирмата 

Ръководство чрез делегиране Ръководене чрез цели 

Служителите имат поставени 

задачи 

Служителите имат роли 

Проблемите и конфликтите са табу Проблемите се поставят открито 

Фирменото ръководство наказва 

при нарушения  

Фирменото ръководство изисква   

съзнателно отношение при изпълнение 

на задачите и иницииране на обучения 
 

Основната отговорност при въвеждане TQM е на висшето ръководство. 

Организационната структура трябва да осигурява творческо участие на всички 

служители при използване на процедури за подбор, израстване, развитие и 

оценка на ефективността на провежданите обучения. Именно човешкият 

капитал е един от най-важния ресурс в рамките на тоталното управление на 

качеството. 

Важен проблем за осъществяването на система за тотално управление 

на качеството е начинът на внедряване на системата. Изискването за 

динамична и ефективна промяна на организационната среда поставя въпроса 

за дефиниране на определени принципи за преодоляване на съпротивителните 

сили. Всяка промяна предизвиква действия, ориентирани към запазване на 

статуквото. Съпротивата срещу промяната е напълно естествено и обяснимо 

явление. Повечето хора просто желаят да запазят обичайното си съществуване 

и комфорта, който статуквото им предлага. Тази универсална тенденция има 

три групи причини или източници: 
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 Бариери пред разбирането – обектите на промяната просто не 

разбират необходимостта от промяна, нейната същност, детайли 

и последици. 

 Бариери пред приемането – обектите на промяната не могат или 

не искат да приемат промяна. Този вид бариери са обусловени 

емоционално и могат да се проявят и когато има разбиране на 

промяната. Те са свързани с потребността от сигурност и от 

увереност в себе си, както и с безпокойството, че може да бъде 

загубена притежаваната власт в организацията. 

 Бариери пред действието – те са обусловени, първо, от причини, 

свързани със самия обект на промяната (липса на способности и 

умения, изисквани от промяната) и, второ, от причини, свързани с 

организацията и нейната по-широка среда (нови условия на труд, 

промени в ресурсите и др.п.).  

 

В реалната практика мениджмънтът прилага различни стратегии и 

тактики за преодоляване на съпротивата срещу промяната: 

 Убеждаване и комуникация. Съпротивата се редуцира, когато с 

помощта на адекватна комуникация с членовете на организацията 

се обясняват целите и същността на промяната, предимствата, 

които тя носи за организацията и индивида.  

 Участие. За индивида, който участва във вземането на решения, 

свързани с промяната, е трудно да й се съпротивлява. Същността 

на стратегията е в това, тези, които са засегнати от промяната, да 

участват в нейното осъществяване. 

 Улеснение и подкрепа. На индивидите, които по различни 

причини се страхуват или безпокоят от промяната, се предлагат 

консултации и подходяща терапия, обучение в нови умения или 

кратки платени отпуски, които да им помогнат да се адаптират 

към новата ситуация. 

 Преговаряне. Използва се, когато съпротивата идва от мощен 

източник, например влиятелна личност. В такива случаи се търси 

сделка, като на съпротивляващите се предлага нещо ценно, което 

да ги накара да отстъпят 

 Манипулация и кооптиране. Манипулацията е такова боравене 

с фактите, което ги прави по-привлекателни, спестяване на 

неприятна информация, разпространяване на неверни слухове и 

др.п. Кооптирането пък е форма едновременно на манипулация и 

участие. То цели “купуването” на лидерите на съпротивляващите 

се групи и включването им във вземането на ключови решения. 

Търси се не компетентността им, а тяхната поддръжка.  
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 Принуда. Прилагат се преки заплахи или силови подходи, 

принуждаващи хората да приемат промяната.  

 

От анализа на използваните в теорията и практиката стратегии за 

преодоляване на съпротивата срещу промяната се налага извода, че те много 

лесно могат да предизвикат морални проблеми. Те са свързани с използването 

на сами по себе си осъдителни от морална гледна точка прийоми на действие 

и въздействие. Освен че могат да предизвикат фрустрация и конфликт между 

обектите и агентите на промяната, моралните колизии могат и да провалят 

всяка промяна. Ето защо организационните лидери, както и вътрешните и 

външните консултанти, трябва да са сигурни, че изборът и прилагането на 

дадени стратегии съответства на неоспоримите потребности на организацията 

и на нейните членове. 

Съчетаването на изследваните принципи, в единна управленска 

концепция, която да се превърне в общофирмена култура е изключително 

трудна и предизвикателна задача. Проучванията на консултантските фирми 

сочат, че едва 20-37% от практическите имплементации водят до измерими 

икономии и положителни финансови резултати [4]. Този факт е основен 

аргумент на голяма част от експертите, които считат, че приложението на 

подобна управленска концепция е безсмислен разход на енергия и ресурси. 

Важна предпоставка за успешното прилагане на TQM е да се познават 

основните принципи на концепцията. Тяхното съчетаване е предпоставка за 

оптимизиране на процесите и подобрение на вътрeшнофирмения бизнес 

климат. TQM програмата трябва да се разработва, развива и усъвършенства 

във всяка една организация съобразно конкретните фирмени специфики. 

Внедряването на системата за управление на качеството изисква 

фундаментална промяна на организационната култура и реалистични 

очаквания по отношение на времевия хоризонт. TQM стратегията не е 

универсално средство, тя е набор от принципи, които ако се приложат в 

реалната практика повишават вероятността за вземане на правилни и 

навременни управленски решения. 
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Abstract. The need for a new approach to organizational management is directly related to 

the dynamic business environment, strong competitive struggle, the ability of companies to 

operate smoothly on the global international market, and so on. When an organization decides 

to implement or improve its system of total quality management, some of the most important 

issues facing its managers are related to where and how to start. It is the process of self-

assessment that allows for the discovery of areas that need to improve work and at the same 

time support the building of a culture based on the values described in TQM. In other words, 

the self-assessment process is a powerful management tool that helps identify areas critical to 

the organization that need to improve performance. 

Keywords: policy, strategy, competitiveness, self-assessment.   

 

1. Въведение 

Интересът към моделите за самооценка през 90-те години на 20 век 

нараства силно, като бързо се увеличават и научните публикации по този 

въпрос. Една от причините за това увеличение е създаването на много 

международни и национални награди за качество. Като цяло организациите, 

които се стремят към получаване на различни награди за качество имат три 

основни цели: 

1. Едната е фокусиране върху важността на дейностите свързани с 

подобряване на качеството и огласяването на добрата практика, което да 

мотивира и други организации да тръгнат по пътя на непрекъснато 

усъвършенстване на дейности и процеси.  

2. Втората е свързана със стимулиране на дейностите по подобряване на 

работата, чрез изпълнение на критериите заложени в основата на споменатите 

награди и тяхната оценка от външни оценители.  

mailto:kondev@uctm.edu
mailto:%20stanoy.stanoev@gmail.com
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3. Третата е насочена към промяна в мисленето на служителите и тяхната 

мотивация чрез симулиране на подобна процедура, но без участието на 

външни специалисти, което се означава като извършване на вътрешна 

самооценка.  

Постигането на една от целите е свързано задължително с участие в 

процеса на оценка на външна организация, която организира и контролира 

целия процес, като в края присъжда наградата при постигнати положителни 

резултати. Поради тази причина към процеса на самооценка осъществяван от 

оценители, които са признати експерти в областта проявяват интерес и 

участват предимно големи международни компании, и по-рядко се прилага от 

малки национални такива. 

Независимо от мотивите за избор на цел свързана с процес на самооценка 

от организацията, постигането и е силно обвързано с извършване на ефективни 

промени в работата и процесите, ясно разбиране и осъзнаване на история, 

структура, конкуренти и основни дейности и процеси от всички служители. 

Чрез извършването на самооценка ръководството има възможност реално да 

определи настоящото състояние на организацията свързано с идентификация 

на силни страни и слабости в работата. Основната цел е определяне на 

конкретни области за подобрения, без да бъдат пренебрегнати отделни 

положителни страни в работата на организацията. За успешното реализиране 

на необходимите подобрения трябва получените резултати от самооценката да 

бъдат превърнати в конкретни постижими и измерими цели, като всички са 

включени в общия бизнес план. Според множество автори [1,2,3,4,5] и 

провеждани проучвания сред множество организации в Европа, причините за 

осъществяване на процес на самооценка и използването му като нов подход в 

управлението са свързани предимно с: 

- Откриване на нови възможности за подобрения. 

- Фокусиране върху TQM чрез критериите заложени в Евромодела за 

съвършенство. 

- Ефективно управление на процеса по подобряване на работата. 

- Повишаване на мотивацията на служителите участващи в процеса по 

подобряване на качеството. 

 

2. Описание на критерия за самооценка партньорство и ресурси 

Съвършените организации осъществяват своята мисия и визия като 

развиват стратегия фокусирана към всички заинтересовани страни и насочена 

към пазара или сектора в който работят. Политики, планове, задачи и процеси 

се развиват и разгръщат за постигането на тази стратегия. 

2а Политиката  и стратегията са основани на настоящи и бъдещи 

нужди и очаквания на заинтересованите страни.  

Въпросите в подкритерий 2а са насочени към оценка на това в каква 

степен политиката и стратегията в организацията са насочени към създаването 

на добавена стойност за всички заинтересовани лица. Действията свързани с 
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изпълнението на приетата политика и стратегия се основават на анализ на 

отделните технически и производствени задачи в организацията. Всяка 

организация създава своята политика и стратегия въз основа на принципите 

заложени в нейната мисия, и на практика представлява развитие и 

утвърждаване на т.нар. оперативни концепции в един бъдещ период от 5 до 10 

години. Оценяват се и стратегическите действия, които предприема 

организацията за да изпълни своята политика и стратегия. Въпросите са 

насочени и към оценка на създадената работна програма и степента в, която 

съответства на утвърдения вече работен план. Ясното и точно определяне и 

развитие на човешките и технически ресурси подпомага изпълнението на 

целите заложени в политиката и стратегията на организацията. Част от 

въпросите оценяват степента в която стратегическите взаимоотношения се 

управляват с помощта на специфични за всяка организация процеси, които се 

оценяват в подкритерий 4а. Такива процеси са различните видове външни 

проекти с участието на оценяваната организация, програми за взаимопомощ и 

други връзки с професионални организации. Оценката на създаденият бизнес 

план показва в каква степен той подпомага изпълнението на политиката и 

стратегията и тяхното насочване към нуждите и очакванията на всички 

свързани с организацията заинтересовани лица. Вграждането на изискванията 

на клиентите, доставчиците и другите партньори в политиката и стратегията 

на организацията става чрез осъществяването на периодични контакти с тях, 

чрез проучвания и наблюдения на пазарите, участие в конференции и 

семинари, или директни посещения през определен период от време. 

Множество организации в Европа извършват проучвания сред своите 

партньори на всеки две години с цел да определят в каква степен политиката 

и стратегията им отговаря на техните нужди и очаквания. Резултатите от 

споменатите вече проучвания и посещения се оценяват с въпросите в 

подкритерий 6а. Самите резултати оказват влияние върху процеса на 

изграждане на стратегията, който се оценява с въпросите от подкритерий 2с. 

Няколко въпроса оценяват в каква степен политиката и стратегията оказват 

влияние върху обучението, мобилността и кариерното развитие на 

служителите. 

2в  Политиката и стратегията са основани на информация от 

индикатори за работата, откритията, ученето и вътрешноорганизационни 

дейности. 

Данните събрани от проучванията сред всички заинтересовани лица 

описани в подкритерий 2а са източник на информация, която организацията 

може да използва при формиране на своята политика и стратегия. Водещите 

организации в Европа отделят все по-голямо значение при създаването на 

своята политика и стратегия, на информацията за работната среда и 

показателите като шум, вибрации, запрашеност и други. Резултатите от много 

ключови показатели описани в подкритерий 9а дават информация за това в 

каква степен стратегията е разпространена и разбрана от всички служители в 
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организацията. Един от начините за събиране на информация оценяван от 

въпросите в подкритерий 2в е провеждането на вътрешноорганизационни 

срещи и влиянието им върху процеса на формиране на политиката и 

стратегията. Част от въпросите оценяват в каква степен в организационната 

стратегия са заложени новите идеи и технологии, като безжичен Интернет 

достъп, възможност за мобилни дискусии по определени проблеми и 

иновативни работни практики. Оценява се интензивността на контактите с 

университетите по цял свят при разработването на стратегията и политиката. 

Както и в каква степен създадената вече стратегия се сравнява периодично с 

тази на други подобни организации и институции, натрупват ли се резултатите 

от това сравнение в отделна база данни. След като стратегията и политиката са 

достигнали до всички служители и те са разбрали заложените в тях цели, се 

оценява влиянието им върху тяхната ежедневна работа. Резултатите от 

работата на служителите като цяло се оценяват с въпросите от подкритерий 

9а.  

2с Политиката и стратегията се развиват, ревизират и обновяват. 

Въпросите в подритерий 2с са насочени към оценка на това в каква степен 

разработването на политиката и стратегията в организацията се основава 

изцяло на научните знания и опит, които притежават хората от висшето 

ръководство. Оценява се не само процеса на създаването на политиката и 

стратегията, но и процесът на развитие и обновяване в следствие на промяната 

в бизнес средата или други обстоятелства. Процесът на създаване и промяна 

на организационната стратегия преминава през следните етапи: 

1. Определяне посоката на развитие на организацията чрез формулиране на 

нейната мисия и визия.  

2. Провеждане на вътрешни дискусии и проучвания.  

3. Преглед и обсъждане от висшето ръководство. 

4. Одобряване и приемане от собственика на организацията.  

5. Непрекъснати контакти със заинтересованите лица, наблюдения на 

пазара, собствени познания и контакти с други партньори.  

Създаденият в организацията бизнес план изразява в пълна степен 

приетата от организацията политика и стратегия. Промяната в политиката и 

стратегията пък води и до преглед и промяна на критичните фактори, и 

ключовите индикатори използвани за оценка на работата. Ефективността и 

приложимостта на политиката и стратегията се оценяват периодично чрез 

провеждането на консултации описани по-горе в подкритерий 2а. Резултатите 

от насочеността на политиката и стратегията към създаването на безопасни и 

здравословни условия на труд и опазване на околната среда се оценяват с 

въпросите в критерий номер 8. 

2d Политиката и стратегията се разгласяват сред всички  и се 

разгръщат чрез набор от ключови процеси.  

Въпросите в подкритерий 2d  оценяват в каква степен ключовите процеси 

в организацията са определени и спомагат за разпространението на основни 
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елементи от политиката и стратегията описани в подкритерий 2а. Именно 

споменатите елементи са пряко свързани с ключовите индикатори за работата 

оценявани с въпросите от подкритерий 9а. Част от въпросите са насочени към 

оценка на степента в която основните процеси се преразглеждат и ревизират 

през определен период от време, като това е част от процеса на стратегическо 

бизнес планиране описан в подкритерий 2с. Ревизията и промяната на отделни 

процеси се извършва след обсъждане между директорът по качеството и 

производственият директор в организацията. Разпространението и 

разгласяването на политиката и стратегията е насочено в две посоки: 

- Разгласяване на политиката и стратегията сред всички служители в 

организацията – най-често става чрез провеждането на срещи с всички 

служители два пъти в годината, на които ръководството разяснява всички 

настоящи и бъдещи инициативи и дейности на организацията. Основен 

инструмент за разпространение на политиката и стратегията е приетият от 

ръководството бизнес план, който е достъпен за всички служители в 

организацията.  

- Разгласяване на политиката и стратегията извън организацията – най-

често става чрез изпълнението на приетия бизнес план към Интернет 

страницата на организацията. Всички посетители в организацията получават 

брошури и други рекламни материали, в които са описани политиката и 

стратегията както и част от постигнатите от организацията резултати по време 

на работа. На всички свързани с организацията заинтересовани лица 

организацията изпраща стандартни презентации с подобна информация, която 

е достъпна и на всички компютри във вътрешната компютърна мрежа. 

Развитието на организацията се проследява чрез преглед на финансовите 

резултати описани в подкритерий 2с и чрез т.нар. ключови индикатори за 

оценка на работата. Въз основа на получените резултати ръководството 

преценява в каква степен са постигнати поставените цели и какви промени да 

бъдат извършени. Едни от най-често използваните инструменти описани в 

подкритерий 4в е т.нар. АВС анализ. 

 

3. Резултати от проведена самооценка по критерия партньорство и 

ресурси 

Политиката и стратегията на организацията са анализирани на базата на 

описаните мисия, визия, ценности и стратегия в организацията. Най-високия 

получен резултат (от представители на администрацията и ръководството) 

показва стремеж към непрекъсната оценка на потребностите на 

заинтересованите страни в организацията. Съществува и известно разделение 

на страните, сред които мениджмънта, акционерите, клиентите и доставчиците 

имат предимство пред останалите. Доказателство за това твърдение е ниския 

резултат от 38,95% получен сред групата на работниците. Организацията 

прави сериозни и задълбочени измервания на финансови резултати, но 

проучване на мнението на служителите преди самооценката не е извършвано 
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на практика (осъществява се само сред членовете на професионалния 

синдикат), за което свидетелства и слабите индивидуални резултати от 

порядъка на 10%. Организацията има проблем и при предаване на информация 

към служителите относно политиката и стратегията,  за да ги обвърже с 

поставените цели, а не само с производствената програма.  

2а Политиката  и стратегията са основани на настоящи и бъдещи 

нужди и очаквания на заинтересованите страни.  

Позитивни страни 

- Планираните от ръководството реално изпълними задачи и свързаните с 

тях планове за действие представлява добър пример за изграждането на 

политика и стратегия основаваща се на бъдещи нужди и очаквания на всички 

заинтересовани лица.  

- Подготвеният от ръководството план за подпомагане на различни 

социални групи е основата върху която собственика има възможност да 

разработи план за развитие на различни социални дейности в района.  

- Има изградени правила уточняващи взаимоотношенията с ключови 

партньори.  

- Ръководството на компанията извършва периодични проучвания на 

мнението на своите служители и партньори относно техните настоящи и 

бъдещи нужди.  

- Има доказателства за използването на научен подход при планирането на 

бъдещото развитие и дейности в компанията.  

- Част от ключовите заинтересовани страни на практика предлагат отделни 

елементи от стратегията, които са свързани с тяхната дейност.  

- Веднъж на всеки 12 или 18 месеца се извършва самооценка спрямо 

Евромодела за съвършенство.  

- Ръководството извършва допитване сред служителите относно начините 

за отбелязване на различни национални и местни празници и събития.  

Негативни страни 

-  Има противоречиви доказателства относно осъществяването на 

консултации със служителите по отношение на разработените производствени 

планове, както и тяхното участие в проектирането и доставката на отделни 

услуги.  

- Има неясни доказателства, че използваният подход за разпространение на 

политиката и стратегията основаваща се на бъдещи нужди и очаквания на 

заинтересованите страни е обект на оценка и преглед.  

- Няма доказателства за това как развитието на фирмата на отделните 

пазари се предвижда и обсъжда предварително. 

- Няма доказателства за това как компанията проучва мнението на 

клиентите, които не използват нейните продукти и услуги в дадена област.  

- Няма яснота относно това как политиката и стратегията са основани на 

действителни нужди на клиентите/ потребителите.  
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- Няма доказателства за наличието дори на формален процес на обратна 

връзка относно предприетия процес на консултации с различните групи 

заинтересовани страни.  

2в  Политиката и стратегията са основани на информация от 

индикатори за работата, откритията, ученето и вътрешноорганизационни 

дейности. 

Негативни страни 

- Има доказателства за това, че ръководството използва национални и 

местни индикатори за да измерва и наблюдава развитието на компания през 

различни години.  

- Има доказателства за това, че осъществяването на основни прегледи на 

извършваните от компанията услуги оказва положително влияние върху 

осигуряването на политиката и стратегията в тази област.  

- Има примери показващи, че данните за работата на компанията през 

определен минал период се използват от ръководството за съобщаването на 

бъдещи планове и обещания за очаквани бъдещи приходи.  

Негативни страни 

 - Няма доказателства за това как сравняването на поставените цели с 

получените резултати спомага за безпроблемното осъществяване на 

политиката и стратегията, и за наличието на дейности водещи до подобряване 

на работата.  

- Няма ясни доказателства за това как служителите са обвързани с 

поставените от ръководството цели, както и какъв е обхвата на техния достъп 

до местни и национални индикатори за работата на компанията.  

- Почти липсват доказателства за това как служителите са обучени да 

подпомагат и подпомагат разпространението на политиката и стратегията.   

- Няма яснота относно тава как ръководството възнамерява да използва 

нови технологии при оценка на работата или подобряване на всички дейности 

в компанията.  

- Има известни, но недостатъчни доказателства за това че вътрешните 

помощни отдели използват индикатори за оценка на работата, имащи за цел да 

ускорят процеса на подобряване на работата.  

- Няма достатъчно ясни доказателства за това че ръководството използва 

научен подход и знания за разпространението на политиката и стратегията.  

- Няма яснота относно това как различните демографски индикатори 

оказват влияние върху разработването на политиката и стратегията.  

2с Политиката и стратегията се развиват, ревизират и обновяват. 

Позитивни страни 

- Има доказателства за наличието на системен подход, осигуряващ 

разпространението и разгръщането на политиката и стратегията. 

- Съществува процес на планиране и ревизия на съществуващите планове, 

както и стремеж за включването на повече служители в споменатите процеси.  



  

44 

 

- Програмата за преглед и ревизия на политиката и стратегията включва 

множество пресичащи се и взаимнозависими резултати. 

- Има известни доказателства, че политиката и стратегията са разработени 

в съответствие с нуждите на компанията и нейните партньори.  

- Висшето ръководство лично се ангажира с осъществяването на преглед и 

ревизия на политиката и стратегията.  

- Решенията взети от висшето ръководство демонстрират обвързване с 

екипната работа между служители от различни отдели и департаменти.  

- Има известни доказателства за наличието на интегриран план за 

подобряване на работата в отделни области.  

Негативни страни 

- Няма достатъчно убедителни доказателства за включването на всички 

заинтересовани лица в процеса на разпространение и преглед на политиката и 

стратегията. 

- Няма яснота относно това как различните групи служители участват в 

процеса на разработване и разпространение на политиката и стратегията.   

-  Няма ясни доказателства за наличието на периодичен и системен подход 

за преглед и оценка на ефективността и изпълнението на политиката от 

ръководството. Както и не е ясно каква е персоналната отговорност на всеки 

един от служителите от висшето ръководство.  

- Няма доказателства за наличието на процес за оценка на общите за 

компанията приоритети и сравняването им с конкурентните нужди на всички 

заинтересовани лица.  

2d Политиката и стратегията се разгласяват сред всички  и се 

разгръщат чрез набор от ключови процеси.  

Позитивни страни 

- Вертикалните връзки между стратегическите планове, тези свързани с 

отделните екипи и индивидуалните работни планове са ясно определени и 

описани.  

- В компанията се осъществява ежегодно наблюдение и преглед на 

процесите. Ясно са определени и отговорностите на всички служители 

участващи и отговорни за осъществяването на тези процеси.  

- Политиката на компанията спрямо развитието и обучението на човешките 

ресурси периодично се ревизира и преразглежда. Има дори опити добрите 

практики и опит на други компании да бъдат внедрявани в оценяваната 

компания.  

- Голяма част от служителите са наясно в основни линии с това каква е 

тяхната роля при изпълнението на политиката и стратегията.  

- Има пряка връзка между ключови стратегически планове и тези свързани 

с екипите и отделните служители и заинтересовани лица.  

Негативни страни 

- Не всички служители са наясно с извършваните промени в процеса на 

планиране и разработване на нови ключови процеси и стратегии.  
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- Според получените оценки няма внедрен ясен процес осигуряващ бързото 

и  ефективното разпространение на политиката и стратегията.  

- За част от служителите все още е неясна връзката между работните 

планове и екипните или индивидуални дейности.  

- Няма ясни доказателства за наличието на конкретни процеси или системи 

за наблюдение на разпространението и внедряването на корпоративната 

политика сред служителите от висшето ръководство.  

- Няма доказателства за наличието на стратегически подход свързан с 

координиране на комуникациите и консултациите в компанията. 

                                                                                                                                            
4. Заключение 

Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на 

качеството, има за цел постигане на високи резултати чрез включване на 

всички хора от организацията в дейностите водещи до усъвършенстване на 

процесите и работата като цяло. Оценката е гъвкава и зависи от размера, вида 

и развитието на съответната организация. Бази за оценка може да бъде 

вътрешна т.нар. самооценка, външна (провеждана от хора извън оценяваната 

организация), или комбинация от двете.  

Осъществяването на ефективен процес на самооценка спрямо модела 

предложен от EFQM дава възможност за сравнение на получените резултати с 

най-добрите европейски практики. Наред с много други ползи, самооценката 

по представения модел осигурява възможност за непрекъснато 

усъвършенстване на работата и повишаване на конкурентоспособността. 

Следователно цялостната бизнес стратегия на организацията може да бъде 

подложена на усъвършенстване, основаващо се на периодично провеждана 

самооценка. 
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Abstract. Ensuring well-structured and correct flow of the business processes as well as 

their management are main economic problems with increasing significance for the 

management in the furniture industry. There is a constant rise in the importance of business 

process management in this sector. 

This paper is based on an empirical research that aims at: defining the actual state of the 

management of important business processes in the furniture companies; proving the benefits 

of using software instruments for perfecting of business processes; and providing 

recommendations for the improvement of the business processes. An analysis of the results is 

presented, together with a comparative analysis of the results obtained by the companies. 

Keywords: business processes, business process management, management improvement, 

furniture industry, production of furniture. 

 

1. Мебелната индустрия на България 

Мебелната индустрия в България е традиционен отрасъл от 

икономиката й. В годините тя се е променяла съобразно обществено-

икономическите условия в страната. Понастоящем делът на производството на 

мебели в промишленото производство на България е по-малък в сравнение със 

страните от Европейския съюз, но българската мебелна индустрия продължава 

тенденцията си на растеж. В сектор "Производство на мебели" се произвежда 

1.6% от обема на индустриалното производство в страната и се създава  около 

2.1% от добавената стойност в индустрията. 

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора 

през 2017 г. се увеличават съответно със 7.6% и 3.6%. Произведената 

продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 0.92 млрд. лв. През 

2017 г. оборотът на външните пазари на предприятията, произвеждащи 

мебели, възлиза на 410 млн. лв. На вътрешния пазар секторът е реализирал 

продукция за 481.8 млн. лв. През 2017 г. се отчита незначително повишение с 

0.2% на цените на производител спрямо предходната година [1]. 

През 2017 г. износът на предприятията от мебелната промишленост се 

увеличава с 3.9%. Делът на сектора в износа на промишлени стоки възлиза на 
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1.7%. Водещи страни в износа на дейност „Производство на мебели“ са: 

Германия, Италия, Франция, Чехия и Великобритания. 

България е малък производител на мебели в ЕС и произвежда главно 

средни по големина мебели. Според Евростат от декември 2017 г. обемът на 

българската продукция се разделя на холни и мебели за хранене – 29%, 

елементи за мебели – 27%, нетапицирани мебели – 16%, спални мебели – 12%, 

кухненски мебели – 10%,  и други мебели – 6%. 

Мебелните предприятия са концентрирани в определени райони на 

България: 

Троян - Тетевен, Велико Търново, Велинград – Пещера - Батак, Бургас, 

Благоевград – Разлог - Банско, Смолян, Чепеларе и Русе (фигура 1). 

Териториалното разпределение на мебелните предприятия предоставя рамката 

за развитие на клъстери в отрасъла. В края на 2015 г., с помощта на ЕС 

инициативата е стартирана в Троян. 

Производителността на труда при производството на мебели е по-ниска 

от средната за производствения сектор като цяло (през 2016 г. – съответно 6700 

лв. и 9700 лв.). За периода 2015 – 2017 г. производителността се увеличава 

бавно с 35%, докато средната стойност за производствения сектор е 48,2%. 

Сравнено със средните нива на производителността в ЕС,  в производството 

на мебели тя изостава значително. Местната производителност е почти 8 пъти 

по-ниска от тази в ЕС. Това се дължи на високите нива на използване на ръчен 

труд при производството на мебели от дърво и специализирани изделия с 

„остарели технологии”. През 2017 г. цената на труда на работник е 3700 лв. за 

година при средно 4900 лв. в останалия производствен сектор.  

Прави впечатление, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 

сектора „Производство на дървен материал и изделия от него (без мебели)” са 

значително с по-голям размер от тези в „производство на мебели”. За 2017 г. 

те представляват 89,1% от всички ПЧИ в бранша. 

Износът на мебели показва стабилна тенденция на растеж по отношение 

на количество и приходи през последните няколко години и има значителен 

дял в промишления износ. Той представлява 1,78% от общия за страната. 

Почти 47% от производството на мебели е насочено към външния пазар. 

Секторът се характеризира с положителен търговски баланс. 

Основните пазари за българските мебели са в ЕС [2]. Сред другите 

страни САЩ е един от водещите пазари.  

 

2. Методология на емпиричното проучване 

Сложната и динамична среда на съвременната икономика превръща 

фирменото управление в нелека задача за българските мениджъри [3]. В 

условията на ускорена глобализация на пазара, наличие на 

макроикономически дисбаланси в икономиката на страната и под натиска на 
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световните тенденции в икономиката, българският бизнес изживява труден 

период в своето развитие. 

Осигуряването на добре структурирани и правилно протичащи бизнес 

процеси, както и тяхното управление, са основни икономически проблеми с 

нарастваща актуалност за мениджмънта на мебелния сектор. 

Проучването на множество литературни източници показва наличие на 

методически празноти свързани с въпросите относно методи за 

усъвършенстване управлението на бизнес процесите в мебелната индустрия.  

Обект в изследването са мебелни фирми на територията на 

страната. 

Проучването се основава на подбрана извадка (използване на метода 

случаен подбор). В извадката са включени фирми, членове на Браншовата 

камара на ДМП. 

Заедно с извършването на анализ на резултатите от проучването се 

прави и сравнителен анализ между резултатите, получени от фирмите. 

Сравнителният анализ служи за извеждане на закономерности, 

характеризиращи приложимостта на методиката за усъвършенстване 

управлението на бизнес процесите във фирмите от мебелната индустрия [4]. 

Може да се направи извод, че едно такова изследване трябва да обхваща 

както наблюдение върху начина на управление на бизнес процесите, така и 

върху комплекса от фактори, насочващи вземането на управленски и 

стратегически решения. Това налага методологията да включва, от една 

страна, анализ на факторите на средата въздействащи върху управлението на 

бизнес процесите в мебелните фирми, а от друга – анализ на приложимостта 

на адаптирана методика за усъвършенстване управлението и подобряване 

бизнес процесите във фирмите от мебелната индустрия. Факторите на 

вътрешната среда на мебелните фирми са анализирани по функционални 

области, като данните в тази част са обобщени и характеризират състоянието 

на мебелната индустрия като цяло, а не се отнасят към конкретни обекти на 

изследване. 

Методите на изследване включват два етапа, които целят да установят 

закономерностите при управлението на бизнес процесите в мебелните фирми, 

в рамките на периода 2015 -2017 г. 

Инструментът за получаване на първична информация през първия етап 

на изследването е емпиричното проучване (стандартна анкетна карта). 

Въпросите в него са взаимствани от други, вече използвани анкетни 

проучвания на други отрасли в икономиката, но те са адаптирани в 

съответствие на целите и задачите на настоящото изследване. 

Анкетната карта използвана за проучването съдържа ключови въпроси, 

по които се търси съпоставка между финансовите и качествени резултати на 

мебелни фирми упражняващи своята дейност без помощта на софтуерни 

продукти и тези, които имат вече внедрени такива, които подпомагат 

управлението на бизнес процесите. Въпросите, по които се търси съпоставка, 
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са подбрани съобразно основните проблемни области в управлението на 

бизнес процесите на фирмите. Те обхващат следните значими показатели: 

реакция на фирмите към промените на външната среда, фактори ограничаващи 

ефективността на фирмите, разработване на проекти за внедряване на нови 

процеси, програми, софтуерни инструменти, преструктуриране на вече 

съществуващи бизнес процеси. 

За целите на проучването са използвани макроикономически анализи, 

статистически данни, годишни доклади, стратегии, методи и резултати от 

анкетни проучвания. Данните са от официални публикации на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИ), Националния 

статистически институт (НСИ), Институт за пазарна икономика (ИПИ), 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП), Браншовата камара на дървообработващата и мебелна 

промишленост (БКДМП) и др. Използвани са и множество чужди и 

национални литературни източници, официални електронни информационни 

източници; научни доклади и публикации. 

 

3. Резултати от проведеното емпирично изследване 

Обработката на статистическата информация е извършено въз основа на 

софтуерни инструменти Excel и SPSS. 

Резултатите показват, че изследването обхваща  малки и средни фирми. 

Те съставляват 18,6% от всички анкетирани фирми (фиг. 1), което е един не 

малък процент. Закономерно в интервала с най-малко заети лица има най-

много на брой фирми – 37,1%. Въпреки това, в междинните интервали също 

се наблюдават достатъчно на брой фирми, което потвърждава, че включените 

в анкетата мебелни фирми ще имат достатъчна тежест при резултатите от 

изследването. 

 

 
 

Фиг. 1. Процентно разпределение  на мебелните фирми според 

броя на заетите лица 
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От съществена важност за тяхната дейност е и броя на годините, които 

фирмата оперира на пазара, защото колкото по-дълго е една фирма на пазара, 

толкова повече опит има тя в мебелния бранш. От мебелните фирми участвали 

в емпиричното проучване само 20% са на възраст под 10 години . От 

останалите 80%  в около 60% са на възраст между 10 и 25 години, а останалите 

20% са повече от 25 години на пазара.  

Оказва се, че като най-важен процес за  оцеляването и развитието, 

фирмите са посочили на  първо място изграждане на клиентска база. За това и 

около 20% от отговорите свидетелстват за важността на този процес. На второ 

място, участвалите в проучването мебелни фирми са посочили реализиране на 

продажби с 17%, на трето място те са поставили производството с 13%. След 

което по важност за тях следват: процес по управление на качеството на 

продуктите – 11%; управление на човешките ресурси 8%; процеси по 

инвестиране – 7% и т.н. Най-малко внимание фирмите обръщат на процесите 

по поддръжка и сервиз – 1 %  и логистичните процеси свързани с доставки до 

крайния потребител – 1,3%.  При възможността фирмите да изберат „друго“ и 

сами да попълнят желания от тях отговор,  няколко фирми са посочили 

иновативен подход при маркетинга и стратегическо управление. 

След като фирмите са определили  кои според тях са най-важните 

процеси за оцеляването и развитието им се оказва, че 93% от тях смятат, че 

избраните от тях процеси имат нужда от подобряване или усъвършенстване, а 

само 7% смятат, че нямат нужда от каквато и да е промяна на процесите. 

В тази връзка са логични резултатите за процесите, в които фирмите 

смятат, че има наличие на проблеми. Процесите, които фирмите са откроили 

като най-проблемни са: процес по управление на човешките ресурси - 14,5% 

от фирмите участвали в проучването са посочили този процес, след което на 

второ място те са откроили процесът по изграждане на клиентска база – 13,8%, 

следва процеса по управление на качеството – 12% и не на последно място 

процес по реализиране на продажби – 10,3%. Според тези резултати това са 

основните бизнес процеси, които фирмите смятат, че  трябва да бъдат 

подобрени или усъвършенствани. 

Фирмите срещат най-рядко проблеми там, където нямат приоритет – 

като процес по поддръжка и сервиз, логистичен процес в частност доставки  на  

продукти до крайния потребител, процеси по счетоводство и финансиране. 

При възможността за отговор с „посочете друго“ фирмите са изброили като 

възможни проблемни области  липсата на информация и забавяне на 

плащанията от клиенти.  

Повече от половината анкетирани нямат внедрен софтуер за управление 

на бизнес процеси – 57%. Все пак 43% (фиг. 2) вече имат внедрен такъв и те 

представляват основната група, която ще определи дали внедряването на тези 

софтуерни решения подобряват и усъвършенстват управлението на бизнес 

процесите. 
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Фиг. 2. Процентно разпределение на мебелни фирми с внедрен и 

без внедрен софтуер за управление на бизнес процеси 

 

Що се отнася до това, дали е необходим анализ на конкретната 

вътрешна среда на фирмата [5] преди да се внедри софтуер, анкетираните са 

още по-категорични. Около 97% от тях смятат, че преди да бъде внедрен 

софтуерен инструмент за описание и управление на бизнес процеси във 

фирмата е задължително да бъде направен анализ на доставчиците, клиентите, 

конкурентите, обслужващите банки и др. Само 3% смятат, че такъв анализ не 

е необходим. 

Фирмите дават малък превес, че анализа на общата среда трябва да се 

извършва от външен екип – 43%, а 30% предпочитат това да се осъществи от 

вътрешен екип.  

Независимо от това дали са наемали или не външни фирми за дейности 

свързани с управление и описание на конкретен процес за последните 5 

години, фирмите разбират и са осъзнали, че имат нужда и необходимост от 

внедряване и обновяване на софтуерните си приложения. 93 % от мебелните 

фирми участвали в емпиричното изследване са на мнение, че това е 

задължително, а само 7 % са категорични, че нямат нужда и не е необходими 

внедряване на нови или обновяване на стари софтуерни инструменти за 

описание и управление на техните бизнес процеси.  

Почти единодушно, над 60% от фирмите смятат, че са въвели 

достатъчно изчерпателни и всеобхватни правила за управление на качеството 

на продуктите си. Само 20 % от мебелните фирми участвали в изследването 

смятат, че не са въвели достатъчно изчерпателни и всеобхватни такива, но 

смятат, че това положение ще се промени, защото планират да подобрят 

процесът по управление на качеството, чрез сключване на договори със 

сертифицирани доставчици на качествена суровина и въвеждане на по-

подробни правила вътре в самите фирми производители за управление на 

качеството. 

Последващите въпроси обхващат характеристика на настоящото 

състояние на процеса по производство и какви дейности и подходи използват 

43 %

57 %

Да Не
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мениджърите за да подобрят процеса и от там неговото управление. Въпросите 

са формулирани така, че да се елиминира влиянието на други външни и 

вътрешни фактори, освен на база само и единствено невнедрения или внедрен 

софтуерен инструмент. 

Категорично  97% от фирмите смятат, че процесът на производство се е 

подобрил с и след внедряване на софтуерен инструмент за управление и 

описание на бизнес процеси, а само 3% са на мнение, че той не се е променил. 

Възможния отговор, че производството се е влошило не е бил посочен от нито 

една фирма.  

Аналогично на производството нито една фирма, внедрила софтуер за 

управление,  не е посочила, че процеса по реализиране на продажби се е 

влошил.  

Най-честата причина, която е провокирала фирмите да внедрят софтуер 

за управление и описание на своите бизнес процеси е била след откриване на 

слаби точки в елементите на управлението на бизнес процесите. Това са 30% 

от мебелните фирми взели участие в емпиричното изследване. Също така 30% 

са и тези фирми, които искат да използват възможностите за въвеждане на 

иновации в областта на производството на мебели в страната. Други причини, 

които мебелните фирми са откроили са, че те трябва да бъдат част от общата 

политика на всяка фирма – 17% и за да бъдат конкурентоспособни на пазара в 

своя бранш – 13,5%. Повечето от фирмите са наблюдавали положителен ефект 

върху своите бизнес процеси след внедряване на софтуерни инструменти за 

управление на бизнес процеси. За това преобладаващия резултат във всички 

ефекти е или категорично положителен ефект или по-скоро положителен 

ефект. 

Изследваните фирми са категорични за положителния ефект на 

внедрения софтуерен инструмент за управление на бизнес процеси в три 

области на своята дейност. 40% от тях смятат, че ефективността на процесите 

и дейностите се е повишила, 56,7% са категорични, че излишните дейности са 

намалели, а 33,3% дори посочват, че разходите по различните дейности са се 

намалили. Това са резултати базирани на 3 годишен период, дължащи се  на 

внедрен и работещ софтуерен инструмент. 

На базата на анализираните резултати от изследването  могат да бъдат 

направени следните изводи: 

- Усилията за подобряване на процесите са насочени по същество към 

разкриване на причините, поради които дейностите се извършват по определен 

начин в даден процес. Също така усилията са насочени и към използване на 

цялото знание за процесите с цел премахване на неефективни стъпки и 

повишаване на удовлетвореността на клиентите. Следователно 

усъвършенстването на управлението на бизнес процесите трябва де е 

постоянна дейност; 
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- Софтуерните решения предоставят нужната информация за оценка на 

предпоставките за успешно реализиране на даден проект съобразно 

стратегическите цели на компанията;  

- Някои софтуерни приложения (специализирани модули) дават 

възможност за въвеждане на стандарти и добри практики за управление на 

процесите както в рамките на отделните звена, така и на цялата компанията; 

- Създават се сред представители на ръководството на фирмите нагласи 

за работа за непрекъснато усъвършенстване на важни бизнес процеси. 

- Повечето изследвани мебелни фирми са на мнение, че системите за 

управление на бизнес процесите са необходими за усъвършенстването на УБП. 

 

4. Заключение 

Изследването позволява да се направят както редица обобщения за 

резултатите от него, така и да се очертаят насоки за бъдеща работа и 

изследвания в областта на системите и методите за управление на бизнес 

процесите и в други области на икономиката. 

Ясното дефиниране на проблемите и потребностите на важни за 

развитието и конкурентоспособността на мебелните фирми процеси започва с 

анализ на самата организация/отдел. 

Системите за управление на бизнес процесите в мебелните фирми на 

страната представляват нарастващ интерес за фирмения мениджмънт. Налице 

е осъзнаване на мястото и важната им роля в стремежа за обогатяване на 

управленския инструментариум и трудовия потенциал на фирмите. 

В резултат на направеното  изследване на фирми от мебелната 

индустрия в България реално се установява наличието на: неизползван 

потенциал за усъвършенстване управлението на бизнес процесите; 

възможностите за управление и минимизиране влиянието на факторите, с цел 

усъвършенстване управлението на цялата организация. 
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Abstract. Establishment of value in every business organization is based on the rational 

organization of business processes, which is a crucial factor in making them a competitive 

advantage for the company. The description of a business process is an organized series of 

actions performed by automated systems - software tools. The coordination of complex groups 

of activities performed by independent employs or machines is a heavy and complex activity. 

The rational organization of business processes is part of today's business challenges and in 

today’s economic reality, the use of technology to automate routine operations and dynamic 

human interaction is inevitable. A key factor in ensuring sustainable business process 

management and handling the challenges of the business environment is the continuous 

improvement and measurement of their effectiveness. The development and effectiveness of 

companies is directly related to the proper management of their business processes. Business 

Process Management includes methods, approaches, and tools to support a graphical model 

for managing and analyzing operational business processes. 

Keywords: improvements, business processes; management; competitiveness; software 

tools; efficiency. 

 
1. Въведение 

В съвременните условия на динамична и бързо развиваща се среда, 

българските индустриални фирми са изправени пред множество трудности и 

предизвикателства. Те произтичат от засилващата се конкуренция, породена 

от глобализацията на икономическата среда. Съвременното 

предизвикателство пред големите индустриални фирми да увеличат 

производителността си с по-малко ресурси довежда до прилагане на 

иновативни методологии и инструментариум, които да улеснят фирмите в 

постигането на целите им и увеличаването на ефективността [1]. 

В променливите бизнес обстоятелства, които доминират през 

последните години, фирмите от различни сфери на индустрията осъзнават, че 

ефикасността и бързината на протичане на процесите в тях са необходимост, 

когато се изисква справяне със стреса от продължително икономическо 

възстановяване. 
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2. Управлението на бизнес процеси като ключов фактор за постигане на 

ефективност 

Обект на изследване в доклада е управлението на бизнес процеси в 

индустриални фирми в България. 

Предмет на изследване са възможностите за усъвършенстване 

управлението на бизнес процеси.  

Целта на изложението е да анализира системата за управление на бизнес 

процеси (Business Process Management)3 и нейното приложение в големите 

индустриални фирми, като фактор за опознаване и оползотворяване на 

възникнали възможности и предотвратяване на потенциални проблеми. 

Резултатите от реализацията на концепцията за усъвършенстване 

управлението на бизнес процеси чрез тяхното моделиране са мотивиран 

компетентен персонал, ефективност и повишената конкурентоспособност [2]. 

Основната изследователска теза е, че в големите индустриални фирми 

от страната съществуват проблемни полета свързани с бизнес процеси като 

реално са на лице възможности за тяхното усъвършенстване. 

Бизнес процесите са основния двигател на работа в една компания. 

Доброто управление е гаранция, че нещата се случват бързо, качествено и 

надеждно, а лошото гарантира множество проблеми и трудности и 

възвръщаемост от работата на фирмата.  

        Процесите в една фирма не трябва задължително да са формализирани. 

Колкото по-голяма е фирмата и, колкото по-сложни са осъществяваните от нея 

функции, толкова по-висока е нуждата от правилно организирани процеси, 

които да бъдат гарант за постигането на успех  [3]. 

 

3. Бизнес процесите като носител на трайно конкурентно предимство 

Бизнес процесите могат да бъдат носители на трайно конкурентно 

предимство на фирмата при осигуряване на благоприятни предпоставки и 

условия. Търсенето на оптимален процес за гладко протичане на дейността е 

основна оперативна цел за всяка една фирма. За нейното постигане могат да се 

използват различни средства и методи - най-често нови бизнес ИТ системи, 

насочени към подобряването.  

Акцентът в дейността на фирмите е детайлно оптимизирана стратегия, 

която се базира на точните нужди на всеки процес, определен за подобрение 

[4]. Въпреки предишния опит на много фирми в оптимизирането на процесите, 

цялостния подход към решение на проблемите е от голямо значение. 

Преобладаващите условия на бизнес средата изискват по-голямо внимание 

към портфолиото на бизнес процесите и ИТ услугите в управлението, целейки 

                                                 
3 Business Process Management (ВРМ) – в превод означава „Управление на бизнес 

процеси“, но много често се използва от авторите като „система“ за управление на 

бизнес процеси. 
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свързването на всеки бизнес процес с оптималната среда за функциониране и 

усъвършнстване на методологията. 

В съвременния бизнес нуждата от оптимизация е постоянна и на почти 

всяко ниво. Оптимизацията се налага, както поради постоянната промяна на 

бизнес средата, така и поради появата на нови технически и технологични 

средства, водещи до по-високи резултати. В същото време нейното правилно 

изпълнение е ключово за успеха на внедряването на ИТ системи. Анализът на 

процесите е особено важен, както за внедряването, така и за по-добрата работа 

след внедряването на ИТ системата - промяната на начина на работа е 

факторът, даващ възможност фирмата да се възползва от новата система. 

Първоначалният анализ и последващите промяна и подобряване на 

вътрешните процеси е често пренебрегван фактор при внедряването на 

всякакви бизнес ИТ системи. Изборът на оптимизационна стратегия и средства 

за опимизация често не е тривиален, особено по отношение на нови методи и 

средства като ИТ решенията. Факт е обаче, че ИТ системите могат значително 

да улеснят и опростят работата, правейки процесите по-директни и с по-висока 

скорост на действие. 

Дефинирането на изискванията към оптимизиране управлението чрез 

моделиране и настройка на бизнес процесите в системата има ключово 

значение за ефективността от внедряването. Компаниите специфицират 

изискванията с термините на бизнеса, а внедрителите „превеждат” тези 

изисквания на езика на системата. Съществува обективна предпоставка да се 

вложи различен смисъл и това да бъде установено на доста късен етап от 

проекта.  

Едно от най-сложните решения, свързано с успеха на проекта е 

намиране на границата между: дефиниране на процесите, такива каквито са 

преди внедряването и промяна на самите процеси с цел използване на най-

добрите практики и предлаганите възможности на системата. 

Един от най-важните елементи на специфицирането на изискванията 

към ИТ системата е Gap-fit анализа (анализ на запълването на пропуските)4. 

Този анализ трябва правилно да определи съотношението между 

необходимостта от промени (доработки) на системата, за да се постигне 

идентичност със съществуващата практика за управление, отчитане на бизнес-

процесите и ефективни промени (ре-инженеринг) на отчетността. [5] 

Промените позволяват внедряване на стандартна функционалност и на най-

добрите практики, моделирани в системата. Вземането на решенията за 

допълнителни разработки са ключови за успеха на внедряването, за бюджета 

на проекта и за бъдещото поддържане на системата и миграция към нови 

версии. 

                                                 
4 Gap-fit анализ – в превод означава „запълване на пропуските“ анализ, който се 

използва за оценка и повишаване на качеството на вътрешните процеси във фирмата и 

подобряване задоволеността от  предлаганите продукти и услуги във фирмата. 
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След детайлно запознаване с текущите бизнес процеси, е възможно да 

се идентифицира оптималният подход за моделирането им в ИТ системата. 

Внедряването е успешно само и единствено тогава, когато системата 

осигурява необходимите отчети, справки, анализи и данни за вземане на 

оперативни и управленски решения на всички нива в фирмата. Основното 

предимство, което дава този метод за усъвършенстване (чрез моделиране на 

текущите бизнес процеси) е възможността на много ранен етап от проекта да 

бъде гарантирана коректната интеграция на внедряваната функционалност, 

така че резултатът от настройките на бизнес процесите в системата да има 

очакваното аналитично и синтетично изражение във финансовата и 

управленска отчетност. 

Управлението на бизнес процеси чрез тяхното моделиране в системи се 

използва от множество фирми от широк диапазон браншове - производство, 

търговия, логистика, ИТ, Интернет, както и в сферата на услугите. Моделите 

на бизнес процеси улесняват анализирането на състоянието на тези процеси, 

както и вземането на решения за начините, по които те да се оптимизацират на 

база на проведения анализ. 

       Управлението на бизнес процеси подпомага реструктурирането и 

оптимизирането на структурата и начина на дейност на компаниите, така че да 

работят по-ефективно и да постигнат по-високи резултати. 

       Друг аргумент за важността на изследвания проблем може да се посочи е, 

че управлението на бизнес процесите се развива бързо, като тенденциите са в 

посока на автоматизирането им. Процесите са ориентирани към клиента, а 

разстоянието между клиента и предлаганите продукти и услуги се стеснява. 

Това явление е познато като персонализиране на BPM. 

Имайки предвид, че в ИТ общността, терминът "бизнес процес" често 

се използва като синоним на управлението на „мидълуер” процеси (процеси 

свързани с разработването на софтуерни програми, приложения и други в 

помощ на софтуерните разработчици), или интегриране на софтуерни 

приложни задачи. Тази гледна точка може да бъде прекалено рестриктивна - 

ограничение, което трябва да се има предвид, когато се четат документи 

свързани с софтуерния инженеринг, които са пряко свързани с „бизнес 

процесите” или с „моделирането на бизнес процеси”. 

Първоначално акцента на BPM е върху автоматизацията на бизнес 

процесите с използване на информационни технологии, след което 

тълкуванието и приложението на методологията се обогатява, за да се 

интегрират процеси извършвани от служителите, в които човешкото 

взаимодействие се осъществява последователно или паралелно с използването 

на технологиите. Например (при работен процес), когато отделните стъпки 

(дейности) в бизнес процеса изискват човешка намеса или вземането на 

решение за извършването на дадените стъпки, функциите са възложени на 

съответните екипи или членове на екипи, в рамките на фирмата  [6]. 
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Управлението на бизнес процеси се използва, за придобиване на по-

добра представа, както за отделните процеси, така и за връзките между тях. 

Когато са включени в един модел, се предвижда тези връзки да послужат за 

напреднало отчитане и анализ. BPM се разглежда от някои автори, като 

гръбнака на „управление на корпоративното съдържание“ (Еnterprise Сontent 

management). 

Приложението на управлението на бизнес процесите зависи от 

различните компании, които имат различни причини за използването на BPM. 

Съществена причина е увеличаването на печалбите при намаляването на 

разходите и оптимизиране на производителността. Друга причина е 

намаленото време за осъществяване на процеса чрез оптимизиране или 

премахване на ненужните процеси. Обслужването, продуктивността и 

информацията се подобряват. Това води до по-удовлетворени и лоялни 

клиенти. Атмосферата във фирмата се подобрява, защото мануалните 

(процесите, които се извършват на ръка) процеси се автоматизират, което пък 

понижава риска от грешки. В цялата компания ефективността се подобрява, 

тъй като действията стават по-видни. Мениджърът разбира какво се случва, 

вместо какво се е случило. Данни за това, как и какви процеси са извършени и 

въведени, могат да се проследят, когато е необходимо. Това позволява да се 

анализира случващото се и да се отстранят проблемните области. 

Намалените разходи и увеличените обороти са най-очевидната полза от 

BPМ. Но най-голямото предимство си остава усъвършенстването и 

адаптивността на бизнеса. Бизнес правилата позволяват процесите да се 

адаптират към нуждите на бизнес средата. По този начин компанията добива 

по-голяма представа за собствените си процеси и придобива конкурентно 

предимство, тъй като може да реагира по-бързо от конкурентите си. 

Предимства за успешно управление на бизнес процесите са: 

- Възможност бизнес анализаторите и мениджърите визуално да 

проектират потока между бизнес услугите; 

- Проверка с тестов механизъм дали правилата в процесния поток не са 

противоречащи си, като по този начин се правят анализи и непрестанно 

наблюдение; 

- Дългострочно използване на системите; 

- Осъществяване на успешен процесен мениджмънт; 

- Управлението на процесите трябва да може да се прилага във всеки 

вид организационна инфраструктура и приложенията да могат да се внедрят в 

корпоративната среда; 

- Управлението на процесите чрез BPM е достатъчно гъвкав процес, 

може да се променя в зависимост от необходимите роли, отговорности ии 

бизнес обстоятелства; 



  

59 

 

- Решенията в процесното управление се придържат към определени 

стандарти. 

BPM позволява на фирмите да получат поглед върху бизнес процесите 

от технологичната инфраструктура, поради това методологията отива далеч 

отвъд автоматизирането на бизнес процеси (чрез софтуерни интрументи) или 

решаването на бизнес проблеми (вземане на серия от управленски решения). 

Методологията дава възможност на бизнеса да отговори на променящото се 

потребителско търсене, пазара и регулаторните изисквания в зависимост от 

конкурентите, за по-бързото създаване на конкурентно предимство. [7] 

Подобряването на процеси, включващи участието на хора и динамични 

промени, е сложна организационна задача. Една от пречките пред 

оптимизацията е липсата на прозрачност и принадлежност на процеси, 

включващи повече от едно функционално звено или бизнес единица. Освен 

това бизнесът обикновено се променя по-бързо, отколкото ИТ звеното може 

да обновява приложенията, осигуряващи дейността. По този начин се забавят 

процесите свързани с иновации, растеж, производителност и безброй други 

процеси. Днес обаче глобализацията на уеб браузърите и появата на по-лесно 

реализируеми технологии за интеграция на приложения (например 

SOAP/XML) дават възможност на ИТ да поддържа бизнес процесите във 

всички функционални, технологични и организационни звена. 

Логичен е въпросът какво в повече предлага BPM в сравнение с други 

бизнес приложения.  Отговорът на този въпрос може да се разгледа от 

различни гледни точки като например, тази, че BPM пакетите са интегрирани 

инструменти за изграждане и управление на конкретни решения, основани на 

уникалните за една фирма бизнес процеси. Другите видове корпоративни 

приложения обикновено се състоят от предварително зададена 

функционалност (например софтуер за управление на човешките ресурси, 

счетоводен софтуер или за управление на документи), варираща в границите 

на известни възможности за промяна на чрез опциите за настройки. Това 

обикновено означава, че фирмите трябва да избират между предварително 

заложените от разработчика бизнес процеси или заплащането на 

модификации, които значително оскъпяват евентуален ъпгрейд или го правят 

направо невъзможен. За разлика от другите корпоративни приложения, BPM 

дава възможност на фирмата ефективно и бързо да моделира и променя 

собствените си бизнес процеси в синхрон с нуждите на бизнеса. 

Някои бизнес приложения осигуряват управление на работните потоци 

(workflow), което дава възможност на потребителите да контролират 

поведението на процесите при работата с документи – например фактури или 

спецификации. BPM надхвърля тези граници в две посоки. Първо, в повечето 

приложения работните процеси се реализират в софтуера чрез код, а това 

означава, че за разработването и поддръжката им са необходими програмисти.  

BPM дава графични инструменти за моделиране на процесите, което позволява 
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на бизнес потребителите и анализаторите (т.е на най-запознатите с процесите) 

да внедряват и управляват дефинирането им. Второ, работните потоци в едно 

бизнес приложение обикновено се ограничават в управлението на документи 

и задачи. BPM предлага богат потребителски интерфейс, системна интеграция, 

обработване на събития и дефиниране на правила (необходими за определяне 

на това кой път трябва да се следва при процес с множество възможности).  

ВРМ или „управлението на бизнес процеси” е методология за 

подобряване на бизнес процесите във фирмата, която включва тяхното 

проектиране, внедряване, контролиране, анализиране и оптимизация и 

комбинира управленски методи и техники с инструменти на 

информационните технологии.  

Съществуват множество причини за полезността и ориентирането към 

промени в управлението на бизнес процеси. [8] Една от основните е, че 

управлението на бизнес процесите се оценява по-скоро от гледна точка на 

бизнеса, отколкото от страна на системите. Една от ранните характеристики 

на BPM е тенденцията да се разглежда от гледна точка на системата. Но 

основният двигател за достигането на бизнес превъзходство (Business 

Excellence) се намира в ръцете на управляващите бизнес процесите. Поради 

тази причина подобряването на процеси, включващи участието на хора и 

динамични промени, е трудно, а постигането му гарант за трайно конкурентно 

предимство. 

 

4. Заключение 

Големите индустриални фирми са поставени пред интензивни и 

непредвидими предизвикателства произтичащи от външната среда. Изменения 

в технологиите, силната конкуренция и други фактори могат да причинят 

значителна несигурност в управлението на бизнеса. Тъй като скоростта на 

промените в средата се увеличава непрекъснато, влагането на средства в 

умения и таланти на служителите е важна способност, необходима на 

мениджърите, супервайзорите, отдел „Човешки ресурси“ и на лидерите. За да 

се формира значителен човешки капитал, най-важно е да се управлява като 

едно цяло компанията и нейните служители, за да се реагира на 

предизвикателствата от променящата се среда. Проектирането и 

усъвършенстването на управлението на бизнес процеси премахва границите 

между звена, информационни системи и потребители. Поставено на тази 

стабилна основа, управлението на организацията е по-ефективно. 
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1. Корпорацията и корпоративният  мениджмънт като обект на контрол 

При разкриване на същността и връзката между корпорацията и 

корпоративния мениджмънт ще се спрем основно на два момента: 

Първо, ще характеризираме корпорацията като етимологично схващане, 

за да установим източниците на контрол който би трябвало да се оказват върху 

нея. 

Второ, ще дефинираме корпоративния мениджмънт, за да разберем също 

какъв вид контрол и от кого се осъществява върху него. 

В теорията съществуват множество твърдения относно това какво 

представлява корпорацията. Редица автори определят от различни гледни 

точки, собственото си разбиране за този икономически феномен. Това е 

продиктувано от обстоятелството, че корпорацията е форма на обединение 

възникнала още в средновековието и в процеса си на развитие е приемала 

различна смислова и съдържателна  форма. 

Някой автори поставят като акцент правната форма на собственост и 

твърдят, че „корпорацията е обединение на индивидуални и/или 

институционални инвеститори, което има статут на юридическо лице, 

регистрирано по съответния ред, определен от закона, действащо от собствено 
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име, независимо от лицата които го притежават“[1]. Същите автори посочват 

и основните шест същностни черти на корпорацията: 

 функцията „собственост“ е отделена от функцията „управление“; 

 ограничена отговорност на акционерите -  при фалит губят само това 

което са инвестирали в корпорацията; 

 свободно и лесно прехвърляне на правото на собственост; 

 неограничен период на съществуване – тя може да бъде прекратена 

само по решение на корпоративното ръководство и съгласието на 

мнозинството на акционери; 

 разкриване на информация и прозрачност на управлението; 

 корпорацията е социално отговорна институция, която се съобразява 

с приноса и интересите на всички заинтересовани лица и работи за 

осигуряване на тяхното благосъстояние. 

Отбелязваме, че тези автори дефинират корпорацията като синоним на 

акционерното дружество. Това е добра отправна точка, за нас да разкрием 

характера на корпоративния мениджмънт и контрола който се осъществява 

върху него.  

Етимологично терминът корпорация произлиза от латинското 

„corporativus“ и англиското „corporation“ и има основно две значения[2]: 

1. Сдружение от двама или повече души, които образуват едно  

„юридическо лице“, което има съвсем различен статут от този на отделните 

физически лица – учредители. Корпорацията действа от свое име и за своя 

сметка, има печат, с който легализира своите правни действия и е длъжна да 

спазва законите; 

2. Обединение на хора, които действат като единен орган. 

Тук също се наблюдава поставяне на акцент върху това, че корпорацията 

е юридическо лице само, че не се уточнява дали това е акционерно дружество. 

Ето защо е възможно върху това специфично сдружение да оказват влияние не 

само законите третиращи акционерното дружество, което е също важно при 

дефиниране на контролната дейност върху корпоративния мениджмънт.  

Тези разнопосочности макар и доста малки по своето съдържание, може 

би са продиктувани както вече споменахме от гледните точки на различните 

автори, като неяснотата в тълкуването на „корпорацията“ се крие и в едно 

мнение, че „Корпорацията е едно изкуствено нещо, невидимо, недосегаемо, 

което съществува само в схемите на закона“[3]. 

За нуждите на нашата разработка приемаме, че корпорацията е 

юридическо обединение на предприемачи(физически лица или сдружения), 
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целящи синергично извличане на икономически, положителен резултат, 

действащи в законно установената икономическа рамка. От това 

твърдение произтичат особености относно същността на корпорацията и 

контрола който се оказва върху нея в следното: 

Първо: корпорацията не се отъждествява само с акционерното дружество, 

макар, че най силно наподобява неговите същностни черти. 

Второ, синергията за постигане на печалба се получава в следствие на 

обединението на инвестиционните капитали и предприемаческото желание на 

определени лица, които сами по себе си немогат да осъществят тази печалба. 

Трето, действията на корпорацията са законно установени, това 

предопределя именно външният контрол, в частност контролните органи 

които оказват влияние върху корпорацията и са в центъра на нашето внимание. 

Ред е да упоменем нашето схващане относно това, какво представлява 

корпоративния мениджмънт. Като отправна точка, ще разгледаме мястото на 

корпоративното управление в общия мениджмънт, приемайки виждането на 

автори в областта, че  „Корпоративното управление (Corporate Governance) се 

занимава с взаимоотношенията между собственици (акционери) и мениджъри 

– доколко и по какъв начин собствениците успяват да ръководят и контролират 

мениджърите, така че вторите да работят в интерес на първите“[4]. Същите 

автори предлагат тези свои разсъждения видими от фигура 1, като посочват, 

че „Изходната точка за разбиране на същността и съдържанието на 

корпоративното управление е отношението между собственици и мениджъри. 

Когато собствеността е концентрирана, контролът се осъществява по 

естествен начин, защото собствениците могат да получат необходимата им 

информация и имат достатъчно ресурси да дисциплинират мениджърите.“ 

 

 
 

Фиг. 1. Корпоративно управление 

 

За целта на нашата работа тези постулати се оказват особено интересни 

поради факта, че ни разкриват вида контрол който трябва да определим, 

влияещ върху корпорацията и в частност върху корпоративния мениджмънт.  
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Видимо е, че корпоративното управление се различава от управлението на 

корпорацията. Това схващане приемат и други автори работещи в тази посока 

[5].  

Нашето виждане за корпоративния мениджмънт е основано на авторовата 

дефиниция, че „корпоративното управление е система, която осигурява 

справедливо, отговорно и прозрачно общо ръководство на корпорацията, 

контролира мениджмънта и разкрива информация пред инвеститорите и 

останалите заинтересовани страни.“[6]. От това произтича следното: 

Първо, контрола може да се осъществява в посока инвеститори – 

мениджмънт. Това приемаме за вътрешен контрол.  

Второ, контрола може да протича в посока външни органи(държавни 

структури и др.) – инвеститори. Това ние твърдим, че е външен спрямо 

корпорацията контрол.  

Трето, за нуждите на вътрешния контрол, пряко отношение има 

същността на корпоративния мениджмънт, докато в обсега на външния 

контрол попада естеството на корпорацията. 

 

2. Контрол осъществяван върху корпорацията и корпоративния 

мениджмънт 

За нас от съществено значение е работата на изследователя Дж. Скот, 

който по същество описва основните механизми за корпоративен контрол [7].  

Той при изследването си на корпорации от различни държави констатира, че 

механизмите за корпоративен контрол са: 

 контрол от обществени органи, главно държавата чрез различни 

свои министерства и агенции; 

Тук като основна агенция която осъществява контролна функция в 

България можем да посочим Агенцията за държавна и финансова 

инспекция.Тя е член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейския съюз - AFCOS [8]. Чрез нея и 

чрез Европейската служба за борба с измамите (OLAF), се осъществяват 

рапорти относно измами и нарушения на национално ниво[9]. Много 

подробно този въпрос по отношение на корпоративния контрол в Р. България 

е разгледан от Прохаска и Чипев [10]. 

 еднолично притежаване; 

По наше мнение действа контрол по отношение на факта, че всяка 

корпорация е вид търговско дружество. То попада под специфичен oдиторски 
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контрол, като предпоставка за това е Търговският закон и произтичащите от 

него права и задължения [11]. 

 специален тип контрол при взаимни и приятелски компании; 

Този механизъм се характеризира с особен ти права, при който един човек 

„притежава“ един глас в тяхното управление. Това до голяма степен 

наподобява управлението и контрола осъществяван в акционерните 

дружества, но поради факта, че по–долу е засегнат конкретно и подробно 

управлението на този специфичен тип предприятия, за нас този вид контрол 

остава без особено значение. 

 изключителен мажоритарен контрол; 

Това е такъв вид контрол при който един или малка група акционери 

държат мажоритарен дял от акции, които им дават право да управляват 

предприятието от негово име и за негова сметка. Размерът на акциите е по 

правило петдесет плюс един процент за да имат право на гореизложеното 

управление. Тук ясно се прави разграничение върху собственост и управление 

на дружеството. Контрола върху дружеството всъщност съвпада с контрола 

който се осъществява върху акционерните дружества. С особено значение е 

дейността на Комисията за финансов надзор [12]. Комисията, заедно с нейните 

органи регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, 

предвидени в закона, осъществява държавния надзор по Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните 

злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите 

на финансови инструменти и Закона за възстановяване и преструктуриране на 

кредитни институции и инвестиционни посредници. Осъществява държавния 

застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното 

осигуряване, осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за 

социално осигуряване. Това разбира се са само малка част от дейностите 

свързани с контрола върху предприятията които осъществявани Комисията, но 

ние ги възприемаме като основни при извършване на контролна дейност 

извършвана върху корпорацията и в частност корпоративния мениджмънт. 

 поделен мажоритарен контрол; 

При този вид контрол, мнозинството се придобива от определен 

предприемач, притежаващ най-голям брой акции или дялове чрез които 

придобива мнозинство от гласове, осигуряващи му право за контрол над 

останалите. Тук е от значение как да се защитят интересите на „малките“ 
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собственици на капитала. Като освен, че това може да се осъществи чрез 

прилагане на функциите на Комисията по финансов надзор, се възприемат и 

множество други мерки за контролиране на „монополното“ управление на 

собствени с най-голям дял.  Като подобна мярка е назначаването на борд на 

директорите, където всеки собственик чрез мажоритарен представител е 

възможно да бъде представляван. Изследователи в областта твърдят, че 

„Корпоративните бордове  са едно от измеренията на съвременното 

корпоративно управление. Често пъти бордовете   се приемат като символ на 

корпорациите. Те се създават и функционират в резултат  на отделянето на 

"функцията собственост" от "функцията управление", поради което 

представляват акционерите в корпоративното управление.“[13]. 

 изключителен минотарен контрол; 

Става въпрос за това, че такъв вид контрол имаме когато „малките“ 

собственици на капитала могат съвкупно да „надгласуват“, най крупния 

собственик.  

 поделен минотарен контрол; 

В този случай е възможна коалиция между собственика с най-голям дял 

и по малък участник с дялове за постигане на мнозинство. Важно е да има 

трайна връзка между тези участници за да има възможност за траен контрол 

над корпоративното управление. 

 съзвездие от интереси. 

Интересно е при този последен вид контрол, че няма наличие на участник 

в собствеността с повече от десет процента собственост. Поражда се сложен 

баланс от интереси, които да формират корпоративната политика. 

Представителната характеристика на възможните видове контрол в 

корпоративната идентичност нямат претенции за изчерпателност и 

константност, но са отправна точка в нашите разсъждения относно контрола 

който се осъществява по отношение на корпорацията. 

Можем да направим някой основни размишления които да покажат 

нашето становище по въпроса за контрола: 

Разглеждайки фигура 1 ние установяваме, че контрола е възможно да 

бъде осъществен като външен и вътрешен. Външният е по отношение на 

регулаторните мероприятия взети от външни за корпорацията структури – 

Комисия за финансов надзор и др. Те осъществяват контролиращи действия в 

посока законосъобразността на дейността на корпорацията. Вътрешният 

контрол е в посока запазване интересите на собствениците на корпорацията, 
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но и осъществяване на регулаторни действия относно мениджмънта на 

корпорацията. Илюстровано това изглежда по следния начин вж. фигура 2. 

Според разграничението което сме разгледали по-горе външния контрол 

се изразява в първите три вида контрол: контрол от обществени органи, главно 

държавата чрез различни свои министерства и агенции, еднолично 

притежаване, специален тип контрол при взаимни и приятелски компании. 

Вътрешният контрол е дефиниран в останалите видове контрол: изключителен 

мажоритарен контрол; поделен мажоритарен контрол; изключителен 

минотарен контрол; поделен минотарен контрол; съзвездие от интереси. 

 

 
Фиг. 2. Контрол разпределен спрямо управлението на корпорацията 

   

Същността и изясняването на ролята и видовете контрол в корпорацията 

изяснява мястото на корпорацията като цяло в макрорамката на икономиката, 

но съща така дефинира и разпределението на собствеността и управлението й. 

Става ясно кой притежава и кой управлява в корпорацията, и кой кого 

контролира. Тези въпроси са с особено звучене в глобализиращия се свят 

където е възможно сливането на международни предприятия в международни 

корпорации. Посочени са регулаторни органи които функционират в България 

и контролират работата на българските корпорации, но в световен мащаб 

съществуват органи с подобни функции осъществяващи външен контрол 

върху международните корпорации, разположение и съобразени там където 

корпоративната структура е регистрирана и съобразено с формата на капитала.  

Като цяло корпорацията е обект на външен контрол, но и субект на 

контрол осъществяван като вътрешен надзор върху корпоративния 

мениджмънт. 
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Abstract. One of the main objectives that modern management faces is to increase people's 

motivation. This can be achieved through the continuous study of the occurring changes in 

their needs. This report presents a vision of the emergence of a new need - that of transparent 

management. The substance, the specifics and the objectives of transparent management at 

the organisational level are pointed out. The paper outlines the possible management 

influences that result in meeting the need of transparency in management. The conclusion is 

that efforts must be directed at respecting the rule of law and enhancing the effectiveness of 

anti-corruption legislation. Opportunities to meet the need of transparent management are 

recommended and some results are indicated. 
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1. Въведение 

Живеем в свят, където усещането за липса на справедливост нараства. 

В резултат на нарастващата несправедливост се появяват нови потребности, 

които хората очакват да бъдат удовлетворени. Това налага необходимостта от 

осъществяване на качествено различни управленски въздействия. Основа на 

тези въздействия трябва да стане прозрачността. Осъзнавайки актуалността и 

значимостта на проблема „потребности – мотивация“, смятаме, че системите 

за управление в качествено отношение следва да отговарят на изискването за 

прозрачност, както на планетарно, държавно, регионално и местно, а така 

също и на организационно равнище. 

Предметът на разработката е насочен към характеризиране на 

потребността от прозрачно управление и посочване на възможностите за 

нейното задоволяване.  

Целта на изследването е да се обособи потребността „прозрачно 

управление“ и се посочат възможностите за нейното задоволяване посредством 

осъществяването на управленския процес на организационно равнища.  

Във връзка с постигането на целта е необходимо да се акцентира върху 

следните задачи: да се открие мястото на потребността „Прозрачност на 

управлението“ в йерархията на потребностите, предложена от Ейбрахам 

Маслоу; да се изясни същността на прозрачното управление; да се изведат 

характерните особеностите и целите на прозрачното управление; да се 

mailto:ivalinka_pencheva@abv.bg
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предложат възможности, подпомагащи задоволяването на потребността от 

прозрачно управление на организационно равнище.  

Обект на изследването е прозрачното управление като потребност. 

В разработката защитаваме тезата, че в съвременното общество и 

отделните индивиди се появява потребност от прозрачност, която трябва да се 

задоволи посредством осъществяването на прозрачно управление, където не 

се допускат корупционни практики и рискове.  

 

2. За появата на потребността от прозрачно управление 

Хората проявяват активност и предприемат действия, защото смятат, че 

по този начин ще постигнат своите цели. Индивидуалните цели, които си 

поставят отделните личности са различни дори и тогава, когато те са 

пространствено обединени и работят за постигането на общи цели, които са 

съизмерими с организационните. В по-голямата си част индивидуалните цели 

на хората са насочени към задоволяване на техните потребности. 

Потребността е относително устойчиво психично състояние на личността, 

което се характеризира с влечение към вещите и явленията, преживявани като 

необходимо условие за нейното съществуване. Незадоволените потребности 

карат личността да предприема действия с цел тяхното задоволяване. Те се 

превръщат в основна подбуда – мотив, който кара хората да действат по един 

или друг начин [1].  Развитието на личността може да стане посредством 

допълването, обогатяването, усъвършенстването на нейните потребности и 

съответно избирането на подходящи средства за тяхното удовлетворяване. 

Възникването и осъзнаването на различни нови потребности стои и в основата 

на мотивационния процес (вж. фиг. 1).  

 

 

 

Фиг. 1. Етапи на процеса на мотивация 
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Познаването на потребностите има важно практическо значение за 

управлението, тъй като те са едно от най-значимите индивидуални личностни 

различия, което оказва влияние върху поведението на хората и групите в 

организацията. Предвид на целта на разработката, ще използваме като изходно 

начало за защита на нашата теза силно разпознаваемата и всепризната 

класификация на потребностите на американския психолог Ейбрахам Маслоу, 

според който потребности са подредени в пет йерархични групи.  

В първата група са физиологичните - храна, вода, секс.  

Втората група потребности включва сигурността – безопасност, 

условия на труд, хармония, защита на права и свободи, правила, закони.  

На третото йерахично ниво е групата на социалните потребности – 

принадлежност, общуване, обединяване в групи, взаимодействие, любов.  

Следващата група потребности се отнася до уважението и включва его, 

статус, собствено достойнство.  

Последната група потребности, която се намира на най-високото 

йерархично равнище обединява тези, отнасящи се до себереализацията – 

развитие, усъвършенстване, сила, репутация, признание.  

Приемайки изцяло теорията на Ейбрахам Маслоу за йерархията на 

потребностите ние смятаме, че те са динамична величина, която се намира под 

влиянието на различни външни и вътрешни сили. Една такава външна сила, 

която оказва влияние върху потребностите на хората и се явява причина за 

появата на нови потребности, е липсата на справедливост и непрекъснатото 

усещане за нейното задълбочаване. Именно в резултат на това се появява и 

потребността от прозрачно управление. Според нас тази потребност се намира 

на второто ниво на потребностите и се включва в групата на потребностите от 

сигурност (вж. фиг. 2).  

След като обособихме мястото на потребността от прозрачно 

управление в йерархията на потребностите, следва да посочим и по какъв 

начин може да бъде задоволена тази потребност. Убедено смятаме, че това 

може да стане посредством осъществяване на прозрачни управленски 

въздействия от страна на различни управленски органи на всички равнища на 

управление. Предвид целите на разработката ще насочим вниманието си към 

постигане на прозрачно управление на равнище организация.  

 

3. Прозрачното управление – същност и особености  

Прозрачността стои в основата на принципите и ценностите на 

демократичното общество. Тя се отразява върху доверието на гражданите в 

институционалните йерархии и вярата във върховенството на закона. 

Дефицитът на прозрачност в управлението означава отрицание на правата на 

човека и възпрепятства постигането на справедливост.  

За да се определи какво представлява прозрачното управление е 

необходимо, на първо място, да се характеризира понятието „прозрачно” и на 

второ – да се посочи какво представлява процеса на управление. 
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Фиг. 2. Йерархия на потребностите според Маслоу с включване на 

потребността „прозрачност“ 

 

В Българския тълковен речник понятието „прозрачен” е обозначено като 

[2]: 

 който позволява да се види през него;  

 чист, ясен, бистър;  

 явен, неприкрит. 

Без да се спираме на различните мнения за това какво представлява 

управлението ще посочим само някои такива, след което ще ги свържем и с 

прилагателното „прозрачно”. 

Според П. Пенчев управлението представлява „процес на съзнателно 

въздействие от управляващия субект върху управлявания обект във връзка с 

направляването и координирането на протичащите процеси с цел постигане на 

набелязаните резултати в най-кратки срокове, с най-малко нежелателни 

отклонения и минимален разход на ресурси” [3]. 

Дж. Донъли, Дж. Гибсън и Дж. Иванчевич  разглеждат управлението 

като „процес, при който един или повече индивиди координират дейността на 

останалите с цел да постигнат резултати, които е невъзможно да бъдат 

постигнати от всеки, ако действа сам” [4]. 

В своята популярна монография „В търсене на съвършенство”, Т. 

Питърс и Дж. Уотърман твърдят, че „мениджмънтът формира стойности и ги 
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култивира в практиката чрез „проповядване” на място, убеждаване на 

работниците в подкрепа на планираното производство” [5]. 

Въз основа на посоченото значение на понятието „прозрачен” и 

изказаните становища за същността на управлението ще се опитаме да 

формулираме разбиране за това какво представлява прозрачното управление на 

организациите. 

Това е процес на съзнателно въздействие от страна на управляващия 

субект върху управлявания обект във връзка с направляването и 

координирането на протичащите процеси и постигане на видимост на 

взаимоотношенията, вземаните решения, целите и постигнатите резултати. 

Управленското  въздействие е насочено към постигане на съпричастност от 

страна на работещите в организацията при осъществяване на различни 

промени, а резултатът е повишаване на доверието в управлението, постигане 

на устойчив и интелигентен растеж на организацията и по-висока степен на 

сигурност на човешкия фактор.   

Горното определение ни дава основание да направим следните изводи, 

свързани със същността на прозрачното управление:  

 представлява въздействие на управляващия субект върху 

управлявания обект;  

 осъществява се във връзка с направляването и координирането на 

протичащи процеси;  

 постига се видимост по отношение на:  

o появяващите се взаимоотношения между субекта и обекта на 

управление, а така също и с представители на външната среда;  

o процеса на изработване на управленски решения;  

o формулираните цели;  

o постигнатите резултати;  

 постига се участие на всички членове на организацията при 

осъществяване на различни промени;  

 повишава се доверието в управлението, постига се устойчив и 

интелигентен растеж на организацията и по-висока степен на 

сигурност на персонала. 

Прозрачното управление на равнище организация се характеризира със 

следните особености:  

 върховенство на външната и вътрешна нормативна уредба на 

организацията за гарантиране ефективността на задълженията и 

защита на правата на работещите, йерархично разделение на властта 

и равен шанс за всеки член от персонала;  

 осъществяваните управленски функции и дейности напълно да 

удовлетворяват потребностите на хората;  
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 активни консултации с мениджърите на различните управленски 

равнища, граждански организации и представители на различните 

структурни подразделения при формирането на политики и в процеса 

на вземане на управленски решения;  

 превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки, 

релевантни на законовата рамка;  

 идентифициране на причините и условията, които биха могли да 

доведат до корупционно поведение и тяхното елиминиране;  

 ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на 

механизми за бързо идентифициране и прекратяване на 

съществуващите корупционни практики. 

Разгледаните особености на прозрачното управление налагат извода, че 

на равнище организация е необходимо да бъдат разработени програми с 

конкретни дейности, водещи до прозрачно управление и недопускане на 

корупционни практики, както и проактивно личностно поведение за тяхното 

предотвратяване.  

 

4. Задоволяване на потребностите от прозрачно управление и резултати  

Как могат на практика да бъдат задоволени потребностите от прозрачно 

управление на равнище организация?  

1. Недопускане на среда за самостоятелно и еднолично вземане на 

решения от страна на колективните и едноличните управленски органи;  

2. Поддържане на цялостна и ясна нормативна уредба;  

3. Отсъствие на честа и необоснована промяна на нормативните 

актове;  

4. Ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите за 

всички категории персонал;  

5. Наличие на вътрешни правила и процедури;  

6. Осигуряване на ефективен механизъм за актуализиране и 

оптимизиране на вътрешните правила и нормативи;  

7. Поддържане на обратна комуникационна връзка с вътрешните за 

организацията групи;  

8. Изграждане на система за възлагане на задачите и отчитане на 

изпълнението им;  

9. Съществуване на постоянна обратна комуникационна връзка с 

външни за организацията групи - граждански организации, потребители, 

доставчици, партньори, конкуренти, личности и групи, модератори на 

общественото мнение;  

10. Информираност на гражданите за техните права по отношение на 

предоставянето на съответните продукти и услуги;  
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11. Осъществяване на контрол от специализирани вътрешни и външни 

контролни органи;  

12. Недопускане на конфликт на интереси;  

13. Отсъствие на практики за приемане на подаръци по повод 

изпълнение на служебни задължения;  

14. Спазване на организационните и общностни кодекси за поведение 

на служителите;  

15. Недопускане на политически, родови, приятелски, етнически и 

други стереотипи при назначенията на персонала. 

Посочените практически измерени, свързани с постигането на целите на 

прозрачното управление на организационно равнище, са предпоставка за 

задоволяване на потребността от прозрачно управление, което ще окаже 

положително въздействие върху мотивацията на персонала. Изграждането на 

системи за подобно управление ще съдейства и за подобряване на резултатите 

от дейността на организацията посредством:  

1. Постигане на видимост на взаимоотношенията между управляващи 

и управлявани във вътрешноорганизационен план;  

2. Изграждане на система за регламентиране на взаимоотношенията и 

проследяемост на резултатите при взаимодействие на мениджмънта с 

представители на външната среда;  

3. Съгласуване на поведението на представителите на отделните 

структури в колективните органи за управление с тези, чиито интереси 

защитават;  

4. Недопускане конформистко поведение при вземането на 

управленски решения, което е несъизмеримо с принципите на прозрачност;  

5. Постигане на познаваемост на целите, в т. ч. и стратегическите, от 

страна на работещите в организацията, тъй като „стратегията може най-общо 

да се определи като организационни действия и управленски подходи, 

осигуряващи организационно равновесие на базата на настъпващите промени 

в средата, реализирани в името на дългосрочните цели на организацията“ [6];  

6. Афиширане на постигнатите резултати, както успехите, а така също 

и трудностите5;  

7. Постигане на по-висока степен на публичност сред вътрешните 

групи с предстоящите планови промени, с цел постигане на разбиране за 

резултатите и отсъствие на съпротива при извършването им;  

8. Акцентиране от страна на мениджмънта, както върху  

икономическите резултати, като елемент на устойчивия растеж, а така също и 

върху социалните и екологическите чрез внедряване на иновации, тъй като „те 

могат да осигуряват на икономическите субекти, които ги реализират 

успешно, многократно увеличение на ефективността“ [7];  

                                                 
5 В някои организации съществува тенденция за афиширане само на трудностите. 
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9. Намаляване на риска по отношение задоволяване на потребностите 

от групата на социалните.  „Предизвикателство пред ръководителите на 

организациите е как да определят рисковете, да оценят вероятността от 

настъпването им и тяхното влияние и взимане на решение за мерките, които 

трябва да се предприемат за ограничаване рисковете до едно приемливо 

равнище“ [8];  

10. Повишаване на мотивацията за постигане на по-висока 

производителност на труда, защото „производителността е в основата на 

благосъстоянието на обществото и отразява нагласата на отделната личност, 

на групата, на целия колектив да влагат труда си възможно най-ефективно и 

да използва по най-добрия начин всички фактори на производството“ [9]. 

Посочените резултати подпомагат удовлетворяването на потребността 

от постигане на прозрачност на управлението. Те съдействат за издигане 

имиджа на организациите и повишаване на доверието в тях.  

 

5. Заключение 

Хората стават част от организациите, защото в тяхно лице виждат 

възможност за постигане на индивидуалните цели и удовлетворяване на 

своите потребности. Те са динамична величина и са своеобразна система, 

която има вътрешна йерархия. Върху видът и йерархичността на 

потребностите оказват влияние различни вътрешни и външни сили.  

Една такава външна сила, която оказва влияние върху потребностите на 

хората и се явява причина за появата на нови потребности, е липсата на 

справедливост и непрекъснато задълбочаващото се усещане за това. Именно в 

резултат на това се появява и потребността от прозрачно управление. Според 

нас тази потребност се намира на второто ниво на потребностите и се включва 

в групата на потребностите от сигурност 

Прозрачното управление е предпоставка за недопускане на корупция. 

Освен това прозрачността съдейства за усъвършенстване на управлението 

посредством постигане видимост и отчетност в дейността на всички органи на 

управление на държавно, регионално местно и организационно равнище. Чрез 

прозрачното управление се задава управленска култура, която утвърждава 

ценности като почтеност и морал в социалните отношения. В резултат на 

засилване на гражданския контрол се повишава общественото доверие в 

институциите и органите на управление. Въпреки това данните в Индекса за 

възприятие на корупцията през 2017 г. на "Прозрачност без граници" показват, 

че България остава най-корумпираната страна в Европейския съюз. Това е и 

причината поради, която можем да направим извода, че въпреки всички 

приети стратегии за прозрачно управление, правила за оценка на 

корупционния риск и други подобни документи, управлението не може да 

бъде определено като прозрачно, а потребността на хората от прозрачно 

управление ще става вси по-видима.   
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Това налага необходимостта от притежаване на необходимите знания, 

умения и нагласи за прозрачно управление, както от страна мениджъри, а така 

също и от всички участници в обществено-икономическите отношения. През 

2016 г. катедра „Стопанско управление“, при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

включи в учебната програма по дисциплината „Основи на управлението“ 

темата „Прозрачно управление“. Целта е в младите хора и бъдещите 

мениджъри да бъдат изградени нагласи за това, че все повече хора поставят в 

структурата на потребностите си и тази от прозрачно управление и 

съвременните системи следва да се управляват така, че тя да бъде 

удовлетворена.  
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Abstract. In this study, we verify the thesis that the manager’s personality traits influence the 

organization’s directing style. Their description is based on the dominant personal patterns in 

the personology and comparative psychology called the “Big Five”. They have been 

interpreted within the classical concept of Kurt Lewin, in which three types of leadership have 

been experimentally drawn: authoritarian, democratic and liberal. Managerial styles directly 

correspond to the specific attributes – authority and power, and the functions of the director. 

How is it possible and what is the relationship between them is the core of the theoretical 

analysis. 

Keywords: management, directing functions, directing styles, personality traits, Big Five 

model 

 

1. Въведение 

Съвременното организационно управление изисква взаимодействие 

между разнообразни подходи и методи за организационно развитие. Те 

варират от регламентираното инструментално изпълнение на поставените 

задачи до реализиране на творчески решения и иновации. База за тяхното 

балансирано интегриране са личностните качества на ръководителя и неговите 

фунции при упражняването на власт. От тази гл.т. индивидуалността на 

ръководителя с неговите професионални и личностни качества, може да се 

осмисли като основна движеща сила в постигането на организационните цели. 

Възниква въпросът: достатъчно ли е мениджърите да се придържат към 

зададените им инструментални функции (процедури и правила) в достигането 

до качествени решения, висока трудова мотивация и производителност в 

организацията? Дали осъществяването на зададените цели не изисква 

инвестиране на цялостния личностен потенциал и опит в процеса на вземане 

на решения? Целта на настоящото изследване е да се идентифицират 

възможни релации между функционалната роля и личностните фактори на 

мениджърите в организацията. За постигането на това е разработен теоретичен 

модел на взаимодействие между стилове на ръководене и профила на 
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личността в перспективите на организационния мениджмънт и на 

сравнителната психология.   

 

2. Същност и съдържание на ръководната дейност 

Анализът има за отправна точка схващането за многомерността не само 

в личностната изява на мениджъра, но и в неговата оперативна (ръководна) 

функция. Това, че в структурата и концептуализирането на личността са 

свързани множество фактори, подбужда идеята, че ръководната функция е 

съчетание от разнообразни елементи. В работна среда мениджърът е не просто 

изпълнител на инструментални процедури, правила, политики и роли. Той 

също е и носител на специфична култура (етническа, религиозна, национална, 

икономическа и пр.) и на устойчиви модели на поведение – широкообсъждани 

теми в социалните науки и индустриалната психология. Нещо повече. 

Личността на мениджъра може да се разгледа като сумарен израз на 

несъзнаваните проекции (страхове, мечти, фантазии и очаквания) на 

подчинените спрямо него. Ето защо е необходимо установяването на паралел 

между личността на ръководителя, от една страна, и неговите стил и ръководна 

функция, от друга. Това изисква да се изяснят понятията „ръководене“, 

„ръководен стил“, „ръководна функция“ и свързаните с тях личностни 

специфики на мениджъра.    

Терминът „ръководене“ е отглаголно съществително и показва 

съвкупност от действия на специфичен вид елементи в организационната 

система – личностните елементи. Това са активните съставни части на 

организационната система, които привеждат в действие нейното 

функциониране. За ефективното им изпълнение е необходимо ръководителят 

да притежава управленски знания и умения – от една страна, и да реализира 

лидерски качества, от друга. Има различни определения за лидер в 

организацията, но в обобщение може да се каже, че „лидерът е сътрудник, 

който налага своето мнение чрез личните си качества“. 

И лидерът, и ръководителят въздействат на останалите сътрудници в 

организацията чрез своето влияние, което упражняват с думи и действия. Но 

докато ръководителят реагира на ситуациите, съсредоточавайки вниманието 

си върху изпълнението на задачите и по този начин упражнява ръководната си 

роля, то при лидерството се набляга върху междуличностните връзки. То е 

свързано с готовността и ентусиазма на последователите да го следват, 

особено когато той не заема ръководна йерархична позиция в структурата на 

управление. 

Атрибути на ръководенето и лидерството са властта и авторитетът [1]. 

Властта е възможността или реалната способност на ръководителя да 

влияе на конкретната управленска ситуация. Тя може да се дефинира, като 

съвкупност от правомощия (пълномощия) на ръководителя (негови 

права и задължения) за разпореждане с определена част от ресурсите на 

организацията и, като следствие от това, отговорността му за тяхното 
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ефективно използване. 

Авторитетът, от своя страна, може да се дефинира като значимостта на 

мнението и действията на ръководителя, а и на всеки сътрудник на 

организацията или в отделна формална (управленско звено) или 

неформална група. 
Авторитетът съдържа в себе си следните взаимосвързани компоненти: 

 служебен авторитет – отразява длъжностната, йерархичната 

позиция в организацията, т.е. йерархията, властта, правомощията 

и възможността за използване на тези правомощия; 

 личен авторитет – включва от една страна професионалния 

опит, знания, умения, експертна власт и как те се изявяват в 

определени ситуации, а от друга личностните качества – 

колегиалност, тактичност, информативност, решителност, воля, 

комуникативност, контактност, приветливост, отдаденост, 

целеустременост, както и техните противоположности. 

Ръководната дейност (ръководенето) е комплексна управленска 

функция, която обединява следните подфункции: 

 планиране, организиране и контролиране на дейността на 

ръководените сътрудници – ръководители и изпълнители на 

части или цели стопански или управленски процеси в 

организацията; 

 стимулиране, оценяване и чрез това мотивиране на дейността 

на ръководените сътрудници от гледна точка на 

непосредственото ръководене като взаимодействие между 

ръководител и изпълнители. 

Въз основа на казаното до тук може да се обобщи, че ръководната 

функция в организационния мениджмънт е определяща, както за повишаване 

мотивацията на подчинените сътрудници, така и за резултатите от 

извършваната дейност. Израз на взаимодействието между ръководителя и 

неговите починени в съответствие с вътрешно организационната динамика е 

стилът на ръководене. Той е начинът чрез който се насочват действията на 

служителите за постигане на организационните цели. 

 

3. Ръководни стилове в управлението  

Поведенческите и ситуативните подходи в разбирането и обяснението на 

ръководенето (лидерството) днес се ползват с широка популярност в областта 

на организационното развитие. Изследванията на поколения учени допринасят 

за разкриване връзката между личностните черти на мениджъра и най-често 

наблюдаваните ръководни стилове в една организация [2]. Това позволява на 

мениджъра осъзнаването на отговорността за оценностяване и прилагане на 

собствените опит и креативност в работата. Последните осигуряват понятийна 

рамка и критерии за практическо самонаблюдение и саморегулация на 
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поведението, както и ръководство в осъществяване на „идеалния“ ръководен 

стил [2]. 

Първото солидно проучване за идентифициране на ръководни стилове в 

контекста на вземане на решения е направено през 1939 г. от социалния 

психолог Курт Левин и колеги [3]. Постигнатите резултати стават база на една 

от най-влиятелните концепции по въпроса. Левин установява три основни 

ръководни стила: автократичен, демократичен и либерален. 

 

3.1. Авторитарен (автократичен) стил 

Авторитарните ръководители вземат решения, без да се консултират с 

членовете на екипа си, дори ако техният принос носи ползи [4, 5]. Те диктуват 

всички работни методи и процеси. Този стил би бил подходящ при бързо 

вземане на решение, когато за успешния резултат не е необходимо участитето 

на останалите или ситуацията е критична. Той е уместен избор на поведение, 

когато ръководителят е най-добре осведоменият и квалифициран в групата. 

Въпреки това, членовете на екипа могат да се чувстват непризнати, 

немотивирани и невъвлечени в работата, защото нищо не се иска от тях.  Освен 

това прекомерното му използване може да окаже деморализиращ ефект в 

организацията или да доведе до високи нива на отсъствия и текучество [4]. 
Ръководителят остава незаинтересован за нарастващото негативно влияние, 

което оказва поведението му върху подчинените, като по този начин се 

увеличават предпоставките за прояви на конфликти или стрес. Според Левин 

този стил е най-малко ефективен [3]. 

 

Основни характеристики на авторитарния стил: 

 Фокусиране върху изпълнителността и задълженията в работата. 

 Директна супервизия. 

 Липса на участие на подчинените. 

 Еднолична власт. 

 Самостоятелно вземане на решения. 

 Пълен контрол над подчинените. 

 Незагриженост за социално-емоционалното измерение в групата. 

 Използва стимули на наказанието. 

 

Предимства: 

Сред предимствата на този стил могат да се изтъкнат: бързо вземане на 

решения, без нуждата от консултации с другите; поемане на отговорността на 

групата; възлагане на задачи и супервизия до изпълнението им в рамките на 

установени срокове [2, 3, 5]. Това позволява на членовете на групата да се 

съсредоточат върху изпълнението на конкретни задачи, без да се притесняват 

да вземат сложни решения.  

Недостатъци: 
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Хората, които злоупотребяват с авторитарен стил на ръководене, често се 

възприемат като контролиращ или диктаторски тип личност, което води до 

снижаване на доверието и до негодувание сред членовете на групата. 

Изследователите установяват и невъзможността за творчески решения в 

параметрите на този стил [2, 3, 4]. 

 

3.2. Демократичен стил 

При избора на демократичен ръководен стил, известен още като 

„лидерство на участието“, членовете на групата играят по-активна роля в 

процеса на вземане на решения. Всеки се чувства значим в междуличностната 

комуникация, участието му в работните процеси е забелязвано и насърчавано. 

Специалистите определят този стил на обучение като е един от най-

ефективните, защото води до по-висока производителност, по-голям принос 

на останалите участници и висок групов морал.  
Демократът притежава развит усет за целта и постиженията 

едновременно в обсега и на двете поведенчески насочености – към хората и 

към продукцията, според Блейк и Моутън [2]. Водещи характиристики на 

личността са например изведените в литературата по организационно 

поведение компоненти на емоционалната интелигентност – гъвкавост, 

самоконтрол, креативност или способност за емпатия [4]. Те са предпоставка 

за високо функционално равнище на личността на ръководителя в 

непопулярни ситуации. 

 

Основни характеристики на демократичния стил: 

 Членовете на групата се насърчават да споделят идеи и мнения, макар 

и лидерът да взема крайното решение. 

 Членовете на групата се чувстват по-ангажирани в процеса. 

 Творчеството се стимулира и възнаграждава. 

 Водещ принцип е справедливостта, видяна като социално равенство. 

 

Предимства: 

Тъй като членовете на групата се насърчават да споделят своите идеи, 

тяхното чувство на значимост – предпоставка за висока мотивация и 

удовлетвореност – нараства. Като резултат, при изпълнинието на задачите се 

генерират повече нови идеи и творческите решения. Членовете на групата са 

по-ангажирани и отдадени в работата, което ги прави по-склонни да се 

интересуват от крайните резултати. Изследванията доказват пряката връзка 

между демократичното ръководене и високата производителност на 

работещите [2, 3, 4, 5]. 

Недостатъци: 

Въпреки, че демократичното ръководене е описано като най-ефективният 

стил, има някои потенциални недостатъци. В ситуации, когато ролите са 
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неясни или времето е от съществено значение, демократичният стил може да 

доведе до комуникативни бариери и незавършени проекти. В някои случаи 

членовете на групата може да не разполагат с необходимите знания или опит, 

за да дадат качествен принос към процеса на вземане на решения. 

Демократичният стил е най-подходящ в ситуации, при които членовете 

на групата са квалифицирани и искат да споделят знанията си. Важно е също 

те да имат достатъчно време, за да разработят адекватен план за действие, след 

което да гласуват за най-добрия ход на действие. 

 

3.3. Либерален стил 

Либералният ръководен стил е известен още като „делегиращо 

лидерство“. Поведението на либерала се диктува от стремежа да установи 

благоприятен микроклимат в междуличностните отношения като поддържа 

комфортна и дружелюбна работната среда. 

Изпълняващият този ръководен стил, позволява на членовете на групата 

да вземат решенията и да поемат отговорности. Учените откриват, че той 

обикновено води до най-ниска производителност сред работещите [5]. В други 

изследвания либералния стил отразява неуспеха на ръководителя да поеме 

отговорност в управлението [4]. Подобен мениджмънт вероятно би реализирал 

твърде малко успешни рискове в производствените нужди. Скогстад и колеги 

отиват още по-нататък като идентифицират „тъмната страна“ на либерала 

(Skogstad, 2007). Те я характеризират не толкова като „нулев“ тип 

мениджмънт, колкото като деструктивно поведение, и стигат до заключението, 

че този стил е свързан със стресова среда и междуличностни конфликти.  

 

Основни характеристики на либералния стил: 

 Малко напътствия и ниска степен на включеност от страна на 

ръководителя. 

 Пълна свобода за последователите при вземане на решения. 

 Ръководителят преотстъпва необходимите работни ресурси. 

 От изпълнителите се очаква да решават сами възникналите проблеми. 

 Висока степен на автономност на всеки участник.  

 

Предимства: 

Либералните ръководители могат да бъдат ефективни в ситуации, при 

които членовете на групата са висококвалифицирани, мотивирани и способни 

да работят сами. Докато конвенционалният термин за този стил е „laissez-faire“ 

(на ненамесата) и предполага овластяване на членовете на групата, много 

ръководители остават отворени и достъпни за консултации и обратна връзка. 

Недостатъци: 

Либералното ръководство не е подходящо за ситуации, в които 

подчинените нямат необходимите знания или опит да изпълняват сложни 
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задачи и да вземат решения [2, 3]. Не са малко хората, които не се справят 

успешно сами да определят срокове, да управляват собствените си проекти или 

да решават проблеми. В такива ситуации проектите могат да изостанат, а 

крайните срокове да бъдат пропуснати, когато членовете на екипа не получат 

достатъчно напътствия или обратна връзка от лидерите. 

 

4. Многофакторен модел на личността „Големите пет“ („Big Five“) 

В хода на изследването на ръководните стилове възникват въпросите: 

Доколко ръководните способности при мениджърите са опосредствани от 

личностни фактори? Дали определени личностни черти, и кои именно, 

предшестват ролята на ръководител в една група, изкачването му в йерархията 

и неговото ефективно поведение? Необходимо ли е емпирично потвърждение, 

че личностните черти, свързани с едни организационни критерии, не са 

уместни за други? Редица класически и съвременни научни изследвания дават 

отговори на тези въпроси по различен начин. В центъра на дискусиите е 

обсъждането на взаимовризките между личността на мениджъра и неговия 

ръководен стил.  

В един от най-ранните и все така значими подходи към разбирането на 

феномена ръководене (лидерство) се подчертава водещата роля на 

личностните черти [6]. Основание за това е предположението, че лидерът се 

ражда с определен личностен потенциал, който другите не притежават. 

От 90-те години на XX в. насам наблюдаваме завишен изследователски 

интерес към откриването на устойчиви критерии в описанието и измерването 

на личността, следвайки изследователи като Търнстоун, Олпорт, Кетел, 

Айзенк и мн. други. В областта на персонологията и сравнителната психология 

е популярен концепта за „Голямата петорка“ [7].  

„Голямата петорка“ е многофакторен модел, използван за диагностика и 

интерпретация чертите на личността по континуума устойчивост–

промяна. Луис Голдбърг, изследовател в Изследователския институт в 

Орегон, се смята за автор на неговия съвременен формат, опирайки се на 

достиженията на предшествениците му. Моделът е приет от научната общност 

за прецизна и надеждна скала за измерване на личностни характеристики, 

която обикновено се използва в бизнеса и в психологическите изследвания. 

Моделът се състои от пет личностни фактора: Невротизъм/Емоционална 

стабилност, Екстраверсия, Отвореност към нов опит, Степен на 

дружелюбност и Съзнателност/Съвестност.   

 „Екстраверсия/Интроверсия“ се асоциира с общителност, 

асертивност, виталност и динамизъм. Някои изследователи присъединяват към 

тази скала амбициозност и социални умения [8]. Екстравертните хора са 

приказливи, словоохотливи, дейни и интерактивни. Те се енергитизират и се 

вдъхновяват в споделянията с другите. От друга страна,  хората, които са по-

ниско в скалата на това измерение, наречени интровети, са по-скоро 

интраактивни, остават дистантни спрямо обкръжението им и често избягват да 
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поемат отговорности [9]. 

 Факторът „Невротизъм/Емоционална стабилност“ включва 

индивидуалната податливост на тревожност, депресия, гняв, смущение, 

притеснение и несигурност, ниско самочувствие и липса на самоуважение. 

Емоционалната стабилност е измерение, противоположно на невротизма. 

Хората с висока степен на емоционална стабилност са спокойни, самоуверени 

и стресоустойчиви. Предварително условие за ръководителите, които се 

стремят към промяна на статуквото или към ефективен ролеви модел, е да 

притежават висока емоционална стабилност [10]. 

 „Степен на дружелюбност“ обединява черти като учтивост, 

гъвкавост, топлосърдечност и толерантност. Хората с изявена дружелюбност 

са подкрепящи, притежават кооперативен дух, състрадателност, стремят се 

към доверие и прозрачност в отношенията с другите. Известно е, че доверието 

е ключов фактор в комуникацията ръководител–подчинен [11]. На 

противоположния полюс се нареждат черти като враждебност, цинизъм, 

манипулативност, отмъстителност и липса на емпатия. 

 „Съзнателност/Неангажираност“ (или добросъвестност), се отнася 

до прояви на волята, на ангажираността в работата, на поведението 

ориентирано към постижения. Отразява характеристики като 

съобразителност, задълбоченост, отговорност, надеждност и организираност. 

Хората от тази категория следват определени правила и са упорити в 

целепостигането [10]. По този континуум е ярко забележим контраста между 

перфекционизъм и небрежност.   

 Измерението „Отвореност към нов опит/Конвенционалност“ е 

свързано с проявите на въображение в работата, широка култура, 

любознателност, оригиналност и чувствителност [11, 12]. Попадащите в тази 

група са от типа неконформисти, неконвенционални, приемат 

предизвикателствата и поемат рискове. Те са ориентирани към нови 

преживявания и показват по-голяма готовност да се учат и обучават [11, 12, 

13]. В другия край на скалата са практичните, традиционалистите и 

консервативните. 

Кои са обаче личностните характиристики, които гарантират 

ефективното представяне на ръководните стилове? Всички те имат отношение 

към индивидуалността на лидера, но до сега е постигнат научен консенсус 

единствено по повод присъствието на три от факторите в профилите на всеки 

ръководен стил: Екстраверсия, Съзнателност и Отвореност към нов опит 

[14].  

Важно е да се уточни обаче, че за целите и мащабите на изследването са 

от значение единствено позитивните аспекти на личностните фактори в 

описанието на трите ръководни стила.  

В контекста на така изведени класически ръководни стилове (в 

литературата, до момента има сведения за повече от 30) и на многофакторния 
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модел на личността, могат да се направят следните конкретизации, 

представени в таблица 1: 

 
Табл. 1. Профили на ръководните стилове в съответствие с личността на мениджъра 

 

СТИЛ НА 

РЪКОВОДЕНЕ 

ЛИЧНОСТНИ 

ФАКТОРИ 

ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ 

Авторитарен 

(автократичен) стил 

на ръководене 

Екстраверсия 
амбициозност, енергичност, 

виталност 

Емоционална 

стабилност 

самоувереност, доминация 

Съзнателност 
отговорност, следване на 

правила, упоритост 

Демократичен стил 

на ръководене 

Екстраверсия 
комуникативност, социални 

умения, асертивност 

Емоционална 

стабилност 

стересоустойчивост, 

самоконтрол 

Дружелюбност 
учтивост, гъвкавост, 

толерантност, прозрачност 

Сънателност надеждност, организираност 

Отвореност към нов 

опит 

иновативност, поемащ 

рискове, любознателност 

Либерален стил на 

ръководене 

Екстраверсия социални умения 

Съзнателност съобразителност 

Дружелюбност 

състрадателност, 

толерантност, прозрачност в 

отношенията, дружелюбност 

Отвореност към нов 

опит 

широка култура, 

любознателност, 

чувствителност, 

автономност 

 

5. Заключение 

В обобщение могат да се посочат няколко изводи в подкрепа на тезата за 

съществуването на релации между ръководните стилове – демократичен, 

авторитарен и либерален – и личностните фактори в мениджмънта. Беше 

установен комплексния характер на ръководната функция, същността и 

основните характеристики на ръководните стилове и значението на 

представения многофакторен модел за ефективното изпълнение на дейността. 

Открояват се екставертност и съзнателност в профила и на трите стила. Най-

ярките в профила на авторитарния стил са черти като амбициозност, 

доминация и отговорност. За демократичния са характерни предимно 

комуникативност, самоконтрол, гъвкавост, надеждност и иновативност. 

Докато при либерала са преобладаващи социалните умения, чувствителност, 

съобразителност и състрадателност. Прави впечатление, че профилът на 
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демократа обединява всички пет личностни фактори. Не случайно този стил се 

приема за възможно най-балансирания в организационния мениджмънт. 

Предмет на по-нататъшни проучвания е задълбочаване на релациите между 

стила на ръководене и конретизации на отрицателните аспекти в профилите на 

личността на мениджърите.  
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Abstract. The purpose of this paper is to explain the importance and to show the specificities 

of leadership in tourism management. At first, it characterizes the specificity of the tourist 

industry and analyzes the importance and peculiarities of leadership in its management. A 

distinction is made between manager and leader-manager. Examples of leadership are given. 
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Има много теории за произхода на лидерството, но най-общо казано 

лидерът е този ръководител, който умее да накара сътрудниците си да го 

следват с желание и вътрешна убеденост.Лидерът е този, който вдъхновява 

хората да гледат напред, да бъдат инициативни, да се обричат на идеи, които 

надхвърлят непосредствените им интереси. 

Лидерът трябва да вдъхновява с личен пример , несломим и непреклоним 

дух. Това е човекът, който трябва да показва на хората си как да открият 

светлината в тунела, вместо да проклинат тъмнината. 

Лидерството е умение да се влияе на другите, да се въздейства върху тях 

така, че те да се стремят доброволно и с удоволствие да достигнат груповите 

цели. То е процес, при който способността на лидера да оказва въздействие 

зависи от ситуацията, в която групата изпълнява задачите, и от степента на 

съответствие между групата  и стила, личността и подхода на лидера. 

Лидерството е феномен на груповата динамика, при който в резултат на 

взаимодействие между членовете на групата при изпълнение на дадена обща 

дейност едно лице се издига като организатор на колектива.Това издигане не 

става с назначаване, то се извършва анонимно, негласно.Просто групата 

мълчаливо отчита и се съгласява с водещата позиция на лидера, който е 

излъчила. Затова е необходимо да се получи колаборация между личностните 

черти на лидера и ценностите на групата, защото  той се явява персонифициран 

образ на „обединяващото начало” в нея, да умее да схване и формулира целите 

на групата и да се бори за тях. Той трябва да е гъвкав, адаптивен, способен да 

използва изгодата от ситуацията в интерес на групата.За разлика от 

упражняването на власт, лидерството е неотделимо от потребностите и целите 

на последователите.Без тях той не може да бъде лидер. 

Преди години прочетох една статия на д-р Бърни Сигел и там той казва: 

„Ако наблюдавате как природата  се справя с всяка несгода, като постоянно се 
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обновява, ще видите, че само може да поучите от нея „Всички сме виждали 

море замърсено с какво ли не, но следващата сутрин след като се събудим 

виждаме обновено и пречистено синьо красиво и безширно море. Както и 

горски пожари, които изпепеляват горите до непознаваемост. Оказва се, че 

само пламъците могат да стимулират прочутите борови гори да се отърват от 

леснозапалимите материали, като стари дървета, храсти и изгнили шишарки и 

отново да пръснат семената си, като част от естествения ход на нещата – 

пожарът не само не уврежда гората, но и го обновява. По този начин 

въздейства и ентусиазмът … над групата, която води в сферата на туризма. 

Туризмът през XXI век е турболентна, непредсказуема  за всички. По 

всичко изглежда, че тази бурност ще се задържи. Сътресението на прехода към 

епохата на знанието дезориентира много хора, които още не могат да повярват, 

че заедно с промяната трябва да се променим, да се обновим , за да сме 

конкурентни на пазара. Някои от тях възприемат само бедствието , сякаш 

цялото бъдеще е станало пепел. Те виждат хиляди освободени работни места, 

сринати индустрии, оголени и почернени икономически пейзажи. Но новият 

век предлага възможности, за които никога, никой не е и мечтал. Това, което 

за едни изглежда като пропаст, за други предлага мост към бъдещето. Светът 

винаги ще се нуждае от хората си, защото нейните проблеми може да ги реши 

само човека, който е интелигентен, енергичен да върши работа и да вдъхновява 

всичко и всеки около себе си. 

Човек може да си измисля всякакви извинения за състоянието на 

кариерата си и някои от тях ще са истина. Икономиката е зле. Няма достатъчно 

ресурси. Някои нямат образование. И все пак винаги има решение, ако имаш 

добър план и идеи – ресурси винаги има. Независимо от икономическия 

климат в България и по света всичко зависи от нашия манталитет, отношение 

и нашето мислене и действие. Ако сме си избрали парадигмата на недостига, 

ние ще виждаме  около себе си само опожарени земи, оскъдни възможности и 

ограничение във всичко. От друга страна на монетата е парадигмата на 

изобилието, тогава виждаме нови и нови възможности около нас. Затова 

работата на лидера, независимо дали той, тя е учител , преподавател,хотелски 

мениджър, готвач, полицай, секретар, туроператор, турагент да насърчава 

всеки до живота на когото се е свързал да промени фундаментално неговата 

парадигма от недостиг към парадигмата на изобилието. Това е разликата 

между човека, който се е предал  духом и човекът, който е взел нещата в ръцете 

си. В момента трябва да се говори за възможностите и леснотата на живота от 

преди 100 год. преди. Никога не сме имали толкова много възможности, както 

до сега. Всеки с добър план и проект може да се обърне към банка – инвеститор 

и т.н., за да си построи хотелски комплекс или да навлезе в туристическия 

сектор, който никога не може да замени човешкото присъствие, ръка с машина 

с привлечен капитал. По време на индустриалната епоха не сме имали такива 

възможности, така като е сега по време на информационната епоха.  
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Не е време за унижение, а за находчивост.  Вместо да сме продукт на 

условията да се превърнем в капитани на собствените решения. 

Дори да загубим работните си места, тя има две страни, само едната е 

негативна. Положителната страна е, че изведнъж се оказваме свободни сами 

да сътворим бъдещето си и да вземем живота в нашите ръце. Ето защо 

лидерството е повече от всякога необходимо днес през XXI век. Днес е повече 

важно фокуса да не е върху парите. Парите са последствие от качествено 

положен труд. Супер кариера базирана само върху фундамента пари- няма как 

да бъде изградена, защото туризмът е колективна игра. Въпреки, че човек е 

нормално да се грижи за прехраната си, не е задължително цялата кариера да 

си фокусирал върху парите. Навсякъде около нас е пълно с възможности – 

само трябва да сменим парадигмата на недостига с парадигмата на изобилието. 

XXI век е векът на неизмеримите  нови и нови  възможности, които нашите 

предци са ги нямали. Тогава нямало развит туризъм. Хотелите са били 

долнопробни, търсенето е било слабо, пък и претенциите на туристите не са 

били такива, каквито са сега. 

„Икономиката на туризма е основана на знание и човешки 

потенциал, създаването на богатство вече не е концентрирано в парите и 

вещите, а у хората. Най–голямата инвестиция колеги е направената 

инвестиция в служителя на знанието. Туризмът колеги не може да замени 

човешките чувствена усмивка и труд с роботи и машини. Нали не си 

представяте както новогодишните и коледни кукли някой да Ви 

посрещне на входа на хотел „Меаца” примерно. Не защото не могат и 

няма да го направят, а защото колеги, туризмът е емоция, туризмът е 

развлечение, лечение и влечение”. 
Лидерството е начин на поведение, мислене, което е достъпно за всеки. 

Две са основните нагласи, от които ще имаме нужда.  Първо да се превърнем 

в доброволци, а не служители. Второ – да бъдем решението, а не проблема в 

организацията, в която имаме честта да работим. 

Лидерът  е този, който трябва да помогне на хората около него, да 

прозрат, че мисленето как да намерим работа, трябва да заменим с как да 

станем доброволец на дадена кауза. Работата е нещо, което се върши за пари. 

Клаузата е нещо, за което се трудим, защото вярваме в нея. Каузата, за която 

изпитваш вътрешно удовлетворение да служиш поради дълбока всеотдайност 

и убеждение, които чувстваш по отношение на нея. Затова сега е времето да 

променим нагласите си. Когато започнем да мислим за себе си, като част от 

кауза вместо  служител в дадена компания. Твоята мотивация се активира от 

удовлетвореността от работата, която вършиш  и с хората, които я вършиш, 

защото усещането, че си част от едно цяло е много повече от това да бъдеш 

самостоятелна единица. 

Една от разликите между супер кариера и последваща кариера е да 

намериш кауза, на която доброволно да служиш. Всяка достойна кауза , 

независимо от длъжността и професията на човек, независими дали е 
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сервитьор или главен готвач, си заслужава. Докато не възприемем работата си 

като кауза – никога няма да изпитваме онази страст и желание всяка сутрин да 

ставаме от леглото, за да отидем на работа. Служителят има длъжностна 

характеристика, доброволецът кауза. Очевидно трябва да бъдете полезен 

доброволец и да давате решение, когато работодателят ви търси. Разбира се , 

че колкото повече знаете и допринасяте за дадена организация, толкова по 

нагоре ще вървите по стълбата на управлението и съответно заплащането и 

вашето благосъстояние ще се увеличи. „Даването задвижва процеса на 

взимането” – казва един автор на бестселъри „Робин Шарма”. 

Чуйте какво казват хората, които търсят служители: „Не ме питай за 

работа, дай ми решение!” 

Превърнете се в решение за работодателя си вместо в проблем. В тези 

нови времена на всички не им липсват предизвикателства и проблеми за 

решаване в сферите, които трябва да бъдат обновени технологично. Големият 

проблем в много сектори е, че заплатите вървят доста преди увеличаването на 

производителност, продуктивност и умение на персонала, затова не остават 

средства за обновяване на материалната и технологичната база, а без тяхното 

обновяване няма как да сме конкурентни на европейския и световен пазар. 

Много компании в момента се борят с преквалифициране на хората си, за да 

са в такт с новостите, които ни заливат всеки ден. Те афишират, че „Не взимаме 

нови хора”, но това просто не е вярно. Всички компании взимат и най-вече 

имат нужда от подготвени и  мотивирани хора, стига те да са най-доброто 

решение на проблема, който трябва да решат. Трудното за лидерството  в 

момента е, че не можеш бързо да смениш стратегия и да направиш ефективна 

нова организационна структура с нови цели в една стара голяма и горда 

българска компания. Всеки знае, че промени са необходими днес и сега, дори 

са закъснели. След година на лидерство в своя бранш, всяка компания показва 

белези на застаряване в почти всички значителни области. Нови по- млади, 

находчиви и агресивни компании се появяват и надминават старите. Бързите 

решения са на ход. Не с увеличаване на заплатите или преместване на стари 

кадри на ръководни постове, защото има благосклонно поведение. То също е 

желано, но не е достатъчно. Всеки лидер може да преосмисли какви 

задължителни мерки следва дадено решение, какви работни задания следват 

от него и какви хора са необходими за тяхното изпълнение. Туризмът е като 

човешкото тяло, не може да се предлага на парче. И фирмите предлагащи по 

цялостно решени е за високите изисквания на своите клиенти ще се радват на 

повече приходи и доволни клиенти, които ще ги посещават отново и отново. 

Такива компании от сферата на туризма няма да имат нужда от инвестиции за 

реклама, защото най – добрата реклама е доброволният турист. И най –добрият 

рекламопредавател е доволният гост и ползвател на вашата туристическа 

услуга. И не на последно място трябва да бъде създадена „обратна връзка” за 

взетото решение, което да осигури непрекъсната проверка на действителните 

събития спрямо очакванията, които обуславят решението. Решенията се 
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създават от хора. Хората не са безгрешни . Най – добрата им работна форма не 

може да продължи много, защото светът се променя. Най – ефективно решение  

току – виж се оказва старомодно  и не работи. Такава е и причината всеки 

лидер днес лично да проверява на място как се изпълняват заръките и 

заповедите на ръководството. Ръководителят трябва да излезе от щаба си 

(офиса), за да опита от храната , давана на хората, които ръководи. Днес се 

нуждаем от организационна информация заради необходимата „обратна 

връзка”. Ръководителят – лидер  се нуждае от доклади и от цифри. Ако докато 

не се изгради обратна връзка от пряката позиция към реалността – той се 

осъжда на импотентен догматизъм , а заедно  с него – на неефективност  в 

управлението. 

Ролята на мениджъра в процеса на управление е решаваща.От това до 

каква степен той отговаря на потребностите на търсенето и цялостната дейност 

във фирмата зависи нейният успех.Функциите на мениджъра - лидер са 

разнообразни, но основното в дейността му е „ да овладява социалните сили в 

организацията, да оформя и насочва цялостната система, да осигурява 

ангажираността и привързаността на хората към общото дело” (Ч. 

Барнард).Според друг всепризнат теоретик на мениджмънта – П. Дракър – 

мениджърът- лидер трябва да определя целите и задачите на производството, 

да създава развитието на хората и да създава смисъл на дейността им.Това, 

което характеризира дейността на мениджъра е общият характер на неговите 

функции, насочеността им към стратегията на фирмата.Той трябва да е в 

състояние да овладее цялостната дейност, да може в абстрактното да види 

конкретните проблеми на фирматаи хората си. 

Най–важната отговорност на мениджъра – лидер в туристическия 

бранш може би е да развие хората си, да им дава пространство да израснат 

и да ги вдъхновят да осъществят  пълния си потенциал. Грижете се добре 

за хората си и те ще се погрижат добре за клиентите Ви. 

„Давайте власт и бъдете като модел за поведение за хората .Знайте, 

че контролът не се губи, а се трансформира в самоконтрол.” 
Изпълняването на тези функции изисква наличието на определени 

качества, които могат да се класифицират по различен начин.Едни от 

разпространените класификации е технически, хуманитарни, концептуални и 

базисни.Техническите качества се свързват с познаването на технологията в 

сферата на туризма и неговите технически възможности.Хуманитарните 

качества обхващат цялата гама от отношения между ръководителя и неговите 

подчинени.Способността на лидера да предвижда, да разбира и да обвързва 

различните елементи и явления, като се води от стратегията на фирмата, 

определят неговите концептуални възможности.Те изискват широк поглед 

върху нещата, способност да се отсеят незначителните проблеми и да се 

съсредоточи вниманието към общото, главното.Базисната група е свързана с 

умението на лидера да говори, да преценява добре ситуациите, умело да 

разпределя времето си, да бъде етичен и морален. 
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Безспорно е, че всяка една от посочените групи качества, които са 

необходими за изпълняването на функциите на мениджъра, се намират в 

различно отношение у всеки един от тях. По-важни са обективните изисквания 

на упражняваната дейност, тъй като в зависимост от характера на изпълнявани 

дейности и задачи от сферата на туризма,  се изисква преобладаване на едни 

или други качества на мениджъра. 

Има едно трудно за формулиране описание и измерване качество, 

необходимостта от което се признава от всички автори.Това е т. нар. 

„практическа интелигентност”. Тя не се определя от тестовете за 

интелигентност или от образователното равнище, а се добива с опита.В нея се 

включват уменията да се мотивират и възнаграждават хората, така че да 

работят по-добре и да намират удовлетворение в работата, умението да се 

сработваш с хората и да се отъждествяват собствените цели с тези на фирмата. 

Тези мениджъри делегират възможно повече права,и търсят обратна връзка, 

избягват нереални планове и действат съобразно конкретната ситуация. Те 

полагат всички усилия за развитие на подчинените си, имат точна представа за 

възможностите им и избягват директният стил ръководство. 

Приликите между лидера и мениджъра в общи линии се свеждат до това, 

че: 

- И двамата трябва да се стараят да влияят положително върху всички, за да се 

получават положителни резултати от работата на колектива.  

- И двете могат да се постигнат с необходимите знания и умения. 

- И двамата трябва да са интелигентни, умни, да разсъждават трезво в трудни 

моменти и др.  

В обобщен план различията между лидера и мениджъра се свеждат до 

следното: 

- Мениджърите са добре образовани, работят усърдно, познават 

„системата”, склонни са да разработват нови правила и методи, а лидерите са 

творчески личности, които не се стремят към запазване на съществуващия ред. 

Новатори, предпочитат по-плоски организационни структури.Всеки един от 

екипите имат достъп до него и винаги биха могли да се допитат до лидера си 

независимо дали той, тя е главен готвач, старши сервитьор, туроператор и т.н. 

-Мениджърите са убедени, че прогресът се определя от мерки, целящи 

постигането на по-голямо количество. Не са спокойни, когато резултатите 

трябва да се измерват чрез оценки за качество.Съсредоточават се върху 

краткотрайните резултати.А лидерите се стремят да прилагат прости методи, 

ориентирани към подобряване на ефективността за всички подчинени. 

- Мениджърите смятат, че им се плаща, за да планират, организират, 

контролират. Дейността им се основава на презумпцията, че подчинените не 

са достатъчно мотивирани и съзнателни.Не са способни да работят без 

конкретни указания отгоре.За разлика от тях лидерите имат добре 

формулирани и ясни цели.Работят с подчинените си като с равни.Поставят по-
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високи цели на другите.Признават таланта и мотивираността на сътрудниците 

си, поощряват активността им и имат доверие в тях. 

- Мениджърите са много заети хора и поради това често са недостъпни за 

подчинените. Губят контакт с ежедневието в своята фирма и с 

хората.Обикновено си избират няколко междинни равнища, над които 

упражняват своите ръководни функции, и смятат, че така поддържат връзка с 

подчинените си.Когато печалбата започне да спада, хвърлят всички сили да 

намалят себестойността и да усилят контрола.В такива периоди са склонни да 

кажат на подчинените си какво трябва да правят, за да преодолеят 

проблема.Лидерите гледат на себе си като на помощници и средство за 

съществуване на групата или фирмата, а не като на непрекъснато тикащи 

иконтролиращи действията на подчинените.Рядко използват заплахи като 

мотиваторите, защото знаят, че мотивацията е като изгряващото слънце от 

небосклона, а заплахите са облаците, които пречат да бъдем мотивирани. 

Подчертават всеобщата полза от постигането на целите. Ориентират се добре 

в ситуацията и отстраняват непредвидени пречки.Когато печалбата спада те 

призовават за помощ и търсят положителни средства за изход. 

- Мениджърите проявяват нетърпимост към своите грешки и тези на 

другите. Рядко подтикват подчинените си да поемат по-големи 

рискове.Обикновено не признават грешките си, нито се чувстват задължени да 

се извиняват за тях.Считат, че кризисните ситуации изискват от тях да 

възстановяват своята власт и агресивно да натоварят хората, докато постигнат 

желаните резултати.Чувствителни са към мнението на другите.Стремят се да 

се харесат на подчинените си и на висшестоящите.А лидерите проявяват 

откровеност при откриване на своите грешки и не се страхуват открито да 

предприемат необходимите мерки за тяхното поправяне.Не са безразлични 

към мнението на другите за тях, но се впечатляват по-малко от това, дали ги 

харесват или не.Това, което ценят, е да бъдат уважавани от 

нисшестоящите.Показват се скромни, но са убедени в значимостта на своите 

виждания и в способността си да ги доведат до успешен край.Строго 

съблюдават личната етика.Ценят колегите си, които също са лоялни към тях. 

- Мениджърите се посвещават изцяло на приобщаването към 

организационната система. Често успяват да се сдобият с подчинени, 

притежаващи същата квалификация, възгледи и методи на работа.Изискват от 

подчинените си лично участие и принос, но рядко насърчават изказване на 

несъгласие с техните идеи.Лидерите ежедневно признават и възнаграждават 

сътрудниците си за тяхната ефективна работа.Членовете на колектива са 

наясно как да се справят със задачите си.Лидерите често са автократи, но не в 

традиционният смисъл.Стремят се към непрекъснати подобрения както по 

отношение на хората, така и в работата. 

- Като средство за влияние мениджърите използват предимно формалната 

структура, а лидерите влияят чрез неформални, човешки средства. 
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- Социалният статус на мениджърите се определя от формалната 

структура, а статуса на лидера е плод на неформална структура.  

-Когато мениджърът не е лидер, подчинените реализират само 60-65% от 

възможностите си, а при наличие на лидер подчинените реализират 100% от 

възможностите си.  

Мениджърът-лидер умело изгражда поведението си, като запълва 

пространството както от формалната, така и от неформалната система на 

фирмата.Той притежава официалната власт, но същевременно е доброволно 

приеман от подчинените си. Той защитава интересите на фирмата си, но не по-

малко ревностно пази и интересите на подчинените си, защото знае, че само 

съвпадението на интересите е от полза и за двете страни. 

За да реализираме системно ценностите и  стратегията без да разчитаме, 

че единствено постоянното присъствие на мениджъра – лидер ще кара всеки 

да върви в правилната посока е обратната връзкаи синхронизацията – да 

проектираме и да реализираме системи и структури, когато затвърждават 

основните ценности и най – високите стратегически приоритети на 

организацията, която следим от създаването на организацията. Нека си 

зададем въпроса: Позволяват ли нашата посока, структура и система на нашите 

хора да реализират най–важните приоритети или им пречат да го правят? В 

синхрон ли са те с ценностите, които сме прегърнали като организация? 

Отговорността на лидера е да премахне пречките, а не да ги създават. 

Всички в туристическата организация трябва да са наясно колко е важна 

елитната работа за последващия успех. За да заслужи един хотелски комплекс 

доверие, се изисква едновременно и организационен характер, и 

организационна компетентност. Казано просто синхронизацията е 

институционализиране на заслужено доверие. Това означава, че самите 

принципи, които хората са вградили в организационната ценностна система, 

се превръща в основа за проектирането на структурите, системите и процесите. 

Дали околната среда, пазарните условия и хората да се променят, принципите 

не се променят. Формата следва функцията или структурата следва целта. 

Синхронизацията следва откриването на посоката. Дисциплината се появява и 

на личностно и на организационно ниво. В организационен контекст 

дисциплината се нарича синхронизация, защото създавате или синхронизирате 

вашите структури, системи, процеси и култури на поведение, за да дадете 

възможност на визията ви да се реализира. Лидерът трябва да следи за 

синергично вземане на решение, които трябва да бъдат  изпълнявани 

светкавично. Ако ценностната система се фокусира и в дългосрочен, и в 

краткосрочен план, тогава информационната система трябва да се фокусира  

както в дългосрочното, така и в краткосрочното. Ако ценностната система 

откроява върховенството на сътрудничество и синергията, тогава системата за 

възнаграждение трябва да насърчава сътрудничеството и синергията. Това не 

означава, че успехът на отделните служители не бива да бъдат призвани и 

възнаграждавани. Например размерът на възнаграждението  може да се 



  

98 

 

основава на сътрудничеството и синергията , а парчето от тортата на всеки от 

екипа да се основава на неговото усилие в рамките на този взаимно допълващ 

се екип, което насърчава и взаимозависимостта , и независимостта. 

Едно решение днес е важно повече от всякога преди. То е избор между 

алтернативи. Питър Дракър казва „Рядко решението е избор между правилно 

и погрешно” . В най – добрия случай, то е избор между „ почти правилно” и „ 

почти погрешно – ала още по-често е избор между два пътя за действие. 

Вероятно никой от тях не е по прав от другия.”„Лидерът трябва да осигури 

достойнство за всички , с които работи, просто защото те са човешки 

същества.” Тази е най - правилната концепция за корпорацията. 

Но ако не вземем никакво решение за бъдещето на хотелите, 

ресторантите, туристическите агенции, музеите , културно – историческите 

местности и др., които ръководим, това ще бъде пагубно и за нашето лидерство 

и за организацията, която управляваме. 
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Abstract. The studies and analyzes outlined in this research highlight the main 

communication issues. Information and communication technologies are essential in our daily 

routine. Their use in education is important for the development of the school environment 

and realization of students.  

This report reflects on the elements of the actual research, which aims to analyze the state of 

communications and makes recommendations for their improvement. In order to facilitate 

processing of information and storing of data in digital form, it is necessary to introduce an 

electronic school platform, which is the main recommendation for the managers. 

Keywords: analysis, school environment, internal communication, external communication, 

staff, improvement, technologies. 

 

1. Въведение 

Комуникацията в училищната среда е един непрекъснат процес на взаимно 

опознаване и разбиране. В нашето съвремие образованието е двигателят, който 

обуславя социалния и икономически растеж, а науката е основата за промяна 

на всички обществено значими дейности. Тяхното бързо развитие, поставя 

предизвикателства, които следва да бъдат преодоляни. 

Динамичното развитие на технологиите несъмнено влияе върху 

комуникационните процеси, които в учебните заведения се осъществяват чрез 

обмен на информация отвътре навън и обратно.  

 

2. Методическа рамка 

Обект на изследване е Софийска Професионална Гимназия по Туризъм.  

Предмет на изследване са комуникациите в трудовите отношения, свързани 

с осигуряване на необходимата информация. Те имат изключително значение 

по отношение на възприемането на управленските решения и подпомагат 

взаимовръзката между ръководството и подчинените. 
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Целта на проучването е да се анализира състоянието на комуникациите и 

да се отправят препоръки за тяхното усъвършенстване. 

Основните задачи, които могат да бъдат разглеждани и като етапи на 

проучването са: 

1. Подготовка на материалите свързани с проучването; 

2. Организиране и провеждане на интервюта с ръководството и 

персонала; 

3. Обобщаване на получената информация; 

4. Анализ на резултатите и изводи; 

5. Оформяне на предложения за усъвършенстване, чрез които да се 

подобрят комуникациите 
Периодът на проучване е от началото на месец януари 2018 г. до края на 

месец март 2018 г. 

3. Основни сведения и резултати от проучването 
Конкретния обект на проучване не е случайно избран. Софийска 

Професионална Гимназия по Туризъм е едно от най-предпочитаните училища 

в гр. София, в което ежегодно се обучават около 900 ученици. Гимназията води 

началото си като самостоятелно учебно заведение от 1951 г., като през своята 

богата история претърпява редица промени, за да достигне до днешния си 

статут. 

Структурата на училището включва органи за управление и контрол, органи 

за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически  

специалисти,  административен и помощно-обслужващ персонал [5]: 

• Органи за управление и контрол – директор, заместник-директори, 

обществен съвет, педагогически съвет, комисия за управление на 

качеството 

• Органи за съуправление и помощни консултативни органи – общо 

събрание, училищно настоятелство, ученически парламент 

• Педагогически специалисти – старши учител, учител 

• Административен  персонал – заместник-директор по АСД, главен 

счетоводител, завеждащ административно-техническа служба, 

домакин, библиотекар, снабдител 

• Помощно-обслужващ персонал – хигиенисти, електромеханик, пазач-

портиер 

Училището се управлява и представлява от директор, който организира и 

контролира цялостната му дейност. Работейки в сътрудничество с персонала, 

той изгражда визия и задава посока на развитие на училището, която 

предопределя успехът му. При управлението и контрола, директорът се 

подпомага от трима помощник-директори – помощник-директор по учебната 

дейност; помощник-директор по учебно-производствената дейност; 

помощник-директор по административно-стопанската дейност. 
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Несъмнено най-важният елемент във всяка организация е персоналът. От 

личните и професионални качества на персонала в училището зависи успехът 

му, както и реализацията на възпитаниците. Училищното ръководство е 

заинтересовано от подобряването на качественият състав на персонала и 

повишаването на квалификацията му, както и подобряването на 

комуникациите в трудовите отношения. Подобряването на човешките ресурси 

зависи, в значителна степен, от взаимното разбирателство в процеса на 

общуване, както и от коректността при боравене с постъпилата информация 

[1]. 

Комуникацията е двустранен процес, при който взаимно се обменят мисли, 

идеи, чувства [3]. Директорът на гимназията носи основната отговорност за 

осъществяването на вътрешните и външните комуникации. Към вътрешните 

комуникации се причисляват връзките, контактите и взаимодействията между 

членовете на организацията [6]. 

Комуникациите в организациите, особено в относително по-големите, 

служат за обединяване на усилията на сътрудниците за постигане на общата 

цел. Това е основна роля на комуникациите, защото каквато и да е съвместна 

дейност е невъзможна без координация, а тя се осъществява чрез комуникация 

[2]. 

Проучването е насочено към вертикалните, хоризонталните и 

диагоналните комуникации в трудовите отношения в гимназията. 

Неформалните комуникации не са обект на изследване в настоящия доклад, 

защото те се основават на социалните връзки между ръководството и 

подчинените. Вертикалните комуникации са водещи в училището, като в 

зависимост от участниците в тях, могат да бъдат: 

 между директор и учител/и; 

 между помощник-директор и учител/и 

 между директорът и помощник-директор/и; 

 между директорът и административния персонал; 

 между помощник-директор и представител/и на административния 

персонал; 

 между директорът и помощно-обслужващия персонал; 

 между помощник-директор и помощно-обслужващия персонал; 

 между учители 

В хода на комуникационния процес се срещат бариери, които пречат на 

нормалното му протичане. Те могат да бъдат индивидуални и организационни 

[3]. От проучването в Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, в което 

бяха интервюирани 34 души на различни длъжности, се установи, че 

организационните бариери оказват по-голямо влияние върху 

комуникационния процес в училището (фиг. 1).  

По отношение на индивидуалните бариери с най-нисък резулат е влиянието 

на предишния опит, едва двама души от интервюираните са отговорили, че 

този фактор влияе на комуникацията, която осъществяват ежедневно. Следва 
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селективното слушане – трима души и съответно значението на 

предубедеността – четирима. С най-висок резултат е доверието в източника на 

информация, 9 души са посочили тази бариера като съществена за тях. Що се 

отнася до организационните бариери най-малко хора са посочили разликата в 

статуса, като бариера пред комуникацията – 5 души. На второ място е 

жаргонът – 8 души, на трето комуникационното претоварване  – 10 души и 

съответно на четвърто място е филтрирането – 12 души. Най-голям брой от 

интервюираните са посочили като бариера пред комуникацията натиска на 

времето – 16 души. Като причина за това те посочват липсата на достатъчно 

време за комуникация между ръководството и персонала. 

 
 

Фиг. 1. Бариери пред комуникациите в училището 

 

Официалните канали за комуникация в училището са педагогически съвет, 

общо събрание на работниците и служителите и методически обединения. 

Педагогическият съвет е специализиран орган за решаване на основни 

педагогически въпроси. Свиква се най-малко веднъж на два месеца от 

директора, а извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора 

на най-малко 1/3 от числения му състав. 

Общото събрание само определя реда на работата си и въпросите, които да 

обсъжда. Свиква се най-малко веднъж на три месеца, от  директора,  от 
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ръководството  на  синдикална  организация,  или  по  инициатива  на  една 

десета от персонала. 

Учителите участват в методически обединения по предмети, където 

осъществяват хоризонтална комуникация по линия на своята квалификация. 

Начело на тези обединения стоят председатели, които могат да поставят пред 

директора проблеми за обсъждане и решаване, във връзка със съответния 

предмет. 

В зависимост от средствата за предаване на информация в училището, 

писмената комуникация бива на хартиен и електронен носител (Фиг. 2). Като 

в резултат от проучването става ясно, че все още са по-използвани хартиените 

носители – писма, доклади, отчети. 

Друг вид вътрешна комуникация, която се реализира в училището е 

визуалната комуникация. За целта в училищното фоайе са поставени: 

 табла със снимки от участия в национални състезания и 

международни проекти; 

 грамоти, сертификати, купи и медали; 

 монитори, на които се излъчва информация за предстоящи състезания, 

проекти и други събития 

Външните комуникации представляват установяването и поддържането на 

организационни отношения с представители на други институции [6]. 

Директорът ежедневно осъществява външни комуникации с: 

 Министерство на образованието и науката и Регионално управление 

на образованието – София-град; 

 Органите на държавната и местната власт; 

 Родители; 

 Чуждестранни партньори;  

 Хотели, ресторанти, туристически агенции 

Несъмнено най-значима от тях е тази с органите за управление на 

образованието – МОН и РУО-София-град, като комуникацията с тях е 

двупосочна. Училището получава информация за решенията взети от органите 

на управление, препоръки и указания, а от друга страна от училището се 

изискват доклади, справки и отчети във връзка с дейността му. 

На второ място по значимост е комуникацията с органите на местната и 

държавната власт. Тя е двустранна, като може да бъде писмена, под формата 

на писма, заповеди, препоръки и устна при участие в срещи. Писмената 

комуникация от своя страна е на хартиен или електронен носител. Все още не 

е въведена изцяло електронна комуникация.  

На трето място е комуникацията с родителите, която се реализира чрез: 

 Организиране на базари; 

 Обществен съвет; 

 Дни на отворените врати; 

 Провеждане на срещи с родителите; 

 Консултиране на родителите от педагогическия съветник 
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Причина за тази комуникация може да бъде обсъждането на поведението 

на учениците или техните постижения, привличането на родителите като 

партньори на училището в подготовката на различни инициативи или при 

поддържане на учебната среда. 

Партньорските отношения на училището се създават на базата на общи 

интереси, цели и дейности. Участието на гимназията в различни проекти като 

Еразъм+, Сократ Комениус и Леонардо да Винчи създава възможности за 

обмен на добри педагогически практики между училищата в страните-членки 

на Европейския съюз.  

Провеждането на учебно-производствената практика на учениците се 

осъществява в реномирани базови обекти, като хотели и ресторанти: „Рамада”, 

„Маринела”, “Експо”„Феста“, както и туристически агенции: “Роззи Травел”, 

“Атлас Травелс”, “Селена Тур”, с които училището има скючени договори. 

Повод за комуникация с тях са постиженията на учениците по време на тяхната 

практиктическа подготовка. Тя се осъществява устно, чрез срещи на 

представители на двете страни или писмено, чрез изпращане на резултатите от 

оценяването на учениците. 

В резултат от направените проучвания на вътрешните и външните 

комуникации се откроиха някои недостатъци, а именно:  

 Рядко се използват формите на електронна комуникация; 

 Комуникацията с родителите е в традиционна форма и недостатъчна 

Все по-често се говори за електронни училищни платформи, електронни 

дневници, електронни учебници и техните предимства. За да се улесни 

процесът на обработка на информацията и съхраняването на данните в 

електронен формат е небходимо въвеждането на електронна училищна 

платформа. 

Въвеждането на електронна училищна платформа ще разреши проблемите 

във връзка с: 

 Комуникацията с родителите – тя ще може да се извършва по всяко 

време, от всяко място и от всяко устройство. Те ще имат възможност 

да получават информация за оценки, отсъствия, закъснения и 

забележки; 

 Електронната комуникация – осъществяването и ще бъде по-лесно и 

удобно с помощта на служебна електронна поща;  

Интегрирането на такъв вид платформа би позволило:  

 Въвеждането на информация за учениците и воденето на електронен 

дневник;  

 Намаляване на ежедневната административна тежест при 

съхраняването на документи;  

 Надеждност и сигурност при съхраняването на данните;  

 Елиминиране на ограниченията за достъпност – документите в 

системата ще могат да са достъпни по всяко време и отвсякъде;  
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 Възможност за изпращане на информация от ръководството до 

педагогическия персонал по всяко време;  

 Комуникация с външните институции по всяко време и от всяко 

място; 

 Електронно поставяне и проследяване на задачи; 

 Въвеждането на лесен и удобен интерфейс изискващ основни 

компютърни умения; 

 Записването на ангажименти и възможност за тяхното споделяне 

Националната програма за „Информационни и комуникационни 

технологии в системата на предущилищното и училищното образование“ 

осигурява средства за внедряването такъв вид платформи. Целта на 

програмата е осигуряването на достъп до съвременни технологии, внедряване 

на иновативни обучителни методи и създаване на условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти за тяхното използване. 

На училището ще се предоставят средства за закупуване или абонамент за 

подходящо образователно съдържание, за което МОН ще даде съответни 

препоръки [4]. Единственото условие за кандидатстване е образователната 

институция да не е финансирана от фондовете на Европейския съюз или друг 

вид финансиране в рамките на същия бюджетен период. 

 

4. Заключение 

Проучванията и анализите, очертани в рамките на доклада извеждат 

основни проблеми по отношение на комуникациите в изследвания обект. 

Следването на препоръките, изложени по-горе е първата стъпка към тяхното 

усъвършенстване. 

Внедряването на новите информационните и комуникационни технологии 

ще способства възникването и развитието на процеса на информатизация. 

Необходимо е ръководството на изследваната организация да насочи 

вниманието си към усъвършенстване на вътрешните и външните си 

комуникации, чрез което ще разгърне своя потенциал и мащабност.  
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Abstract. The pedagogical staff is important part of the school education which has never- 

ending need of  development and improvement. This leads to the necessity of forming training 

courses which have modern innovative form. The developing of new electronic platforms for 

trainings is a “step” to the advance and the progress of the pedagogical staff. The main purpose 

of the research is to analyze the shape of the training of the pedagogical staff in school 

education and to find possibilities for improvement. The project tasks logically follow  the 

main purpose. The analyzes proved the necessity of introducing training system,  which 

through its innovative electronic form to motivate teachers to develop themselves.  Building 

a web-based seminar (Webinar) is unusual, easy and convenient method of learning that will 

expand the use of information technology and will improve the staff, which is part of the 

sector "School education". 

Keywords: pedagogical staff, training, improvement, school education.   

 

1. Въведение 

Училището, това е институцията, която „култивира“ децата, превръщайки 

ги в хора със собствено мислене, цели и представи за развитие. Това е 

институцията, която играе изключително голяма роля в живота на 

подрастващите, като ги възпитава, обучава и ги тласка към едно по-светло 

бъдеще. 

Като обучаваща институция, училището трябва да разполага с персонал, 

който от своя страна да може да предложи едно висококачествено обучение на 

своите възпитаници. За постигане на целите, тази институция се нуждае  от 

високо квалифициран педагогически персонал, познаващ последните методи 

на обучение, които могат да бъдат използвани, за гарантиране на обучение на 

високо ниво. Именно това от своя страна води до нуждата от постоянно 

усъсвършенстване на персонала. Поради тази причина могат да бъдат 
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разработени и предложени от Министерсво на образованието и науката (МОН) 

различни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическия 

персонал, които да отговарят на неговите нужди.  

Изграждането на една по-различна и гъвкава система за обучение на 

персонала в училищния сектор, спестяваща време и средства, би била идеално 

приложима за обучението и усъвършенстването на учителите. 

 

2. Проучване и анализ на системата за обучение и усъвършенстване на 

персонала в сектор „Училищно образование“ 

По отношение на образователните институции и педагогическият им  

персонал, въпросът за обучение има голяма тежест. С развитието на 

технологиите, промените, които настъпват в поведението на децата, както и 

появата на незинтересованост от тяхна страна са само малка част от 

предпоставките, налагащи формирането на различни по вид обучителни 

форми. Тези форми целят да подобрят работата на педагогическия персонал в 

учебните заведения и да го превърнат в  способен да отговоря на нуждите на 

сегашното поколение. 

Училищата са част от образователните институции, предполагащи високо 

качество  на учебения процес. Поради тази причина към училищата се 

организират различни по вид обучителни курсове, които помогат на 

педагогическия персонал да „бъде в крак“ с най-новите методи, които могат да 

бъдат използвани при обучението на деца, както и да направят работата им по-

ползотворна. Министерството на образованието и науката също има грижата 

да формира различни по-вид курсове и семинари, които да запознават 

учителите и възпитателите с по-добрите практики, а също така и да помогнат 

за повишаването на тяхната квалификационна степен. В практиката са 

установени два вида курсове: 

 Вътрешноквалификационни курсове– извършват се на територията 

на училището (открити уроци- различен брой кредити за участие и 

наблюдение; обучения проведени от вътрешен лектор). Всеки учител 

е необходимо да събере 16 кредита в рамките на 1 учебна година. 

 Външноквалификационни курсове – могат да се провеждат на 

територията на училището от външен лектор или извън рамките на 

училището. Необходимо е всеки преподавател да събере 3 външни 

кредита за перод от 4 години. 

Според  „Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, 

директори и други педагогически специалисти“ (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 

г.) важно изискване за професионален растеж е всеки преподавател да 

придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири 

години. Учителите могат да придобият и повече от минимално изискуемите 3 

(три) кредита още през първия четиригодишен атестационен период [4]. За 

съжаление обаче, за присъждане на един кредит е необходимо провеждането 

на обучение от 16 академични часа, които са свързани с присъственост от 
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страна на обучаващите се. Освен това участието в тези курсове е свързано с 

отделянето на финансови ресурси, както от страна на училището, така и от 

старана на обучаващите се. Сумата за тях варира от 50 - 700 лв., в зависимост 

от тарифата на организацията, предлагаща курса, както и от темата, която ще 

бъде разгледана във въпросния курс или семинар. 

Голям проблем за педагогическия персонал се явява събирането на 16 

вътрешни кредита, поради физическата невъзможност на учителите да 

присъстват на такъв голям брой обучения или пък да организират такива. 

Констатират се оплаквания от страна на педагогическия персонал, за липсата 

на обучения относно: организирането на олимпиади и мотивирането на 

учениците от 8-12 клас. 

От анализираното моментно състояние на предлаганите обучителни 

курсове в сектора на учищилищното образование, може да се посочи че:  

 Обучителните курсове, които се предлагат, изискват постоянно 

присъствие от страна на обучаващия се; 

 Съществува невъзможност за наваксване на изпуснатия материал, в 

случай на наложително отсъствие; 

 Обучителните курсове се провеждат на точно определена дата, час, а 

също и място, които често не са съобразени с личните ангажименти на 

обучаващите се; 

 Невъзможност от страна на членовете от педагогическия персонал да 

присъстват на всички вътрешноквалификационни курсове, тъй като 

тяхното провеждане не е съобразено с дневната програма и цялостната  

седмична ангажираност на персонала; 

 Необходимост от заплащане от страна на инстуицията, искаща да 

изпрати служителите си на обучение, както и от самите обучаващи се; 

 Недостатъчно богата гама от предлагани курсове за обучение. 

  

3. Разработване на система за обучение и усъвършенстване на 

педагогическия персонал 
Динамичният и бързоразвиващ се свят, в който живеем, води  след себе си 

редица нови методи на преподаване и поднасяне на инфорамцията, които биха 

могли да бъдат използвани с цел улесняване на работния процес. Тези 

изменения от своя страна водят до потребността от нови знания и умения или 

усъвършенстването на същестуващите. Всичко това поражда необходимостта 

от формиране на подходящи курсове и семинари, чрез които педагогическият 

персонал да се усъвършенства.  

Формирането на подходящи за персонала на организацията обучения е 

дълъг и сложен процес, който преминава през няколко фази, за да може да се 

достигне до провеждането на подходящо обучение, което да бъде полезно за 

работещите в организацията. Процесът на обучение на персонала (фигура 1) 

преминава условно през няколко различни етапа, които в практиката твърде 

често се осъществяват взаимосвързано [1, 3]: 
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 Установяване на потребностите от обучение и изискванията за 

тяхното удовлетворяване; 

 Планиране, при което се изясняват начините за задоволяването на 

потребностите от обучение; 

 Организиране на дейностите по обучение, свързано с осигуряването 

на необходимите ресурси; 

 Провеждане на планираните учебни процеси; 

 Оценяване на резултатите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фиг. 1. Процес на обучение 

 

Една незабравима фраза гласи: „Колкото повече, толкова повече.„- това са 

думите на любимия на деца и възрастни закръглен герой –Мечо Пух. Тази 

фраза може да бъде отнесена и към нуждата от провеждане на обучения под 

различна  форма за педагогическия персонал в училищното образование, но 

перифразирана по следния начин - колкото повече обучителни курсове 

предлагани на персонала съществуват, толкова той ще бъде по-

усъвършенстван. Водени от всички тези предпоставки, които „тормозят“ 

педагогическия персонал, би могло да се разработи система за организиране 

на Уеб базиран семинар (Уебинар)- изцяло електронен формат на обучение, по 

примера на курса за „Основи на онлайн маркетинга“, предлаган от GOOGLE.  

Уеб семинарът е вид електронен семинар, който за разлика от 

традиционния не се провежда в предварително уговорен час, на предварително 

определена дата и място, а е достъпен по всяко време от денонощието. 

Мястото за неговото провеждане не е конкретно фиксирано. Единственото 

важно условие за неговото провеждане е наличието на 

компютър/лаптоп/таблет или мобилен телефон, което го прави в 

изключително достъпна форма за обучаващите се. Интернет достъпът е 
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предпоставка за неговото реализиране, което го превръща в един иновативен 

метод за обучение.  

Темите на обучението могат да бъдат различни, в зависимост от областите 

на компетенции на преподавателите. При избора на тема, пред обучаващия се 

ще се появяват различни „прозорци“ с обучителни видеоклипове. Темата е 

възможно да  бъде разделена на няколко модула, в зависимост от нейната 

сложност. След гледането на „урока“ всеки ще има възможност да реши тест, 

чрез който да провери нивото на новите знания. Преминаването на един тест е 

предпоставка за „отключване“ на нов. При завършване на дадена тема, 

обучаващият се подлага на изпит, чието  успешно решаване ще му  гарантира 

получаване на удостоверение за присъден квалификационен кредит. Процесът 

на обучение в Уеб базирания семинар (Уебинар) е илюстриран на фигура 2. 

 

 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фиг. 2. Процес на обучение в примерен Уеб базиран семинар (Уебинар) 

 

Всеки член на педагогическия персонал може да усъвършенства себе си в 

темата, която смята за нужна и да получи кредит, който му е необходим, за да 

достигне до кариерно развитие.  

За внедряването на Уеб базираният семинар (Уебинар), като специфична 

електронна обучителна система, училищата трябва да закупят специализиран 

софтуер или могат да се възползват от възможността на  вече създадената 

безплатана елeктронна платформа Moodle . Тя е популярна платформа, която 
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се използва за интегриране на електронно  обучение основно в сектора на 

училищното образование.  Електронната платформа Moodle позволява 

внедряването на проекти, свъразани с Уеб базирани семинари. Разходите, 

които трябва да бъдат направени са минимални. Те се състоят в 

администрирането и цялостното оформление на интернет страницата на Уеб 

базирания семинар. Тъй като Министерство на образованието и науките 

предлага различни по вид програми за финансиране и обезпечаване дейността 

на образователните институции, желаещите организации в сектор „Училищно 

образование“ могат да кандидатстват.  

 

4. Оценка на социално-икономическите предимства на предложеното 

решение 

 Животът в 21 век ни предоставя много преимущества, които бихме могли 

да използваме, за да се усъвършенстваме.  Въвеждането именно на такъв тип 

обучителен семинар би могло да бъде крачка към преминаването на 

обучението като цяло, към едно ново измерение от дигиталната ера, която ни 

очаква. Предложеният примерен уеб базиран семинар (Уебинар) е едно 

алтернативно решение за хората, които имат необходимост от обучение, но 

нямат физическа и финансова възможност. Предимствата на Уебинаръа могат 

да се изразят в следното: 

 Провеждане в удобно време от денонощието (сутрин, следобяд, 

вечер); 

 Не се изисква специално място за неговото организиране (вкъщи, 

извън дома или на работното място); 

 Спестяване на време и разходи; 

 Не изисква традиционни методи за органзиране на семинар; 

 Спомага за бързо и масово разпространение на информация 

едновременно до много заинтересовани лица; 

 Не изисква влагането на много финансови ресурси; 

 Възможност за предлагане на богата гама от теми за обучение. 

 

5. Заключение 

От направените проучвания и анализи може да се обобщи, че настоящата 

обучителна система е неудобна за педагогическия персонал. Съгласно 

изискванията на МОН обучаващите се трябва да отделят определени средства 

за своето обучение, които да бъдат добавени към курсовете за придобиване на 

външноквалификационни кредити, въпреки че основната финансова тежест е 

върху училищата. Тези предпоставки оказват негативно влияние върху 

педагогическия персонал и дори го демотивират. 

Обучението е процес на обогатяване и усъвършенстване на знанията, 

уменията, разбиранията, позициите, чрез който се променя трудовото 

поведение на персонала и с това се допринася за постигането на различни по 
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вид цели. Електронното обучение е голяма стъпка напред,  чрез което могат да 

се достигнат нови измерения.  

Внедряването на различен и усъвършенстван начин на обучение ще 

стимулира персонала, ще го обогати в конкретното тематично направление и 

ще му даде възможност  за решаване на комплексни проблеми [2]. Уеб 

базираният семинар (Уебинар) е подходящ като форма  за обучение на 

педагогическия персонал в сектора „Училищно образование“. Той може да 

спести физическо време на преподавателите, да им даде възможност за 

разпределяне на уроците по удобен за тях начин и т.н. 
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Abstract. The paper discusses the reasons for the conflict between technology, the labor 

market and education as well as the strengthening of the dual vocational training system as a 

possible solution to address the problems of selection of professionals. Appropriate European 

and Bulgarian practices have been cited and analyzed. There are given directions for the 

development of dual learning in Bulgaria and certain steps for effective inclusion of employers 

as full partners in the system of dual learning. The dual learning model gives a chance to 

change the system of vocational education and career development of young people, starting 

with the formal writing of learning practices, changing people's thinking and attitudes toward 

learning to acquire professional qualification and work in manufacturing enterprises. 

Keywords: dual learning model, European and Bulgarian good practices.   

 

1. Въведение 

Проблемът с недостига на квалифициран персонал преминава 

националните граници и се разраства в световен мащаб. Глобалният пазар на 

труда отразява характеристиките на регионалните пазари на труда, като 

задълбочаващата се демографска криза, недостатъчна по количество и 

качество работна сила, неравномерно териториално разпределение на хората с 

търсени професии, несъответствие между търсените и предлагани 

компетенции, висок процент младежка безработица. Очакванията на 

работодателите да намерят необходимия им персонал извън националните 

граници не се оправдават.  

Не се оправдават и вижданията, че автоматизирането и роботизирането на 

производството ще намали потребността от специалисти. Бързо развиващите 

се промишлени технологии и интегрирането на изкуствения интелект изискват 

адаптивност на управленския капацитет и гъвкава компетентност на 

работниците. Модерните технологии осигуряват високотехнологично 

оборудване, изискващо нови бизнес модели и адекватни подходи на 

управление в производството. Ефективното управлението на 
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сътрудничеството между хора и изкуствен интелект е ново предизвикателство 

пред управленските екипи. Изискванията към пазара на труда се променят с 

бързината на променящите се технологии. Четвъртата индустриална 

революция, която се „отличава със сливане на технологиите, което замъглява 

линиите между физическата, дигиталната и биологическата сфери“[1], 

променя структурата на традиционния пазар на труда, като увеличава 

търсенето на инженери, технически специалисти и нови непознати или малко 

познати до сега  професии. 

За съжаление темповете на промяна в традиционното образование са 

значително по-бавни от промените в бизнеса и изискванията към пазара на 

труда. До като промените в индустриите се случват със скоростта на 

светлината, то традиционната образователна система се променя пълзейки 

като охлюв носейки непосилния си товар от закостенели методи на учене и 

подходи на управление в черупката на затвореното си образователно 

пространство.  

 

2. Конфликт между  технологии, пазар на труда и образование в 

България  
В България, конфликтът между  технологии, пазар на труда и образование 

се задълбочава. Причините за тази констатация се крият в неразрешени 

проблеми като: 

 Тенденция към повишаване на демотивацията за работа. Около 330 хиляди 

души (10% от работещите в България) са демотивираните българи в 

трудоспособна възраст, които не учат и не работят [2]. Най-нисък - 10%, е 

делът на демотивираните хората с висше образование, а най-висок - 53%, 

на демотивираните със средно образование, делът на демотивираните хора 

с основно образование е 26%, с начално - 9% и незавършено - 3%. Над 80% 

от демотивираните българи са били без работа над 1 една година, като 20% 

от тях са без работа над 5 години, а 12% - никога не са работили. Тези хора 

губят усещане за професиите и много трудно се връщат към трудовите 

навици.  

 Висок процент на трайната безработица сред младежите в България 

спрямо Европа, независимо, че през последните 10 г. България е на второ 

място (с -5,3%) след  Германия (-5,9%), по показателя - намалели хората в 

групата нито работя, нито уча. 

 Висок брой отпадащи от системата на професионалното образование 

ученици. Общият брой на отпадналите от системата на професионалното 

образование ученици е 18 364 за периода януари 2012 - декември 2014 

г.[3]. За трите учебни години общо учениците в професионалните 

училища и професионалните гимназии в ХІІ клас са 86 980, от които с 

диплома за средно образование са 77 006, а със свидетелство за 

професионална квалификация – 62 032 [3]. 
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 Проблеми в системата за професионално образование. Годишният 

държавен план-прием в държавните и общинските училища (367 

държавни и 157 общински професионални гимназии и училища с 

професионални паралелки във всички административни области) се 

извършва без наличие на конкретни данни за потребностите на пазара на 

труда от квалифицирани работници по определени професии и 

специалности на национално и местно равнище. Утвърденият държавен 

план-прием отразява основно личните предпочитания на учениците към 

определена професия. "Разработени са значителен брой учебни планове и 

учебни програми, но не са предприети активни действия от 

Министерството на образованието и науката за осъществяване на 

ефективно сътрудничество с браншовите и отрасловите организации на 

работодателите при разработването и актуализирането на съдържанието 

на учебните програми“ [3]. 

Особено изразен недостиг на квалифицирани специалисти се наблюдава в 

техническите и индустриалните области на заетост. „Интелигентните 

роботизирани системи в българската индустрия са все още сравнително малко 

и в тази област има голям потенциал за развитие. Сред индустриите в 

България, които биха могли да получат най-много ползи от интегрирането на 

индустриални роботизирани системи в производствата, са металургията, 

електрониката, химичeската, фармацевтична и козметична индустрии, 

оптиката, каучуковата промишленост, производството на домашни 

електроуреди. Потенциал има и в хранително-вкусовата промишленост, 

където постоянно нарастват изискванията към хигиената, здравето и 

безопасността"[4]. За фирмите липсата на подходящ персонал е свързана с 

финансови загуби поради намаляване на продуктивността и загуба на 

конкурентоспособност. Големите работодатели, които са носители на новите 

технологии са принудени да пренасочват значителни ресурси  за създаване, 

поддържане и развитие на свои вътрешно-фирмени учебни центрове за 

придобиване на необходимата квалификация.  

От гледната точка на бизнеса, предварителното насочване, кариерно 

ориентиране, систематично обучение и изграждане на бъдещи специалисти от 

системата за средно образование, в рамките на професионалните училища, с 

активното участие на работодателите, би довело до значими ползи от 

обезпечаването на работните процеси с квалифициран персонал и задържане 

му във фирмите. Но, подходящата професионална подготовка не е достатъчно 

условие за да разполагат фирмите с мотивиран и ангажиран персонал. Една от 

причините професионалното образование да не се предпочита от младежите е 

факта, че част от работодателите оценяват ниско труда на средно 

квалифицираните работници и не се грижат за здравословните условия на 

труд. Ниското заплащане кара съществуващите специалисти да търсят 

реализация в чужбина, а младите хора да отбягват нископлатените професии. 

Инициативата за промени в системата за професионално образование и 
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обучение трябва да бъде съвместен ангажимент на бизнес организациите, 

обществото и националната политика за професионално образование. 

 

3.  Дуално професионално обучение – добри европейски практики  

В рамките на ЕС, практиките в Германия, Австрия и Швейцария за  

справяне с недостига на квалифицирани специалисти, чрез  утвърждаване на 

системата на дуалното професионално обучение дават положителни 

резултати.   

Дуалното обучение (обучение чрез работа) съчетава изучаването на 

теоретични концепции в областта на дадена професия в професионално 

училище с практическата работа в обучаващо предприятие, така че теория и 

практика взаимно се допълват и са неразривно свързани. Дуалното обучение 

осигурява в дългосрочен план подготовени специалисти, отговарящи на 

специфичните потребности на бизнес предприятията. Също така, то осигурява 

кариерно ориентиране на младите хора още от ученическата скамейка и 

създаване на правилни очаквания у тях за бъдещата им трудова дейност.  

Моделът на дуалното обучение включва: разпределение на учебното 

време - 20% теория и 80% практика; практика - реална работа в предприятие с 

продължителност 2-4 години, заплащане на труда, договор за обучение; теория 

- общообразователни предмети и теория по професията. Обучението 

приключва с изпит и след неговото успешно полагане, на обучавания се 

присъжда квалификационна степен.  

Ключови заинтересовани страни с разпределени роли в процеса на 

контрол и регулиране на дуалното обучение са държавата, работодателските 

организации и синдикати, специални органи и комисии.  В системата на 

дуалното обучение, работодателските организации и синдикатите имат за 

задача да определят професии, които са необходими на бизнеса и текущо да ги 

актуализират; да изготвят методики за обучение по професии и да ги адаптират 

към развитието на технологиите. Държавата утвърждава списъка с професиите 

и методиките, за да уеднакви критериите за всяка професионална 

квалификация. Специалните органи, включващи работодателски организации 

и синдикати, упражняват контрол на обучаващите фирми и посредничат при 

решаване на проблеми. Комисиите са съставени от представители на 

различните браншови камари и провеждат квалификационните изпити. 

Финансирането се извършва от фирмите към учениците, от браншовите 

камари към органите, които администрират системата, от държавата към 

професионалните училища. 

Европейските практики доказват следните предимства на дуалната 

система: 

 за обучаваните: получават практически опит и стаж; признати 

удостоверение, свидетелство или диплома за професия; добри 

перспективи на пазара на труда; трудът им се заплаща още във времето на 

тяхното обучение; 
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 за предприятията: осигурена подходяща работна ръка с усвоени 

специфични умения за конкретния бизнес; спестяват се време и разходи за 

първоначалното обучение на новия служител; увеличава се лоялността на 

служителите към работодателя; получава се точната квалификация за 

конкретната работа; данъчни облекчения и финансова подкрепа от 

държавата; повишаване на производителността и ефективността, а от там 

и трайно конкурентно предимство; 

 за държавата: ниско ниво на безработица, особено сред младежите; 

осигурени възможности за учение през целия живот; висока 

конкурентоспособност и иновативност на икономиката; спестяват се 

публични разходи; високо доверие и подкрепа на обществото. 
                                                                                                                                              
4.  Ще реши ли дуалната система проблема с липсата на квалифицирана 

работна ръка в България? 

Според д-р Митко Василев (управител на Германо-Българската 

индустриално-търговска камара): „Пътят ще бъде дълъг и труден. Аз се 

надявам да почерпим от съществуващия опит, а не наново да измисляме 

всичко отначало“ [5].  

Изследвайки историческите факти, се установява, че в България 

професионалното  образование преминава през множество модификации и все 

още съществува, макар и в една неактуална и не отговаряща на нуждите на 

пазара на труда форма. Професионалното образование и обучение е 

организираното и контролирано от държавата, още през 40-те годни на 20 век. 

Основните му цели са: да подготви младежта за активно и съзнателно участие 

в труда; да развие индивидуалните способности и творчески инициативи; да 

постави основите за по-нататъшното повишаване на квалификацията и 

образованието на средните технически, агрономически, икономически и други 

кадри. Задачата на средното специално образование е: планомерно и 

организирано, за различните отрасли на народното стопанство, 

здравеопазването, културата, изкуството, образованието и др., да подготви 

специалисти със средна квалификация, които да могат самостоятелно да 

решават определени задачи в областта на придобитата специалност; освен 

званието специалист със средна квалификация да им даде и работническа 

професия; да ги подготви за организатори на производството и за извършване 

на инженерно-спомагателна дейност [6]. Професионалното и техническото 

образование се утвърждава като постоянен източник на кадри за развиващата 

се икономика. Към големите индустриални предприятия се откриват 

фабрично-заводски училища. Първото такова се открива в гр. Русе през 1947 

г. В техникумите започват да се обучават специалисти по 160, а в 

професионално-техническите училища – по 248 професии и специалности. 

Към 1968 г. в учебните планове на професионално-техническите училища 

средно 54% от общото учебно време е определено за производствено 

обучение, а за техникумите – средно 25%. Важен фактор за успешното 
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развитие на икономиката е разпределението на обучаващите се в 

професионално образование по отрасли.  

След политическите промени през 1989 г. и последващата реорганизация 

на производството, приватизация, закриване на предприятия, загуба на 

традиционни пазари и пренасочване към нови, системата на професионалното 

обучение в България загубва своята динамичност, гъвкавост и връзка с 

реалните потребности от кадри. 

Съвременната история показва, че в България дуалното обучение (по 

примера на Германия) старира в периода 1995-2000 с три Българо-германски 

центрове за професионално обучение в Плевен, Пазарджик и Стара Загора, 

осигуряващи двугодишно професионално обучение. В периода 2009 – 2010 г., 

следва разработване и реализиране на проект на Българо-германски центрове. 

Концепцията на проекта предвижда да се изпробва нов модел на обучение за 

три професии – за текстилната промишленост, машиностроене и сектор газови 

инсталации. Немските инвеститори в България изпитват недостиг на 

квалифицирана работа ръка. Някои от тях, като  Либхер в Пловдив и Прин-Тex 

в Гоце Делчев, инициират въвеждането на дуалната система, като се включват 

в работни групи, следят процеса на законодателната инициатива, работят за 

създаването на успешни пилотни проекти.  

За периода от 2014 г. досега в България са направени сериозни стъпки към 

утвърждаването и развитието на дуалната система за обучение. През 2014 г. в 

Закона за професионално образование и обучение бе добавен текст, който 

дефинира дуалното обучение, като „специфична форма на професионално 

обучение за придобиване на професионална квалификация, което се 

организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор 

между институциите и един или няколко работодатели“. Регламентират се 

институтите, които имат право да провеждат дуално обучение - 

професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или 

център за професионално обучение [7]. През 2015 г. се разработи Наредба, 

която регламентира практическото изпълнение на посоченото в закона [8]. 

През същата година бяха направени промени в Кодекса на труда, които 

уреждат трудовия договор с условие за обучение по време на работа в полза 

на дуалното обучение. Разработени са примерни договори за работодатели и 

ученици. Важна инициатива в полза на дуалното обучение е създаването на 

Образователно-индустриален борд (2016 г.), чрез споразумение за 

партньорство между Министерство на образованието и науката, Община 

Пловдив, Тракия икономическа зона и Индъстри уоч. Този борд насърчава и 

съдейства за успешни партньорства между училища и работодатели - 

подпомага разработването на иновативни ефективни практики на 

сътрудничество между училищата и работодателите за преодоляване на 

недостига на умения на секторно ниво, както и изпълнение на конкретни 

проекти в училищата. Създаването на нормативната уредба за условията и реда 

за провеждане на обучение чрез работа и инициативите на работодателите, 
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допринесоха за двойно увеличаване броя на паралелките (за учебната 

2016/2017 година спрямо предходната) [9], обучаващи се чрез дуалната 

система. Професионалното образование обхваща в момента около 41% от 

учениците [10]. Икономическият и социален съвет категорично заяви 

необходимостта от бързо въвеждане на дуалното образование и подкрепя 

мярката за създаване на регистър на предприятията (информационна база 

данни), които участват като работодатели за ученици в дуална форма на 

обучение [11]. Актуална картина на потребностите, готовността и нагласите за 

въвеждане на дуалното обучение в България се представя от анкетно 

проучване на Българска стопанска камара [12].  

Сравнителният анализ на професионалното обучение в България и 

Работещите модели за професионално образование в немскоезична Европа 

(Германия, Австрия, Швейцария) доказват способността на модела на 

дуалното обучение да разреши наболелите въпроси на работодателите 

свързани с компетентността на човешките ресурси и управлението на 

човешкия потенциал. Дуалната система за професионално обучение би 

допринесла за намаляване на младежката безработица в България, за 

намаляване на миграцията и за подобряване на квалификацията на работната 

ръка. Тя дава шанс на младите хора, дава им професия, дава им възможност за 

бърза професионална реализация, след като завършат обучението си.                                                                                                                                            
 

5. Дуалното обучение – алтернативен стратегически подход за привличане 

и развитие на таланти 

Пример за добра практика в България за развитието на дуалното обучение, 

в полза на бизнеса, е сътрудничеството между Германо-българската 

индустриално-търговска камара (ГБТИК), Търговската камара на Австрия и 

Българо-швейцарската програма. Техният проект за прилагането на обучение 

чрез работа доказва необходимостта от дуалното обучение за развитие на 

таланти в различни професии.   Проектът обхваща многообразие от дейности 

разпределени в трите институции и показва следните благоприятни резултати: 

 проучване за установяване на потребностите на фирмите от 

квалифициран персонал; създаване на специализирана комисия „Обучение и 

квалификация“ и специализирани  работни групи “Мехатроник“ и „Търговия“;  

внедрени ефективни решения за професионално обучение в Балкан Стар, 

Либхер Хаусгерете  Марица ЕООД, Пирин Текс и Каолин (изпълнени от 

ГБИТК);  

 разработване на проект ДОМИНО за въвеждане на дуалното обучение 

в България; ориентиран към сферата на хранително-вкусовата пормишленост 

и транспорта; въведено дуално обучение по 7 професии (10 специалности) в 5 

професионални гимназии в София, Габрово, Казанлък и Панагюрище 

(изпълнени от Българо-швейцарската програма за сътрудничество); 
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 изясняване на потребностите от квалифициран персонал на 

австрийски и немски фирми инвеститори в България, от сферата на търговията 

и на металообработването; координиране на работодатели (предимно 

австрийски фирми), МОН и професионални училища за регламентиране на 

условията на дуалото обучение; откриване на нова паралелка в Националната 

финансово-стопанска гимназия в София по професия "Икономист", 

специалност "Търговия"; откриване на нови специалности в професионалната 

техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" в Габрово и професионалната 

техническа гимназия "Иван Райнов" в Ямбол за подготовка на  специалисти по 

мехатроника (изпълнени от Търговската камара на Австрия). Решение на 

проблема за привличането и развитието на таланти чрез дуално обучение се 

търси от търговците на дребно и едро -  dm, Billa, Kaufland, Lidl, Metro, 

Deichmann.  Под ръководството и координационните действия на Търговската 

камара на Австрия, те създават клъстер „Ритейл”.   

Дуалното обучение става част от фирмената стратегия за българския клон 

на немско-австрийската компания dm drogeriemarkt  (първият представител в 

България на международната организирана търговия с дрогерийни стоки). 

Предпоставка за това e традицията в  дуалното обучение в централите на 

фирма dm drogeriemarkt, позиционирани в Германия и Австрия. От години в 

двете държави, благодарение на съвместна работа с професионалните училища 

и търговските камари, фирмата обучава ученици, които още по време на 

дуалното обучение опознават фирмата, процесите, стоките и работните екипи. 

Това е голямо предимство за участниците в процеса на обучение, тъй като 

учениците имат достатъчно време да преценят, дали това е сферата на дейност, 

която търсят, а работодателя - дали това е подходящият човек за тази работа, 

дали има интерес и желание за работа. Учениците придобиват реална 

представа за бъдещата им трудова дейност и без стрес преминават към 

следващата фаза – стартиране на трудова кариера в магазин, общуване с 

клиенти, доставчици, колеги. Втора предпоставка са специфичните 

изисквания към служителите и към управленските кадри. От управителите на 

магазинната мрежа в българския клон на немско-австрийската компания dm 

drogeriemarkt, се изискват високо ефективни управленски умения, знания за 

работа със специфичната електронна система, за продуктите и разбиране на 

фирмената философия. От служителите се изискват умения за боравене с 

електронната система на магазинната мрежа, познаване и спазване на 

вътрешните фирмени правила, знания за предлаганите продукти и причинно-

следствени връзки, като например: съставка на един крем и въздействието му 

върху кожата. Третата предпоставка е динамиката на трудовия пазар. Години 

наред, кандидатите за работа са хора, които не са готови да носят отговорност 

за работния процес, не разбират ролята на качественото обслужване на клиента 

и неговата удовлетвореност, не демонстрират подходящо поведение и 

познаване на предлаганите от фирмата стоки. Поради липсата на разбиране за 

дейността на търговската организация, кандидатите формират грешни 
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очаквания за ролята си. Те не виждат веригата на движение на стоката от 

производителя, през дистрибутора и търговския обект, до клиента и не отчитат 

всички малки, но значими съпътстващи операции. След заемане на 

съответната длъжност, работата започва бързо да им тежи и се демотивират, 

когато е твърде отговорна. Изследване в търговската мрежа на dm показва, че 

трудно се намират служители и управители за магазините, които да имат 

подготовка относно процесите в търговските обект, трудова дисциплина, 

лична организираност и ефективност, отговорност и ангажираност към 

работните процеси и желание за професионално усъвършенстване. Качеството 

не се разпознава като условие за добре свършена работа. Фирмата изразходва 

много време и средства за провеждането на въвеждащо обучение на нови 

служители, в които по необходимост се засягат теми, които могат да бъдат 

преподавани в професионалното училище, като базови познания за работа с 

клиенти. 

Основна стратегическа цел на ВСК Кентавър - Дряново, произвеждащ 

широка гама прецизни инструменти за металообработване и екипировка за 

машини с ЦПУ,  е утвърждаването на трайно конкурентно предимство чрез 

компетентни специалисти. В тази връзка, с подкрепата на успешно 

стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“, под надслов 

„Готов ли си да „изучиш" практиката?“, се изграждат партньорски 

взаимоотношения между завода и ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, където за 

учебна 2017/2018 стартира дуално обучение по специалност „Машини и 

системи с ЦПУ“. Осмокласниците имат възможност да се усъвършенстват 

като специалисти, да повишат мотивацията си за теоретично обучение и 

практическо приложение на наученото от училище, работейки в реална 

работна среда използвайки модерната техника на предприятието. От 

сътрудничеството между завода и професионалната гимназия, учениците 

получават по-големи шансове на пазара на труда не само в България но и във 

всички страни на ЕС, поради качеството на квалификацията и добрия 

международен имидж на предприятието. 

Друг успешен проект, но в различна професионална област е проектът 

„Дуално обучение“ на Каолин ЕАД (най-старата минна компания в България с 

над 90-годишна история). Той доказва стратегическото значение на ученето 

чрез работа в минно-добивната промишленост. Общественото признанието за 

успех на проекта идва с получаването на първа награда от БАУХ в категорията 

„Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса 2017“ за 

ефективно работещия Център за дуално обучение в гр. Ветово.  Особеностите 

на проекта са: функциониране в отдалечен регион,  демографска криза и ниска 

мотивация за завършване на средно образование сред местното население, 

липса на други значими работодатели, надграждане на добри традиции на 

взаимодействие със СУ Ветово, ноу-хау от германската група Quarzwerke 

Gmbh, към която през 2014 г. се присъединява Каолин ЕАД, изграждане на 
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собствена обучителна база с инвестиция за над 500 х. евро, подготовка на 

обучители, акредитиране на разнообразни специалности, немски сертификат. 

Редица публикации в медиите и НСИ показват, че средните специалисти 

в България заемат важно място на пазара на труда. Тези специалисти се 

характеризират с по-висока икономическа активност, по-висока заетост и по-

ниска безработица. От друга страна, недостигът на кадри с професионално 

образование принуждават работодателите да отделят много време и ресурси за 

продължаващо професионално образование.  

Наблюдаваните тенденции в образователното пространство и пазарът на 

труда, както и добрите практики в България, определят дуалното обучение, 

като алтернативен стратегически подход в организациите за привличане и 

развитие на таланти. 

 

6. Насоки за развитие на дуалното обучение в България, като 

алтернативен стратегически подход за привличане и развитие на таланти 

Добрите практики в България и законодателната рамка относно дуалното 

обучение, доказват стратегическия му принос към създаване на трайно 

конкурентно предимство, чрез ефективно управление на обучението и 

развитието на хората с участието на предприятията.  

Независимо от пълноценните стъпки направени до сега за внедряване на 

дуалното обучение в България е необходимо да се предприемат действия за: 

• целенасочено и систематизирано популяризиране на добрите 

практики и ползи от дуалното обучение;  

• изграждане на система за оценка на качеството на професионалното 

образование, базирана на анализ и съпоставка на изходящи от училищата 

компетенции и необходими компетентности модели за фирмите; 

• утвърждаване, от държавата и работодателските организации, 

параметрите на: финансовите ангажименти (държава, евро фондове, 

предприятия), заетостта на учениците, работните места, защита на правото за 

учене – спазване на принципите на равнопоставеност и равни възможности за 

учене; 

• обвързване на финансирането на учебния процес с качеството на 

обучените; увеличаване на бюджета на програмата за модернизиране на 

професионалното образование;  

• разработване на методология за и развитие на дуалното обучение, с 

която да се гарантира спазването на държавните образователни изисквания; 

• образуване на клъстери за дуално обучение по браншове;  

• непрекъснат планиран мониторинг през целия цикъл на дуалното 

обучение за да се изгладят несъвършенствата, да се обсъдят и потърсят 

решения за възникнали проблеми и да се изработи една добре работеща за 

България схема на дуално обучение. 

Следните насоки за планирани и целеви действия са адресирани към 

работодателите:  
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• Идентифициране на ролите, отговорните лица и звена във фирмата-

работодател, ангажирани с планиране, организиране, въвеждане и 

контролиране на дуалното обучение. Например определяне ролите на отделите 

по УЧР като организатори и координатори, а линейните мениджъри като 

наставници в дуалното обучение. 

• Участие на представител на фирмата в общите координиращи срещи 

с други фирми, училищата и камарата на работодателите (където е 

приложимо). 

• Активно участие във форуми, конференции, кръгли маси и др. по 

обсъждане на дуалното обучение в национален мащаб. 

• Заявяване на интерес към училище и брой ученици, които могат да 

бъдат приети в организацията-работодател през всяка следваща учебна година. 

• Участие в кампанията на професионалните училища „ден на 

отворените врати“ за въпроси и отговори на ученици и родители. 

• Популяризиране на дуалното обучение пред клиенти и служителите 

на фирмата. 

• Непрекъснат контакт с учениците по различни поводи - съвместни 

социални инициативи. 

• Участие в  процеса на актуализация на учебните планове – 

сформиране на работен екип от представители на училището и фирмата. 

• Избор на наставниците от фирмата и другите партньорски 

организации, които пряко работят и оценяват напредъка на учениците. 

Разпределяне  на учениците между фирмите, сключване на договори за 

обучение с учениците. 

• Реално започване на практическото обучение на учениците във 

фирмите по съгласуван план с учебната институция.  

• Участие на работодателите в комисиите да държавни изпити. 

• Продължаване на съвместната работа ученик-работодател чрез 

стажантски програми или сключване на трудов договор по взаимно съгласие. 

Тези насоки определят стъпките за ефективно включване на 

работодателите като пълноценни партньори в системата на дуално обучение.  

 

7. Заключение 

Качествената подготовка на учениците, чрез дуално обучение допринася 

за повишаване авторитета на участващите работодатели и за утвърждаване на 

фирмите като уважавана и  търсена работодателска марка. Стратегическият 

подход за въвеждане на дуално обучение „планирай-направи-провери-

действай” (т.нар. „цикъл на Деминг”) е печеливш и носи добавена стойност на 

предприятието в процеса на привличане и задържане на квалифицирани кадри, 

чрез  натрупването на добри практики и опит. Процесите се оценяват спрямо 

критериите за изпълнение на утвърдените западни модели за дуално обучение, 

което води до поддържане на високо качествено професионално обучение. 

Непрекъснатия мониторинг на резултатите спрямо заложените цели води до 
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устойчиво подобрение на изпълнението. Необходими са по-енергични 

действия от всички заинтересовани от дуалното обучение страни и повече 

планирани мероприятия за съвместна работа между училища и работодатели, 

за да могат младите хора да получат модерно и полезно образование от своите 

педагози и наставници от практиката. Наставниците са най-добрите експерти 

на фирмите, но в повечето случаи нямат практически опит като обучители. За 

това е необходимо изработването на цялостна система от критерии за правилен 

подбор, програми за обучение и развитие на наставници от фирмите. 

Необходимо е разясняване и приемане с разбиране на сериозността на тяхната 

нова задача, нова отговорност за работата с учениците и формирането на 

техните трудови навици.  

Моделът на дуалното обучение дава шанс за промяна в системата на 

професионалното образование и кариерна реализация на младите хора, като се 

излезе от формалното разписване на учебни практики, като се промени 

мисленето и нагласата на хората към ученето за придобиване на 

професионална квалификация и работата в производствените предприятия.  
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Abstract. Process of creation the successful functioning interdisciplinary teams of young 

researchers is a complex management task, especially in the case of narrow specialization of 

scientific developments and research. The acquisition and upgrading of skills for teamwork, 

for synthesis and analysis of data, especially in the field of applied research, is an essential 

factor for consistently generating new knowledge and solving complex problems through the 

application of new technologies. At the same time it is essential part of the standards on the 

national qualifications framework level 8 PhD. 

Keywords: PhD, interdisciplinary teams, competence. 

 

1. Въведение 

Настоящата статия, изследва предимствата на съвременните технологии и 

особености на електронните онлайн форми за събиране и обобщаване на 

данни, при провеждане на проучвания за идентифициране на нужди в областта 

на обучението на докторантите. Резултатите са базирани на проучване, 

проведено по Проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на 

интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на 

фундаменталните и приложни  изследвания от значение за медицинската 

практика”, с докторанти и пост-докторанти от Медицински факултет на 

Софийски университет“. 

 

2. Изложение 

В контекста на приоритетите и задачите формулирани в Националната 

стратегия за научните изследвания, отчитаща цели на ЕС за изграждане на 

европейското пространство за научни изследвания и иновации беше избран и 

обекта на проведеното изследване, а имено интердисциплинарни екипи от 

mailto:elena.dragozova@abv.bg
mailto:the_mentor@mail.bg
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млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни  изследвания 

от значение за медицинската практика. Не трябва да се пренебрегва и факта, 

че едно от приоритетните направление за развитие на науката е свързано със 

здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни. 

Наред с това отчитайки приоритетните политики на приетата стратегия 

“Европа 2020” къде се поставя приоритетно изграждането на нови научно 

изследователски инфраструктури, и създаване на мрежи от национални и 

съвместни с други страни изследователски програми се очерта 

необходимостта от комплексна оценка на моментното състояние на младите 

учени в тази област и да се установи бъдещ потенциал за надграждане на 

компетенции и работа в интердисциплинарни екипи. По този начин би било 

възможно изграждането на значими научни мрежи и осъществяване на 

трансфер на знания и опит. 

Предвид фундаменталната цел поставена от екипа на проекта, а именно 

да се подпомогне активно, процеса на изграждане на интердисциплинарни 

екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни 

научни изследвания от значение за медицинската практика, беше планирано и 

проведено изследване на нуждите от обучение на тези групи.  

Проучването на нуждите от обучение беше насочено към няколко основни 

области поставени като необходими компетенции за 8 ниво „Доктор“ на 

Националната квалификационна рамка, а имено: 

 Притежава умения да създава и ръководи мрежи или екипи, да разпределя 

времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни 

проблеми чрез нови технологични методи и инструменти. 

 Демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява 

проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-

модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към 

непредвидено възникващи обстоятелства. 

Придобиването на тези компетенции преминава през реалното 

осъществяване на научно-изследователски проекти и участието в различни 

научни мрежи, чрез които се създава високоефективна среда за провеждане на 

изследвания с високо ниво на приложимост.  

Структурата и съдържанието на анкетата са насочени към 

идентифицирането на именно нуждите от придобиване на компетенции по 

работа в научни проекти и мрежи, както и защитата на интелектуалния 

продукт, резултат от научни и научно-приложни разработки. 

Аспекти на техническата реализация на планираното проучване 

Традиционните анкетни проучвания, провеждани на хартия или 

посредством технически средства като телефон, са широко използван 

инструмент в различни области на социалния, обществен и икономически 

живот в България и по света. Същевременно, динамичното развитие на 

информационните и комуникационни технологии в последните години, 
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подобрява значително инструментариума използван от екипите за създаване, 

провеждане и най-вече анализ на получените в процеса на проведеното 

проучване резултати.  

Това е и съществена част от протичащите естествени процеси на 

информатизация в организациите и стопанските субекти, при развитието на 

тяхната система за електронен бизнес [Милчев Г.], както и съществен елемент 

от подхода за реиндустриализация на ИКТ [Милчев Р.] в организациите и 

стопанските субекти. Съществуват няколко основни причини, които налагат 

мигрирането на традиционните анкетни проучвания от разпространение на 

хартиен носител към изцяло електронен еквивалент, в т.ч.: 

 Провеждането на проучвания без ограничения по отношение 

на мястото и времето на провеждане на проучването. В това отношение 

анкетата би била достъпна за потенциалните респонденти в определен времеви 

период, съобразен с целите на потенциалното проучване. Допълнително 

предимство е възможността, връзка към анкетата да бъде поставена в система 

за управление на съдържание или друга платформа, както и възможността 

връзка към онлайн анкетата да бъде разпратена по електронната поща към 

потенциалните респонденти.  

 Съобразявайки се с информационното осигуряване на Проект 

BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от 

млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни 

изследвания от значение за медицинската практика” и наличието на система 

за управление на съдържането достъпна на адрес http://bitys.med.uni-sofia.bg/, 

електронното допитване има възможност да бъде реализирано чрез 

осигуряването на централизирана връзка към онлайн анкетата. За съжаление, 

системата не разполага с инструментариум, с който да бъде създаден онлайн 

анкета и най-вече да бъде вградена в системата за управление на съдържание, 

което налага да бъдат търсени други механизми и подходи за създаване и 

осигуряване на достъп до онлайн електронното проучване. 

 Устойчиво и екологосъобразно отношение. Към настоящият 

момент все по-голяма част от обществото и бизнеса обръщат внимание на 

въпросите свързани с опазване на околната среда и намаляването на вредните 

въздействия върху нея. В това отношение попълването на онлайн анкети, 

които са публикувани на сървъри, които изпълняват и други задачи, позволява 

да се премине към преизползваемост на ресурсите и намаляване на 

необходимостта от разпечатване на големи анкети, съдържащи значителен 

брой от въпроси. 
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 Автоматизиране, намаляване на времето за анализ и вземане 

на крайни решение. Електронната анкета, позволява изграждането в реално 

време на база от данни, обхващаща отговорите на потенциалните респонденти 

директно във формат подходящ за последващ количествен и качествен анализ. 

По този начин отпада необходимостта от осигуряване на време и капацитет за 

цифровизиране на отговорите на респондентите, с което намалява и времето 

за извършване на анализ и респективно времето необходимо за вземане на 

крайни управленски решения. Електронният начин на анкетиране е 

изключително подходящ, когато времето за провеждане на проучването и 

анализа е изключително кратко или резултатите от анализа са необходими като 

входна информация за други управленски и административни дейности, което 

ги прави подходящи за сгъстения график и кратките срокове за провеждане и 

анализ заложени по Проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на 

интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на 

фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за 

медицинската практика”. 

 Адаптиране към уменията на целевата група. Независимо от 

улесненията, които предлагат електронните форми на анкетиране, уменията на 

целевата група за работа със съвременни информационни и комуникационни 

технологии, представлява важна предпоставка за успешното и най-вече 

правилно провеждане на електронното проучване. В това отношение целевата 

група на проучването представлява докторанти и пост-докторанти, които са 

запознати с основните изисквания и възможности на съвременните 

информационни и комуникационни технологии, което ги прави изключително 

подходящи за подобен тип анкетиране. 

Съобразявайки се с основните цели и задачи заложени в изпълнението 

на Дейност 1 от Проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на 

интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на 

фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за 

медицинската практика”, както и с наличното материално техническо и 

програмно осигуряване, екипът се насочи към проектирането и изграждането 

на решение за онлайн анкетиране базирано на използването на облачна 

технология използваща SaaS (Software as a service), за генериране на 

въпросника и осигуряване на неговия Back End и поместване на връзката в 

системата за управление на съдържание хоствана по проекта. 
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Фиг. 1. Общ вид на електронния въпросник (детайл) 

 

Общият вид на електронния въпросник (показано е началото на 

анкетата) за входящата анкета е показан на фиг.1, като се виждат 

задължителните реквизити на програмата. Анкетата се попълва анонимно и 

съдържа 25 въпроса от различен тип, обединени в 2 части. Въпросите са от 

отворен и затворен тип и са съобразени с целите и задачите на Проект 

BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от 

млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни 

изследвания от значение за медицинската практика”. Пълното съдържание на 

входната анкета е показано в Приложение 1 към настоящия доклад. 

За осигуряването на онлайн достъп до изградената анкета, беше 

възприет подхода с публикуването на връзка към анкетната форма през 

системата за управление на съдържане изградена по проекта. В случая, бяха 

изградени връзки в различни ресурси, в т.ч. през секцията с новини (в съкратен 

и пълен формат), централната страница и секцията с анкети, което подсигури 

достъпа на респондентите до анкетата през различни инструменти на 

системата за управление на съдържанието. Реализацията на отделните връзки 

към анкетата, през различни ресурси на системата за управление на 

съдържание, са показани на фиг. 2, 3, 4 и 5. 

Чрез прилагането на аналогични методи, беше разработена и 

изходяща анкета, която беше предоставена на респондентите за попълване 

онлайн и чието съдържание е дадено в Приложение 2. 
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Фиг. 2. Връзка към анкетата през системата за бърз достъп на сайта 

 

 
 

Фиг. 3. Връзка към анкетата през секцията за новини на сайта 
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Фиг. 4. Връзка към анкетата през пълното описание на новината на сайта 

 

 
 

Фиг. 5. Връзка към анкетата през секцията за анкети на сайта 
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3. Резултати и изводи 

Целевата група включена в проучването се състои от млади учени, 

докторанти (редовна, свободна и задочна форма на обучение) и 

постдокторанти. 

 

Фиг. 6. Извадка от участвалите в анкетата 

Резултатите показаха, че никой от изследваната група не е бил 

ръководител на проект, което  е обвързано с професионалния опит на 

участниците и краткия период на тяхната работа като изследователи. 

 

Фиг. 7. Резултат – ръководител на проект 

В резултатите от въпроса „Били ли сте член на екипа на различни по 

вид проекти“ се отчита положителния факт, че едва 1/3 от анкетираните не са 
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участвали до момента в проекти свързани с тяхната област на реализация. От 

друга страна необходимостта от разработването на проекти и участието в 

научни мрежи е необходимо условие за развитието на всеки учен. 

 

Фиг. 8. Резултат – член в проект по видове проекти 

На въпроса „Кога сте търсили финансиране?“ близо 70% от 

анкетираните отговарят, че не са търсили такова. Това даде основание на 

експертният екип да включи в обучението представяне на възможностите за 

финансиране на научно-изследователски разработки, което да стимулира 

активността на учените от целевата група. 

 

Фиг. 9. Резултати от периода, в който участниците са търсили финансиране 
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Резултатите от отговорите на въпросите свързани със специфични 

особености на проектното управление и защитата на интелектуалната 

собственост при различни научни разработки, дадоха основание да се потърси 

конкретна насоченост към практическото обучение в разработването на 

проект. Така експертите участващи в проведеното в последствие обучение 

имаха достатъчно информация, за да изградят подходяща платформа и 

подходящо съдържание на обучителните модули. Като допълнителна цел чрез 

тези обучения се зададе условието да бъде повишена инициативността на 

отделните изследователи да  търсят възможностите за финансиране на 

научните им изследвания.  

4. Заключение  

Разработените анкетни форми имат предимства от чисто 

технологичен характери, които включват: 

 Позволяват извършването на различни проучвания сред анкетната 

група (например анкета на входно и изходно ниво), включително събиране на 

разнообразна информация от потребителите; 

 Въпросниците могат да бъдат съставени, като се използва 

разнообразен инструментариум от типове въпроси (използващи скали, избор 

от предложения или чрез въвеждането на свободен текст); 

 Въпросниците могат да се попълват в анонимен режим или 

поименно, еднократно или многократно; 

 Възможно е създаването на макет на въпросник, които да бъде 

използван многократно, което е от полза за постигане на устойчивост на 

резултатите от проекта; 

 Позволява класифицирането на въпросите като задължителни и 

незадължителни; 

 Достъпен е добре разработен инструментариум, позволяващ 

ефективен анализ на получените резултати от проучването; 

Получените резултати при анкетирането показаха необходимостта от 

прилагане на политики и провеждане на конкретни дейности за натрупване на 

опит от страна на младите учени в участие, разработване и ръководство на 

научни проекти. От друга страна, се открои необходимостта от стимулиране 
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участието им в научни мрежи, в резултат на което биха подбирали по-лесно 

партньори за научните си разработки. Открои се необходимостта от 

целенасочено обучение в управлението на проекти и засилване на 

мобилността, с цел повишаване на квалификацията им. 
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Abstract. Knowledge is an Unlimited, unfailing and valuable source for organizations that 

cause to survive in competitive environment and can be used to achieve competitive 

advantage. We can say that the survival power of today`s organizations is depending on their 

use of knowledge. Motivation is one of the factors affecting the process of knowledge 

management: 

-  motivation to share knowledge and; 

-  The willingness for sharing of knowledge as a factor for motivation. 

Keywords: motivation, knowledge, management, organizational culture and environment. 

 

1. Въведение 

Живеем в информационна ера, базирана на знанието. Съвременният 

бизнес свят се намира в състояние на висока турбулентност и неопределеност, 

които предопределят невъзможността на организациите да планират 

адекватно своите цели и много често ги поставят в състояние на вземане на 

спорно правилни решения, произтичащи от хаотиката на средата, 

недостатъчно информация, „стрелба” на посоки, очаквания, които не се 

сбъдват и не рядко „гасене на пожари” в най-неблагоприятния им вид [1]. 

Предсказуемостта на поведението на факторите на средата е силно 

компрометирана и подложена на съмнение от редица автори [2].  

Неизбежно се налага практикуването на Ситуационния мениджмънт като 

стил на управление. Бързината на адаптирането спрямо променящата се 

конюнктура зависи изцяло от пригодността на организациите да настроят 

своите процеси и въвлекат служителите и работниците си в тяхната адекватна 

синхронизация с динамиката на пазара [3].  

Работната сила през 21 век промени своите нагласи драстично в сравнение 

с предходните периоди. Докато след втората световна война поколението Х, 

работеше здраво и залагаше на дългосрочните перспективи, сегашното 

поколение в трудова възраст има съвсем други консуматорски нагласи. Те 

искат всичко сега и веднага и нямат търпението да изчакат резултатите от 
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своето обучение и развитие в по-дългосрочен аспект. Това поставя сериозен 

въпрос пред мениджмънта, а именно мотивацията на хората да вършат по 

адекватен начин своята работа. Съществуват редица релевантни обяснение и 

причини за тази ситуация. На първо място, като че ли е недостатъчното и 

адекватно знание, което се получава в средното и висше ниво на образование. 

Адекватното заплащане на труда. Силното разслояване на бедни и богати. 

Изкушенията на живота и още редица други. Не рядко се похабява и 

ентусиазмът на хората, когато имат желание, ангажираност и мотивация за 

работа, но не им достига знание да постигнат желаните  резултати. 

Създадените програми за продължаващо обучение - Long life learning, 

дуалното обучение, професионалните курсове към организациите и прочее 

помагат в известна степен, но недостатъчно за поддържане на мотивацията на 

хората на подходящото ниво. 

Допълнителен проблем се оказва и огромното количество информация и 

безполезно знание, което ни заобикаля отвсякъде и от което трудно може да 

бъде отсято, онова което е адекватно за конкретен случай от останалото. 

През последните години все повече изследователи търсят и намират 

релация между знанието и мотивацията на персонала, като един от ключовите 

фактори за успеха на организациите в конкурентната бизнес среда. За да има 

споделяне на знания и създаване на нови такива в една организация е 

необходимо да бъдат създадени подходящите условия, едно от които е 

постигане и поддържане на високо ниво на мотивация у служителите. 

Съществува двупосочна връзка между мотивирането на хората да 

споделят своето скрито знание в организацията и наличието на култура на 

споделяне на знанието, която повишава мотивацията им за работа. 

 

2. Ключови аспекти на мотивацията 
Мотивацията не съществува априори. Тя по-скоро е заместител на 

дедуктивен процес. Разбирането на желанието, като винаги насочено към 

метафоричното бъдеще, на някакво идеално състояние на единство или 

изобилие, е очевидно в основата на идеята, че ние хората сме мотивирани да 

се насочваме към някаква цел. Тя може да е свързана с това, да работим по-

бързо, по-добре и по-усилено, или да минимизираме усилията и да увеличим 

възнагражденията. Нашите действия са винаги насочени към постигане на 

краен резултат.  

Дали разбирани от гледна точка на възстановяването на 

равнопоставеността, постигане на целите, постигане на лична „валентна” 

награда (Адамс, Лок, Врум), тези крайни резултати мотивират. Според Адамс, 

справедливостта не мотивира - но несправедливостта мотивира. Наред с 

това, постигната вече цел или спечелена награда, привидно не стимулират 

даден служител да полага допълнителни усилия [8]. 
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Мотивацията е основния двигател на индивидуалния, екипния и 

организационния успех. 

Предизвикателството пред мениджмънта е как да се мотивират хората, за 

да се достигнат поставените цели? 

Основните принципи за управление на мотивацията са: 

- поставяне на цели – хората се представят по-добре, когато имат ясни 

цели, които да постигат; 

- изравняване на целите – за да се постигнат организационните цели, 

трябва да се трансформират в цели, които директно са свързани с 

работата на всеки служител; 

- даване на доверие – повечето хора оценяват външното признание на 

техните постижения, така че е добре да се изтъкне успеха им и добрата 

работа; 

- предоставяне на обратна връзка – „продължавайте да говорите и да 

дискутирате с персонала си – хората трябва да получават редовно 

обратна връзка за напредъка си за да продължат да се представят 

добре”; 

- въвличане на хората – въвличането на хората при поставянето на цели 

подобрява мотивацията, създава ангажираност, и увеличава 

шансовете за успех. 

Съществуват множество теории за мотивацията и нейното управление, но 

три като че ли най-ясно определят нейните ключови аспекти: пирамида на 

потребностите на Маслоу, мотивационни и хигиенни фактори на Херцберг, и 

теория на очакванията [4]. 

Мотивираността на човек е психологическо състояние. В него се включват 

различни аспекти - усещане за уважение и доверие към него, ясно дефинирани 

цели, задачи и очаквания, работна обстановка и отношения с колеги, 

ръководители и подчинени, прогнозируемост на перспективите, кариерно 

развитие, комуникационна среда, знания и умения за справяне с работата, 

справедливо оценяване на вложения труд персонално и в сравнение с 

останалите, справедливо възнаграждение за вложените усилия, спазване на 

правилата и процедурите, постоянно усъвършенстване на дейността и 

отношенията и редица други [7]. 

Обобщаване на тази богата палитра от аспекти в няколко по-големи групи 

фактори би могло да бъде представено по следния начин: 

 Работна среда 

 Култура на организацията 

 Работни  отношения с колеги 

 Удовлетворение от работата 

 Наличие на знание и информация за изпълнение на работата. 
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Наред с това мотивацията влияе върху качеството на изпълнението на 

дейността на индивида, върху ангажираността му, върху неговата 

проактивност, върху количествените резултати, върху отношенията вътре 

екипите и в организацията и прочее.  

 

3.  Знанието, основен ресурс на организацията 

Ключът към успешното представяне и функциониране на организациите 

все повече се свързва с развитието и управлението на неосезаемите активи в 

организацията, какъвто е и знанието. Успехът се обуславя от способността на 

фирмите да създават ново знание и да го използват с цел създаване на  успешни 

продукти и развиване на нови технологии [5]. 

Знанието, както и желанието на даден индивид, водят към връзка с 

различното. Знанието е продукт на обикновеното любопитство, движено от 

желанието за изучаване на различието в света. Знанието служи за разбиране на 

външния свят и различията. Колкото повече разбираме за света на другите, 

толкова повече можем да ги свържем с нашия свят. Ето защо знанието е в 

основата на социалното общество и съответно повишава нашата индивидуална 

свобода и личен суверенитет, но също добавя към способността ни да 

доминираме и контролираме другите. По този начин, както в случая с 

желанието, социалните правила за притежаването и обмяната на знания, целят 

да се развият в търсене на поддържане на човешката сигурност и прогрес. 

Предизвикателствата пред фирмите са свързани с решаването на проблема 

с превръщане на скритото знание в явно и индивидуалното знание в 

колективно за да се използва за постигане на ефикасност и ефективност при 

изпълнение на поставените цели. Ключов момент е видът на мотивацията, 

която подтиква създаването и споделянето на скритото знание. Тя може да е 

присъща и външна [11]. Присъщата мотивация на индивида спомага за 

създаване и споделяне на неявното знание (Osterloh and Frey, 2000). Докато 

външната мотивация се стимулира чрез награди и поощрения. 

Съществува взаимозависимост между видовете знания и мотивацията те 

да се споделят. Хората по-често пазят своите скрити знания за себе си и 

предпочитат да не ги споделят. Това се отдава на съревнованието между 

служителите за получаване на признание и награди. Съвременният 

мениджмънт насърчава служителите да допринасят чрез знанията си за 

постигане на собствените им цели като по този начин се подобрява и общото 

благосъстояние. 

Мотивацията да се споделят знанията и споделянето на знанието като 

мотивационен фактор са две взаимосвързани страни и са част от съвременната 

фирмена култура. 

Мотивирането на хората за споделяне се подчинява на присъщите фактори 

и са продиктувани от желание или нежелание. 

Факторите, които може да повлияят на „желанието” за споделяне на 

знания от страна на експертите в организацията включват: 
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 те са признати като експерти; 

 те вярват, че имат задължение да споделят знанието си с другите, 

заради ползите, които са получили по време на тяхната дългогодишна 

работа; 

 те вярват, че това е правилното нещо, което трябва да правят; 

 те го разбират като част от техните работни задължения. 

Фактори, които може да повлияят на „нежеланието” са  за споделяне на 

знания: 

 те мислят, че тяхното знание е лична интелектуална собственост; 

 те се притесняват, да не загубят положението си и дори работата си; 

 те се страхуват се от това, че няма да бъдат желани вече; 

 те се чувстват се изолирани от компанията; 

 те вярват, че нямат знания, които да са ценни за споделяне. 

Само по себе си знанието е ресурс, каквито са и останалите ресурси на 

предприятието. Използването му и неговото оптимизиране е не по-малко 

важно от това на другите защото:  

 то осигурява конкурентно предимство; 

 тенденцията е все по-голям дял от стойността на продуктите да се 

създава от знание, а не от физически ресурси; 

  то е високоликвиден ресурс, който лесно може да бъде трансфериран 

в технологии и продукти, които да се продават; 

 наемането на труд е покупка на компетенции, а не на часове работно 

присъствие; 

 има свой „жизнен цикъл” и е актив, който  в съвременните условия на 

бурно развитие на науката и технологиите остарява много бързо. 

Инвестирането в постоянно обучение и самостоятелно учене е 

необходимо условие за развитие на конкурентоспособност [6]. 

В ежедневието много често се поставя знак за ранопоставеност между 

знание и информация. От това произтичат редица проблеми в същинското 

разбиране на важността на това кое да се управлява, така че да води до 

подобряване на резултатите.  

Структурирането на информацията се превръща в основна цел на 

мениджмънта в контекста на постоянно обогатяване с нови и нови източници 

и информация без да се отчита спецификата на онова, което би било полезно 

за индивида. Натрупването на огромно количество инфомация изправя хората 

пред предизвикателството да инвестират време за осмислянето и 

обработването на събраното с оглед постигане на персоналните си цели. 

Може смело да бъде дефинирано, че съществуват множество - Знание и по 

малко множество в него - Информацията. Полемиката в научните среди е 

относно ефикасността и ефективността на едното и другото. По наше мнение 

Знанието, обхващайки по широк кръг от аспекти от информацията е това, 

което допринася за повишаване на представянето на организациите. 
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На фигура 1 са представени схематично типовете знание. 

 

 
 

Фиг. 1. Типове знание 

 

Знанието може да бъде в индивидуална форма и тогава изцяло се свързва 

с личността. В колективна форма знанието се състои в процесите, рутината, 

практиките и нормите на организационните единици или работни групи. 

Неявното знание се изразява в субективните представи на индивида за идеали, 

стойности и субективни оценки.  Явното е методологично, систематично и с 

ясна форма. С помощта на информационни и комуникационни технологии то 

може да се преработва и разширява. Основният проблем на управлението на 

знанието е превръщането му от неявно в явно. Чак тогава то е налично за 

организацията и става използваемо за отделните хора или групи от хора в нея. 

То може също така да бъде и вътрешно за организацията или външно при 

съветници, консултанти, литература, документи или кооперативни партньори. 

Знаещият служител е мотивиран, той е двигател на фирмените успехи. 

Чрез управление на знанието може да се ускори придобиването на технически 

умения от страна на новите служители и да спомогне за трансфера на 

критичните и уникални такива, като по този начин се скъсява времето за 

развиване на компетенции. Установяването на мотивационни механизми 

високо квалифицираният персонал в организацията да споделя знания и 

умения, ускорява процеса, което е ключов елемент от организационната 

култура. 

 

4. Влияние на управлението на знанието в организацията върху 

мотивацията на персонала 

Съвременните организации са сложни системи, в които функционират 

множество звена, всяко от които е с определен персонал и оперира с различни 

категории данни, информация и знание. Бизнес процесите, които се реализират 

в тях са стандартни и изискват инкорпорирането на широк кръг от информация 

за тяхното адекватно управление. Същевременно всяко звено, всеки човек 

прилага специфични знания и умения, извън стандартните необходими, които 
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спомагат за осъществяване на определената дейност. Успешното 

сътрудничество между звената и хората се основава на доверие и взаимно 

разбиране. Погледнато холистично, това зависи силно от културата на 

организацията, от нейната работна среда, от отношенията между хората, все 

фактори, оказващи влияние върху мотивацията им в процеса на работа. 

Сериозен аспект в тази ситуация е възможността за свободно 

комуникиране между хората, където проблемът се проявява в пълноценната  

обмяна на информация, споделяне на знание и общуване. Ако системите за 

управление регламентират задължението за подготовка, обработка на данни и 

структурирано представяне на необходимата информация за извършване на 

работата, то споделянето на друг вид знание, например скрито, което би 

подпомогнало по ефикасното й изпълнение, зависи изцяло от отношенията 

между хората и политиката на фирмата за насърчаване на неформалното 

общуване и обмяна на знание. Това важи силно за явното знание (информация, 

know-how) и още по-силно за скритото знание. В този смисъл споделянето на 

знания е най-важната част от управлението на знанието, насочена да повиши 

активите и организационните ресурси.(Yang 2006). 

Друг фактор, влияещ върху мотивацията на хората е удовлетворението от 

самата работа. Без съмнение това е ключов елемент от цялостния процес на 

управление.  

Удовлетвореността от работата повлиява върху психологичното 

благосъстояние на работното място ( Robbins, 2003). Според (Shaikh, 2012) то 

се отнася до нивото, до което служителите изпитват удоволствие от работата 

си, или позитивното и емоционално състояние на служителите, след оценяване 

на работата и представянето им. Аналогична релация съществува според 

(Locke, 1969) : "Функция между получената връзка от това какво иска даден 

служител от работата си и какво получава като предложение”. Би могло да се 

интерпретира и като толеранс, в който човек се чувства позитивно или 

негативно в зависимост от вида и характера на своята работа (Odom, 1990; 

Locke , 1976). Съществуват и други теории и изследвания за връзката между 

удовлетворението от работата и благосъстоянието на служителя (Grant, 2007), 

Теорията на очакванията на Вруум, Концепция за организационната 

отдаденост (Porter, 1974, Bolon, 1997), релацията с вероятността за текучество 

(Meyer, 2004) и още редица други корелации. 

Удовлетворението от работата според едно скорошно изследване [9] се 

влияе значително от процесите на управление на знанието в организацията. 

По-конкретно служителите биха били удовлетворени от работата си ако 

усещат ползите от управлението на знанията в организацията в личен план - 

дали съответните източници на знание са им полезни в работата и дали лесно 

ги намират в системата за управление на знанията. 

Управлението на знанията обхваща няколко ключови аспекта. Според 

Демарест (1997) това са четири процеса: създаване, изпълнение, 

разпространение и използване на знанието. Съвременното управление 
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предполага справяне с редица нови предизвикателства и в този контекст се 

предлага предефиниране и детайлизиране на процесите на управление на 

знанието. Новата  концепция се състои в следното: 

 Придобиване на знания - отнася се най-често до организационни 

практики, целящи да се събере информация от външни източници. 

 Споделяне на знания. Скритото знание е вградено в човешкия 

опит и се споделя при социалните взаимодействия. Именно 

споделянето на знания е ключова практика за извеждане и 

управление на скритото знание. 

 Създаването на знания се отнася до организационната способност 

за развитие на нови и полезни идеи и решения относно различни 

аспекти на дейността на организацията. 

 Кодифицирането на знанието се състои от дейности, необходими 

за кодифициране на скритото знание в явна форма, за съхраняване 

на документираното знание и за осигуряване на актуално знание 

за другите в организацията. 

 Задържането на знанията се отнася до дейностите свързани с 

управлението на текучеството на кадрите и свързаното с това 

състояние на загуба на експертни знания. 

Научната теза на изследването се базира на пет работни хипотези 

Хипотеза 1 – придобиването на знания влияе положително върху 

удовлетвореността от работата; 

Хипотеза 2 – споделянето на знания влияе положително върху 

удовлетвореността от работата; 

Хипотеза 3 – създаването на знания влияе положително върху 

удовлетвореността от работата; 

Хипотеза 4 – кодифицирането на знания влияе положително върху 

удовлетвореността от работата; 

Хипотеза 5 – задържането на знания влияе положително върху 

удовлетвореността от работата. 

Получените резултати показват най-значима корелация между: Споделяне 

на знанията, Задържане на знанията и Кодифициране на знанието с 

удовлетворението от работата. 

Първите две като цяло засягат културата на организацията, в която 

мениджмънтът създава среда на споделяне и свободно комуникиране между 

членовете на екипа на скритото познание и знание, на опит, специфични 

умения и прочее. Кодифицирането на знанието е в по-висока степен свързано 

с управление на информацията, целящо облекчаването на достъпа до 

съществуващото необходимо знание за по-доброто изпълнение  на задачите и 

цялостно представяне.  

Възможен коментар на изследването би могъл да бъде направен относно 

характера на организациите. Във военизираните структури, където работата е 
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дефинирана с точни и ясни процедури за изпълнение, придобиването на нови 

знания обикновено се осъществява само след санкции на висшестоящите 

ръководители, споделянето на знание не е застъпено във висока степен, 

създаването на ново знание има относително средно значение, предвид 

съществуващите правила и тяхната верификация, кодифицирането  на знание 

е важен елемент от общото управление - осигуряване на лесен достъп до 

необходимите информационни документи и респективно задържането на 

знанието не влияе толкова силно върху удовлетворението от работата и 

мотивацията на персонала. 

В творческите организации придобиването на знание е от огромно  

значение по отношение на удовлетворението от работата и мотивацията на 

хората, споделянето и създаването на нови знания имат аналогичен ефект, 

кодифицирането би могло да се определи като със средна степен на влияние, 

предвид насоката за създаване на нови идеи и продукти. Задържането на 

знанието има по-скоро икономическо влияние най-вече за организацията, 

предвид ресурсите, които се похабяват при динамиката на творческите  екипи 

и би могло да се каже, че влияе относително слабо върху мотивацията на 

персонала. 

Очевидно е, че характера на дейността на организациите има значение за 

взаимовръзката между управлението на знанието в нея и удовлетворението  от 

работата и мотивацията на хората й.  

От значение е и структурата на организацията – отворена и хоризонтална 

структура би улеснила потока на знанието, процесите и източниците, 

създаващи организационната култура на постоянно усвояване на нови знания 

[10]. 

 

5. Заключение 

Измерители за успех на една организация могат да бъдат различни 

променливи, които се измерват количествено и са в контекста на 

организационното представяне - вложени разходи, постигнато качество, 

процент на печалба и т.н., но и такива, които не са измерими количествено: 

добра организационна среда, признание, лично представяне на всеки служител 

и др. Моделите на оценка на представянето на дадена организация най-често 

се свързват с нивото до което, организацията може да отговори на очакванията 

и удовлетвореността както на персонала, така и на клиентите. 

Според Mcdermott ние не можем сами да получим необходимите знания. 

Това се случва когато сме в социална среда, или по-точно „да станем 

вътрешни” за нея. Това е по-лесно, отколкото просто да получаваме „външно, 

формално експертно знание”, (Brawn and Duguid, 1991:48).  

Проблемите с мотивацията се появяват, когато работата в организацията 

не носи удовлетвореност и тогава когато хората не намират смисъл в нея. 

Тогава и очакването за разпространение и споделяне на знанието в нея се 

превръща в предизвикателство и често в "мисия невъзможна". 
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Решението обикновено представлява критично оглеждане на фирмените 

ценности, култура и отношения и предефиниране на параметрите на 

организационната среда, насочени към разработването на мерки, водещи до 

повишаване на удовлетворението от работата, стимулиране на свободното 

общуване и в крайна сметка до повишаване на мотивацията на хората. 
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Abstract. In recent years, the following trend has been observed in higher education 

institutions: the number of students who have just graduated from secondary education has 

been decreasing, and the share of those who, at a later stage, has decided to acquire a higher 

education diploma. The aim of the present study is to establish whether there is a connection 

between the career development of the individual and the desire to acquire higher education, 

or rather it is the result of an inner sensation or a desire to change the profession. 

Keywords: education, career, development, connection, student. 

 

1. Въведение 

С настъпването на новото хилядолетие придобиването на професия и 

диплома за висше образование все повече започва да се случва не в началото 

на кариерата на хората, а в един по-късен етап. 

Могат да се обособят няколко причини за тази тенденция: 

 постоянните промени в икономическия и обществения живот; 

 от една страна липса на кадри в много сфери на икономиката, а от 

друга – липса на работни места, които да удовлетворяват 

съвременния човек; 

 необходимостта от „учене през целия живот”, както за човека като 

отделна личност, така и за организациите като цяло. 

       В България също през последните 20 години се говори все повече за 

кариерно ориентиране. За тази цел се внедряват модели за кариерно 

ориентиране и консултиране, взаимствани основно от САЩ, изгражда се 

мрежа от центрове за кариерно развитие във висшето образование, за средното 

образование се подготвят педагогически съветници, които да предлагат 

кариерни услуги, както и на базата на политиките на ЕС се разработват и 

национални политики за кариерно развитие и учене през целия живот.  

     Целта на настоящето изследване е да проучи връзката между кариерното 

развитие и стремежа на хората да придобият диплома за висше образование, 

не веднага, след като завършат средното образование, а на един по-късен етап. 
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     Обект на изследването са студенти от 3-ти, 4-ти и 5-ти курс, задочно 

обучение, специалност „Индустриален мениджмънт”. 

 

2.Същност на кариерното развитие 
Терминът кариера се изменя с течение на времето. Докато през 70-те 

години на 20-ти век понятието се свързва най-вече с професионалния аспект 

на живота на индивида, днес към него са добавени и значения, свързани с 

личния, обществен и икономически живот. 

Икономическата гледна точка на кариерата е, че тя е последователност от 

заеманите длъжности и резултатите, които човек постига в рамките на 

обучението и професионалното си развитие.  

От социална гледна точка кариерата се разглежда като последователност 

от роли (позиция, заемана временно от дадено лице и носеща определена 

функция), като всяка следваща се основава на предходната [1, 10]. 

В обществения живот понятия като професия, занятие и длъжност се 

използват много често с еднакъв смисъл. Специалистите по човешки ресурси 

и кариерно развитие обаче ги определят като понятия с различни значения. 

Занятие е трудова дейност на дадено лице, която му осигурява работна 

заплата или друг доход.  

От друга страна длъжността е свързана с набор от задачи, които човек 

изпълнява в работната среда, а професията е съвкупност от сходни знания и 

умения, придобити в резултат на обучение или трудов опит и определящи 

способността за реализация в определен вид трудова дейност. 

В понятието кариерно развитие си взаимодействат психологически, 

социологически, икономически, физически фактори и фактори на 

случайността, които оформят последователността на отделните длъжности и 

професии, с които лицето се занимава през целия си живот. (Етингер, 1996 г.) 

Зункер твърди, че кариерното развитие е отражение на индивидуално 

определените нужди и цели, свързани с етапите на живота и дейностите, които 

оказват влияние върху избора на кариера и определянето, и осъществяването 

на целите. 

Кариерното развитие е непрекъснат процес на учене, свързан със 

себеоткриване, проучване на възможности за заетост, вземане на решения и 

определяне на цели. Творческото мислене, новаторството или проактивното 

отношение към работата и живота са елементи на кариерното развитие. 

Според Похнел и Амундсън кариерното развитие е свързано със 

способността на човек да промени мисленето и действията си по нов начин. Те 

разглеждат хората, които търсят нови възможности за кариерно развитие, а не 

пасивната личност в кариерното развитие [2, 10]. 

 

3.  Етапи на кариерното развитие и професионално ориентиране. 

Фактори, влияещи на кариерното развитие. 
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     Кариерното консултиране и професионалното ориентиране са различни 

понятия. Първото се занимава с избора и развитието на личността в рамките 

на дадена професия, докато второто е процес на оказване на помощ на лица, 

стремящи се към получаване на определени знания и адаптиране към 

изискванията на пазара на труда. 

     В съвременния свят думата „кариера” все по-често заменя думата 

„професия”. 

     В исторически план са отделени два етапи на кариерното развитие и 

професионалното ориентиране: 

 първият – свързан с началната подготовка при първоначалния избор 

на професия – отнася се преди всичко за учащи се младежи, но също 

и за хора, усвояващи първа професия извън учебните заведения; 

 вторият – при смяна на професия или специалност – тук се разглеждат 

главно възрастни лица извън образователната система, които имат 

някаква професия, но се налага да я сменят или да придобият втора и 

последваща професия. 

     Факторите, които оказват най-голямо влияние, пряко или косвено, върху 

кариерното и професионалното развитие са: 

 личностни качества на служителя – необходими условия за намиране 

на желаната работа и длъжност, които влияят директно на кариерата 

и са ключовия фактор при избора й; 

 образование, завършено обучение и курсове – в някои фирми е много 

трудно служител без висше образование да се издигне в йерархията и 

напротив, служителите с висше образование имат безспорно 

предимство в кариерното развитие. В настоящия доклад ще бъде 

разгледано именно това, доколко притежаването на диплома за висше 

образование е обвързано с издигането в служебната йерархия и 

основен мотив ли е желанието за кариерно израстване за обучение във 

висше учебно заведение и придобиване на такава диплома от вече 

работещи хора; 

 поведение и личностна изява – понякога оказват много по-голямо 

влияние върху мнението на висшестоящите от начина, по който 

служителят изпълнява трудовите си задължения; 

 работоспособност и оценка на качествата – оказва ключово влияние 

при работа в екип. Оценката на отношенията в екипа може да е 

решаваща за кариерното развитие на служителя; 

 изпълнение на задълженията – трябва да бъде в съответствие с 

кариерните цели; 

 състояние на компанията – служителят може да има всички 

възможности и предпоставки за повишение, но ситуацията в 

компанията да не позволява такова; 
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 желание за промяна на настоящата позиция или на работодателя [3, 4, 

10]. 

 

4. Мотивация за кариерно развитие 

Развитието е основно за всеки човек. Съвременният свят е подложен на 

постоянно развитие и промени във всичките му аспекти. Това налага и 

постоянното развитие на личността, не само в професионалната сфера, а и в 

семейната такава. Справедливото оценяване и поощряване заради 

постиженията водят, както личността, така и организацията напред. 

От една страна мотивацията е процес на постигане на целите чрез 

формиране на поведение, а от друга е социален процес, чрез който хората 

променят поведението на някой друг. Мотивацията се разглежда и като 

процес, свързан с удовлетворяване на дадена потребност у човека. [5, 9, 10] 

Най-общо процесът на мотивацията може да се опише чрез следната 

фигура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Процес на мотивация 

 

      В литературата са разгледани различни мотивационни теории, но учените 

отчитат, че мотивацията е един доста труден процес, съпътстван от редица 

проблеми, сред които: 

 анализът на мотивацията трябва да се концентрира върху факторите, 

които подбуждат или стимулират действията на човека; 

 най-голямо значение за мотивацията имат неудовлетворените 

потребности, които се превръщат в мотив за поведение; 

 мотивацията е процес и засяга поведенческия избор. 

потребност 

успех или провал при 

постигане на целта 

опит да се постигне 

целта 

възприятие на целта, 

задоволяваща потребността 

търсене на потенциална цел, 

задоволяваща потребността 
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    Известно е, че ако човек се задържи прекалено дълго на едно място, той 

спира да се развива и мотивацията му неизбежно намалява. Наличието на 

посока и цел, които да преследва, клонят индивидът да дава повече от себе си 

в работния процес. Доказана мотивация за повишаване на ефективността на 

работния процес е израстването в йерархията. 

    Съществуват различни начини за превръщане на кариерата в мотивиращ 

фактор: 

 добра информираност на всички служители за йерархията на 

длъжностите в организацията; 

 запознаване на служителите с изискваните качества и постижения, 

които трябва да покажат за получаване правото на допълнителна 

квалификация, осигурена от компанията, която ще им помогне в 

кариерата; 

 определяне на времевите граници за изкачване в кариерата; 

 разясняване на служителите предимствата на кариерното развитие за 

всеки един от тях; 

 показване на лично отношение към всеки един работещ, изтъкване на 

важността на личностното и професионалното развитие, както за 

служителя, така и за организацията. 

    Освен мотивационни теории, съществуват и мотивационни модели: 

 модел на икономическата рационалност – основава се на схващането, 

че човек е мотивиран единствено и само от средствата, с които задоволява 

своите материални потребности. Този модел се прилага успешно в много 

компании, но не отразява комплексната човешка същност; 

 модел на социалните човешки отношения – разглеждат се социалните 

потребности на хората като основен мотиватор. Основно значение тук 

имат нормите на поведение, сплотеност, груповите роли и значението им 

за повишаване на производителността на труда; 

 японски мотивационен модел – основа при него е умението да се 

накарат хората да бъдат съпричастни с дейността на организацията и да 

работят за постигане на нейните цели; 

 модел на самообновяване – потребностите на хората са много и 

разнообразни като някои от тях имат значение за реализацията им в 

дългосрочен план. Такива могат да бъдат нуждата от самообновяване, 

самореализация, развитие и растеж; 

 модел на комплексния човек – личността се разглежда като едно цяло 

от две съставни части: човек и околна среда. Човекът е включен с 

неговите потребности, желания, способности, очаквания и ценности, а 

елементите на околната среда са технологията, техниката, организацията, 

целите, задачите и функциите. Резултатите на индивида са функция от 

взаимодействието на тези две съставни части [5, 7, 10]. 
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5. Теории, свързани с развитието 

    В литературата освен мотивационни теории са известни и няколко теории, 

свързани с развитието. Те касаят психологическите, културните, 

социологическите и биологичните аспекти при избора на кариера като 

обвързват стадиите на развитие (детство, юношество, зрялост) със стадиите на 

професионално развитие на личността. 

    Първата от тези теории е теория на дъгата на жизнената кариера (теория 

за развитие през целия живот). Нейн основател през 80-те години на 20-ти 

век е Доналд Сюпър. Според него кариерното развитие е процес, продължаващ 

през целия живот като стартира от детството и завършва с момента на смъртта. 

Сюпър нарича теорията си теория на дъгата, защото както при дъгата 

подрежда жизнените стадии (растеж, набиране на информация и изпробване, 

утвърждаване, запазване на постигнатото, разграждане и отстъпление). От тях 

зависят ролите в живота и промените в професионалните области. 

Съществуват 9 роли в живота на човек: дете, учещ, работещ, почиващ, 

гражданин, родител, съпруг(а), поддържащ дома и пенсионер. За тези роли, по 

мнението на Сюпър, има 4 сцени: дом, училище, работно място и общност. 

Етапът „растеж” (от раждането до 14-15 години) формира възгледите за 

собствената личност, развива капацитета, нагласите, интересите и нуждите, и 

формира общото възприятие за труда. „Проучвателният” етап (15-24 г.) е 

свързан с посещаване на учебно заведение, трудов опит и хоби. На етап 

„установяване” (25-44 г.) личността първоначално изгражда умения и ги 

затвърждава посредством трудов стаж. Следва етап „поддържане” (45-64 г.) – 

непрекъснат процес на приспособяване за подобряване на позицията. Етапът 

„залез” (след 65 г.) е свързан с намаляване на показаните резултати и 

подготовка за пенсиониране. Последното заключение на Сюпър е, че човек, в 

определени ситуации, може да изпробва едновременно всички етапи. 

    5 са основните задачи, свързани с професионалното развитие, които стоят 

пред индивида, преминавайки през различните етапи в личното си развитие: 

 изясняване на целите (14-18 г.); 

 определяне – затвърждаване на професионалните цели и избор на 

професия (18-21 г.); 

 изпълнение (21-24 г.) – трупане на знания и стартиране на избраната 

професия; 

 стабилизация (24-35 г.) – работа в избрана сфера и затвърждаване на 

професионалния избор; 

 укрепване (след 35 г.) – постигане на успехи и напредък в кариерата. 

   Понятието „професионална зрялост” също е въведено от Сюпър – 

съвкупност от физически, психически и социални характеристики, които 

измерват готовността и способността на личността да се справя с проблемите 

на развитието и възникващите предизвикателства. 
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   Втората теория е теория за социалното учене. Нейн основоположник е 

Крумболц, който е на мнение, че социалната зрялост се дължи предимно на 

учене от околните и имитиране на поведението им. Четири са елементите, 

които влияят върху избора на кариера: генетично наследство и специални 

умения, условия на средата, учене и способност за справяне със задачите на 

работното място. Крумболц смята, че човек се променя през целия си живот, 

оформян от обществото на базата на система за наказания и поощрения на 

типовете социално поведение. 

   Друга теория е теорията за избора на кариера (1991г. – Джелат – още теория 

„позитивна несигурност”). Теорията се основава на две схващания: „бъдещето 

е непредсказуемо” и „хората не са разумни в изборите си”. Този модел 

комбинира обективните и субективните техники при планиране на бъдещето и 

креативното взимане на решения. Джелат смята, че непознатото не трябва да 

ни плаши, а да стимулира креативността, гъвкавостта и въображението ни. 

   Съществуват още когнитивни, хуманистични и холистични теории за 

развитие. Когнитивните изследват начините, по които човек обработва, 

интегрира и реагира на информация. Създателите на тази теория твърдят, че 

кариерното консултиране е непрекъснат процес на учене.  

   Хуманистичните и холистични теории разглеждат работата и кариерата като 

едно цяло - част от живота на индивида, а не само като дейности за осигуряване 

на доходи. В основата на хуманистичните теории стои идеята, че поведението 

и жизнения опит на всеки човек, зависят от самия него. Тук интерес 

представлява гледната точка на човека като се търси равновесие и 

справедливост. 

   Холистиците, от своя страна, изучават всеки човек като единно, уникално и 

организирано цяло, а не като набор от части и това, което се случва на някоя 

от частите, влияе върху целия организъм. 

   Настоящето изследване има за цел да докаже, че всяка теория не може да 

съществува и да се разглежда поотделно в нашия динамичен свят, а всеки 

човек би трябвало сам за себе си да извлече положителните елементи от всеки 

един модел и да ги приложи в своето лично и професионално развитие [6, 8, 

10]. 

 

6. Изследване на връзката между кариерното развитие и желанието за 

придобиване на висше образование 

   За установяване на връзка между кариерното развитие и желанието за 

придобиване на висше образование, бе изработена анкета и бе проведено 

анкетно проучване сред 40 студенти, задочно обучение, специалност 

„Индустриален мениджмънт“, от 3-ти до 5-ти курс включително. 

   Въпросите в анкетата бяха 7, от тип „затворени“. Те включваха освен 

стандартните въпроси за пол, възраст и образование на анкетираните, така и 

въпроси, от типа: 
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 Работите ли в момента? 

 На какъв етап от кариерното си развитие сте? 

 Какво Ви подтикна да запишете висше образование? 

 Смятате ли, че наличието на диплома за висше образование, би Ви 

помогнало да постигнете по-лесно поставените си професионални цели?. 

     След попълване и обработка на резултатите от проведената анкета, бе 

установено, че: 

 Анкетата е попълнена от 13 мъже и 17 жени. 

 По отношение на възрастовото разпределение: мъжете, обучаващи се 

задочно за придобиване на образователна степен ОКС „бакалавър“, са най-

вече на възраст между 25 и 40 години. Двама от тях са под 25 годишни и само 

един – между 40 и 50 годишен. При жените най-голям процент от попълните 

анкетата са на възраст до 30 години. Близко до тях като процентно 

съотношение са и тези между 30 и 40 години, и само две от анкетираните дами 

са между 40 и 50 годишни. Без да се отчитат засега отговорите на останалите 

въпроси, може да бъде направен извода, че при мъжете желанието за обучение 

във висше учебно заведение идва на един по-късен етап във възрастовото им 

израстване спрямо жените.  

 Всички анкетирани притежават единствено „средно“ образование. 

Това потвърждава тезата, че много малък процент от хората желаят да имат 

повече от едно висше образование и да сменят коренно професията си на по-

късен етап от трудовото си израстване. В България все още е заседнало 

мнението, че професията, която се придобива в ранните години, ще следва 

човека до неговото пенсиониране. В динамичността на днешния ден, 

възможността за усвояване на повече професии, може да бъде гаранция за 

бърза адаптация на хората във всяка една ситуация. 

 В групата от анкетирани студенти всички мъже и жени работят, само 

една жена, на възраст между 40 и 50 години, не работи. Това потвърждава 

посочената преди малко теза, че притежаването на повече професионални 

умения, би довело и до по-лесното намиране на работа. В България, а и по 

света се наблюдава изчезване на професии и трудност при търсенето на работа 

на хората след 40, а най-вече след 50 годишна възраст. 

 На въпроса „На какъв етап от кариерното си развитие сте?“ никой от 

анкетираните, въпреки наличието на хора и от двата пола, под 25 години, не е 

отговорил, че това за него е „първа работа, със стаж под 1 година“ и само за 

една жена това е първа работа, със стаж между 1 и 2 години. Най-голям 

процент от анкетираните (8 мъже и 11 жени) са сменяли различни професии и 

имат стаж над 5 години. Голям е и процентът на хората (5 мъже и 5 жени), за 

които мястото, където работят в момента е първо за тях в кариерното им 

развитие, но са със стаж там повече от 2 години.  
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 Подбудите на всеки човек за намерението му да придобие по-високо 

образование са различни. Въпреки това най-голям процент анкетирани и от 

двата пола, споделят, че това решение е продукт на вътрешно желание или на 

желание за развитие във фирмата, в която работят. 

 Почти всички анкетирани са на мнение, че дипломата за висше 

образование би им помогнала да постигат по-лесно поставените си 

професионални цели. 

 

7. Заключение 

   Във време на постоянни промени, в което живеем, не е възможно 

утвърждаването само на една теория за професионално развитие и отделянето 

на точна последователност от етапи, които човек да следва в кариерното си 

израстване. Във всеки един момент от живота, човек може да започне 

кариерното си развитие от начало под въздействието на вътрешни или външни 

подбуди. 

  Проведеното изследване потвърди тази теза и открои в заключение следните 

изводи: 

 желанието за личностно и професионално развитие не зависи от пола 

и възрастта на личността; 

 в повечето случаи мъжете стигат по-късно от жените до осъзнаване на 

важността на висшето образование за развитието им; 

 наблюдава се тенденция, че хората вече не се движат в едно и също 

професионално направление през целия си живот, а сменят различни работни 

места; 

 всички анкетирани обаче са лица със „средно образование“,  които 

искат да получат каквато и да е диплома за висше образование, в повечето 

случаи, без да знаят защо им е необходима тя. Това става ясно от факта, че най-

голям процент от анкетираните са отговорили, че са записали да следват във 

висше учебно заведение, поради вътрешна подбуда, а не за да израснат в 

службата или да сменят професията или настоящето си работно място, 

например; 

 почти всички анкетирани смятат, че дипломата за висше образование 

би им помогнала да постигат по-лесно поставените си професионални цели. 

Това обаче говори, че въпросът или не е разбран правилно, или че в днешно 

време, сред обществото, се шири убеждението, че не знанията са толкова 

важни, колкото физическото притежаване на даден документ за завършено 

образование. 

   Стремежът на съвременните организации трябва да е насочен към 

убеждаване на служителите си в това, че натрупаните от тях знания и умения, 
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несъмнено ще им дадат възможност за една по-добра реализация и израстване 

в професионалния им път. 

   От своя страна личността би трябвало да се стреми постоянно да се 

усъвършенства, за да може, ако се случи, по някаква вътрешна или външна 

причина да загуби работата си, тя лесно да се адаптира към ситуацията и бързо 

да намери нова. 

   Развитието и усъвършенстването на така наречените „меки умения“ би 

довело до успех всяка личност, независимо от избраната професия. 

   За сега обаче настоящето изследване потвърждава тезата, че кариерното 

развитие е ключов фактор за придобиване на по-висока образователна степен, 

въпреки не добрата личностна обосновка на анкетираните. 
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Abstract. Turnover of the staff is one of the major problems in the management of human 

resources. Here we offer to organizations an instrument to use in avoiding the unplanned 

turnover and in optimizing the results of its employees’ work at the same time. It is based on 

the concept of the integration of both the organization’s and employee’s goals, and the ways 

of expanding the resulting common goals area. The possible manangement decisions 

according to the areas outside common goals are also investigated. 
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1. Въведение 

Ограничаването на текучеството в организацията е един от основните 

проблеми в мениджмънта на човешките ресурси. Счита се, че когато 

служителите напускат организацията, тя губи инвестицията си в тях и трябва 

да инвестира отново в търсене на подходящи хора и натрупването на знания. 

Затова организациите прилагат различни практики за задържането на 

служителите си – материални и нематериални стимули, възможности за 

кариерно развитие и др. Организациите, които имат по-развити политики и 

практики по отношение на човешките ресурси, планират предварително 

развитието на служителите си още при назначаването им. Например, те могат 

да имат развити общи кариерни пътеки. Все по-често обаче тези практики не 

водят до желаните резултати, защото условията на вътрешната и външната 

среда се променят непрекъснато и стимулите губят адекватност. Доста 

български организации предлагат нови стимули едва когато от страна на 

служителите се появи индикация за необходимост от промяна, най-често под 

формата на заявено желание за напускане. Така прилагането на кариерните 

практики е реакция на моментната ситуация, но отново не е гаранция за 

адекватност в бъдеще. Това може да доведе до постоянно неудовлетворение, 

както у служителите, така и у мениджърите на организацията. Както и 

mailto:knangelova@tu-sofia.bg
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необходимостта от промяна може да възникне у служителите, но също така и 

от страна на организацията.  

В търсене на решение за успешно разрешаване на този проблем, нека 

първо да разгледаме успешното индивидуално кариерно развитие. В общия 

случай ако индивидът прави избор в съответствие с целите на организацията 

той израства в кариерата, получава по-висока длъжност и по-голямо 

възнаграждение. Това обаче в съответствие ли е с индивидуалните му цели? 

Може ли той да поставя изисквания към организацията? Съвременните 

изследвания, насочват към индидвидуално управление на кариерата. Това как 

се отразява на организацията? Какъв е нейният възможен отговор или по-скоро 

политика, с която тя да управлява успешно човешките си ресурси? Може ли тя 

да бъде обобщена или е конкретна за всеки случай? И как се съвместява с 

непрекъснатата организационна промяна? 

Тенденциите в управлението на кариерата, показват, че служителите все 

повече имат нужда от дългосрочна визия за кариерата си. Ако не всички, то 

най-вече тези, от които организацията има нужда, полза и би искала да 

задържи. Затова ако искаме да постигнем постоянен дългосрочен ангажимент, 

нужно е да се интегрират стратегията на организацията и кариерното развитие 

на служителите, които представят дългосрочните им цели. 

За тази цел е разработен метод, чрез който организацията да може да 

осъществи тази интеграция. Процесът започва с формулиране на 

организационната стратегия. 

 

2. Изложение 

2.1. Формулиране на стратегия на организацията 

Стратегията на организацията се формулира от висшия мениджмънт в 

съответствие с мисията на организацията и условията на организационна среда 

– външна и вътрешна. Формулирането на стратегията трябва да отговаря и на 

SMART критериите за целеполагане, както и всички цели и подцели, 

произтичащи от нея. В предлагания процес декомпозирането на стратегията 

продължава и до ниво служител, тъй като интегрирането на целите на 

служител и организация би било невъзможно без съответствие в нивата им. 

 

2.2. Формулиране на стратегически цели на средно управленско ниво 

Стратегическите цели на средно ниво са конкретизация на стратегията за 

основните подразделения на организацията. Като част от функцията 

Ръководене, това е стъпката на поставянето на цели пред следващото по-ниско 

управленско ниво от страна на висшия мениджмънт. Най-подходящ за 

прилагане метод се оказва управлението по цели, при което целите на 

организацията се конкретизират по нива. 
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2.3.  Формулиране на стратегически цели на нисше управленско ниво 

Стратегическите цели на ниво отдели са отново конкретизация на 

стратегията за следващото ниво подразделения на организацията. Като част от 

функцията Ръководене, това е също стъпка на поставянето на цели, но пред 

низшия мениджмънт от страна на средното управленско ниво. И тук прилагаме 

критериите SMART и подхода на декомпозиция от управлението по цели [4]. 

Обикновено целите, поставяни пред низшите мениджъри имат по-малък 

обхват и по-близък хоризонт, тъй като слизаме надолу в управленските нива. 

Сега обаче говорим за конкретизация на стратегически цели, запазвайки 

тяхната дългосрочност. Това отново е свързано с променящия се характер на 

труда и изискванията дори към изпълнителите за стратегическа визия относно 

целите на организацията и собствения принос в тяхното изпълнение. 

Вероятността за необходимост от обучение в тези умения става все по-голяма, 

колкото по-надолу слизаме в управленските нива. Причината е, 

трансформацията на пътя на кариерното развитие, което престава да бъде 

йерархично и става многопосочно. До момента такива умения са се 

придобивали с израстването в йерархията, а сега за да може да се осъществи 

нелинейно развитие, необходимо е маскимално доближаване на 

управленските умения у служителите на различни нива. Т.е. едно такова 

обучение не е свързано само с прилагането на метода на интеграция, а се явява 

необходимост като следствие от промяната в характера на труда, 

оптимизирането на чиято ефективност целим. 

 

2.4. Формулиране на стратегически цели на ниво служител 

Стратегическите цели на ниво служител са конкретизация на стратегията 

за отделните служители на организацията. Като част от функцията 

Ръководене, това е стъпката на поставянето на цели пред служителя от неговия 

пряк ръководител. Дейността е изключително отговорна, тъй като чрез нея 

мениджърът представлява организацията като страна в психологичския трудов 

договор със служителя. 

От голямо значение е да се определи и в кой етап от кариерното си 

развитие се намира служителя. При предварителното определяне на този етап 

от ръководителя, според модела на кариерно развитие, е полезна всяка 

формална и неформална информация. Дали това е новоназначен служител, 

дали е в етап самостоятелен напредък и увеличаване на производителността 

си или е достигнал максимума й и може да отдели време, за да помага на други 

служители, или пък вече е в етап оттегляне и иска да отдели това време за 

дейности, несвързани с организацията. Моделът може да даде насоки за 

приноса, който организацията е реалистично да очаква от него. 

 

2.5. Формулиране на личните стратегически цели на служителя 

Формулирането на личните стратегически цели на служителя се извършва 

от самия служител. Доколкото той няма необходимата подготовка, му е нужна 
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консултативната помощ на експерт човешки ресурси, който организацията 

може да осигури. Превръщането на кариерните консултации в задъжителен 

етап ще стимулира у служителите развитието на уменията за самоуправление 

на кариерата. Експертът трябва предварително да се запознае с информацията, 

получена при наемането на служителя или при предишни интервюта, за 

характеристиките, определени от организацията за съществени при заемането 

на неговата длъжност и степента на съответствие на служителя с тях, за 

личностните му черти, ценности, мотиватори, интереси, семейно положение и 

т.н. И тук е от голямо значение да се определи в кой етап от кариерното си 

развитие се намира служителя, според самия него. Моделът за кариерно 

развитие [4] може да даде насоки за евентуалните нужди на служителя.  

 

2.6. Намиране полето на интегрални цели, планиране на действия за 

тяхното постигане 

Същинският етап на интеграцията на целите разчита на коректно 

формулирани цели и от двете страни и креативност при интегрирането им. 

Като решаващ фактор се очертава достоверността на работната информация. 

С тази цел е избрана техниката на полуструктурирано интервю. Предполага се, 

че тя в най-голяма степен позволява индивидуализиране на подхода без да 

ограничава креативността и предразполага служителя към свободно 

изразяване на същинските му цели. Необходимо е да се отчетат недостатъците 

на този метод и да се вземат необходимите мерки за избягването им – а именно 

- подготовката на интервюиращия персонал. В зависимост от типа култура и 

отношенията в екипа, може да се окаже, че е по-подходящ за интервюиращ 

както прекия ръководител –  притежаващ предимствата на добре изградена 

комуникация, доверие, добро познаване на характеристиките на служителите 

и оттам адекватна обратна връзка, така и мениджъра по човешките ресурси – 

дистанциран от конфликтите и конкуренцията в екипа, експертно подготвен, 

разполагащ с цялостна информация за възможностите за кариерно развитие. 

Имайки предвид важността на взетите решения, бих препоръчала единият от 

тях да провежда интервюто (например мениджъра човешки ресурси), а 

другият – да даде контролно мнение, като в случай на разминаване, решенията 

се вземат от по-висшестоящ ръководител. 

 

2.7. Разширяване на полето на интегрални цели, планиране на действия 

Между организационните и личните цели винаги съществува част, в която 

те съвпадат и, която ги обединява. Тази обща част е наречена  поле на 

интегралните цели. Колкото по-голямо е това поле, толкова по голям и 

стабилен е и дългосрочния ангажимент на служителя. Затова и следващият 

етап в процеса е разширяването на това поле доколкото е възможно. Начините 

за увеличаване полето на интегралните цели са три: 
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 чрез размяна на целите – организацията допринася за постигане на 

индивидуалните цели, а индивидите съдействат за осъществяване на 

организационните цели; 

 чрез социализация на целите – организацията чрез направляване и 

изпълнение на индивидуалните цели, осигурява своите собствени; 

 чрез персонализация на целите – индивидите се стремят чрез изпълнение 

на организационните цели да постигнат своите. 

Като най-често се процесът се извършва едновременно по няколко от 

начините [2]. 

 

 
Фиг. 1 [2] 

Дейностите по разширяване на полето на интегралните цели се планират 

съвместно от двете страни по време на интервюто. В процеса на планиране е 

необходимо да се изяснят очакванията на служителя към организацията. Т.е. 

нужно е да се планират дейности, както от страна на индивида, така и от страна 

на организацията. Трябва да се планира и кой ще бъде отговорен за тяхното 

изпълнение от страна на организацията и дали ще е необходимо участието на 

други служители – например като ментори. Организацията в този процес се 

представлява от интервюиращия, затова е необходимо и изключително важно 

той да разполага със съответните пълномощия. 

Възможните планирани действия могат да бъдат всякакви кариерни 

практики, както и всякакви други, които двете страни сметнат за полезни в 

достигането на интегралните цели. Добра практика е и да се предвидят 

различни варианти на действие. 

 

2.8. Идентифициране на неинтегрираните полета на личните и 

организационните цели, планиране на действия 

След разширяването на полето на интегралните цели става ясно и дали 

съществуват неинтегрирани в него части от полетата на личните и 
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организационните цели. Като контролен етап, тук трябва да се планират 

коригиращите действия, които могат да бъдат три вида [1]: 

 При решение за бездействие, оставяме полетата неинтегрирани. 

 При решение за въздействие се търсят варианти за допълнително 

разширяване на полето на интегралните цели. 

 При решение за промяна в стандартите, целите се променят. 

Решението за коригиращи мерки спрямо отклоненията от 

организационните цели се взима от интервюиращия, а спрямо личните цели – 

от служителя. Често пъти тези решения се взимат неявно, което води до 

неяснота дали изобщо съществуват неинтегрирани части от полетата на 

целите. Доколкото решението и от двете страни носи потенциален риск за 

другата, препоръчително е тази информация да не остава скрита. За тази цел е 

важно полетата на целите да се дефинират вярно още в началните етапи. 

Независимо от това, колко добре са били дефинирани, в края на интервюто 

трябва и задължително да се оцени процентът на неинтегрираната им част. На 

личните - от страна на служителя и на организационните - от страна на 

мениджъра. 

В организацията, поставянето на цели е съобразено с правомощията и 

придружено с разпределение на необходимите ресурси. Затова, когато дадена 

цел остане извън полето на интегралните цели за даден служител, това 

означава прехвърляне и на съответните правомощия и ресурси. По същия 

начин, в личен план, когато човек си поставя цели, той ги обвързва с времето, 

което ще му отнеме изпълнението им. Когато определен процент от тези цели 

останат извън полето на интегралните цели, това се отнася и за съответната 

част от времето на служителя.  

В заключение на този етап трябва да бъдат взети няколко решения – за 

реакцията по отношение на неинтегрираната част от организационните цели, 

представляващи отклонение от тях, по отношение на отклонението от личните 

цели, и като резултат – относно бъдещия ангажимент на страните една към 

друга, т.е. кариерата на служителя в тази организация. 

Какво решение може да бъде взето спрямо отклонението от 

организационните цели - промяна на стандартите, въздействие и бездействие 

зависи от правомощията на интервюиращия ръководител. 

 

2.9. Решение на служителя относно неизпълнението на личните цели 

Решението на служителя по отношение неизпълнението на личните му 

цели може отново да дъде решение за бездействие, въздействие или промяна в 

стандартите. Както споменх по-горе, при неизпълнение на личните цели 

служителите обикновено не взимат явно решение, а намаляват ангажимента си 

към организацията, което се отразява на мотивацията и трудовото им 

представяне 
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Можем да приемем, че решение за бездействие означава, че служителят 

ще търси начини да осъществи останалите 30% от целите си в извънработно 

време и ще запази мотивацията си за работа. Колкото по-голям процент от 

личните цели са интегрирани, толкова повече организацията може да разчита, 

че служителят ще е на разположение в извънработно време, уикенди или за 

командировки и можем да считаме процесът на интеграцията за максимално 

успешен. 

 Когато обаче процентът на интегрираните лични цели падне под прага за 

бездействие, организацията може да очаква, че служителят ще вземе решение 

за въздействие или промяна в стандартите. Решението за промяна в 

стандартите в случая е търсене на алтернатива за работното си време или друга 

работа и влошаване на качеството на трудовото представяне. В този случай за 

организацията би било добре да се опита да разшири полето на интегралните 

цели (решение за въздействие от страна на нисшия мениджър) или да 

предложи съответно намаляване на работното време, вместо влошено 

качество. Последното би означавало и промяна в стандартите/целите на 

организацията за конкретния служител, т.е. решението за промяна в 

стандартите също е общо. 

 

2.10. Решение за въздействие 

Дали решението за въздействие ще се вземе на ниско, средно или висше 

ниво на управление зависи от това, в чии правомощия са планираните действия 

по разширение на полето на интегралните цели – кариерните политики и др.  

 

2.11. Решение за промяна в стандартите 

Ако не намира подходящи инструменти за въздействие или те не са в 

правомощията му, или не иска да ги прилага по някаква причина, 

ръководителят може да вземе решение за промяна в стандартите (в случая 

стратегическите организационни цели на съответното ниво) в рамките на 

своите правомощия. Например, може да прехвърли неинтегрираната част от 

целите към друг кадър/и от отдела, който ръководи. В този случай, 

мениджърът следва да преформулира целите за двамата или повече 

сътрудници и отново да идентифицира полето на интегралните им цели чрез 

полуструктурирано интервю. 

Тук е моментът, в който на базата на процента интегрирани 

организационни и лични цели става ясно дали се налага промяна в длъжността, 

която сътрудникът заема (или е предвидено да заема в стратегията на 

организацията). И съответно моментът, в който се взима решение за бъдещия 

ангажимент на двете страни и кариерното му развитие в тази организация. 

Използвайки цитирания модел [4], ръководителят и служителят могат да 

вземат решение за посоката на кариерно развитие и фазата на индивидуалната 

кариера в зависимост от длъжността, която се планира да заема служителя, 
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разширяването или намаляването на неговите отговорности и ангажимент към 

организацията. 

 

2.12. Решение за бездействие 

В случай, че ръководителят не вижда необходимост от действия по 

отношение на планираното неизпълнение на стратегическите организационни 

и лични цели (или такова няма) или те не са от неговата компетентност, той 

взима решение за бездействие. Към по-високото ниво на мениджмънт, той 

трябва да обобщи решенията си в резултантни цели за организационната 

единица, която ръководи.  

 

2.13. Резултантни стратегически подцели 

Като част от работата си, мениджърът преценява как да раздели 

поставените пред него самия цели между служителите, с които разполага. 

Отделно за всеки служител, и общо, така че поставените пред всеки цели да 

водят до изпълнение на общите цели за този период. 

В зависимост дали на контролния етап е взето решение за бездействие, 

въздействие или промяна в стандартите, ръководителят обобщава решенията 

си. Посочвайки кумулативното отклонение от поставените стандарти, 

мениджърът може да даде предложения за коригиращи въздействия от страна 

на по-висшия ръководител. 

Процесът е обратен на декомпозицията на организационните цели и 

представлява обратната връзка към мениджмънта относно стратегията на 

организацията – какво реално би могло да бъде постигнато и на каква цена. 

Интервюиращите обобщават получената информация и планираните действия 

и ги интегрират на нивото, за което отговарят. Прекият ръководител – на ниво 

отдел, а мениджърът човешки ресурси – в рамките на своите компетенции 

(например планирани обучения).  

Получавайки информацията от мениджърите на по-ниско ниво за 

процента от организационните цели извън полетата на интегралните такива, 

ръководителят от по-виско ниво следва да вземе решение. След това отново 

следва да се идентифицират неинтегрираните части от организационните цели 

и да се вземе ново решение. Процесът може да се счита за завършен когато 

висшия мениджмънт на организацията вземе решение за бездействие. 

 

2.14. Резултантни стратегически подцели за организацията. Планиране, 

организиране и осъществяване на действията по изпълнение на целите 

Тази стъпка обхваща и фактическото провеждане на планираните в 

предишния етап дейности. За да има успех целият процес е важно 

съгласуването с общия план за управлението на човешките ресурси и 

съответно плана на организирането и осигуряването с ресурси. 

Добре е, допълнително планираните действия да се обвържат с конкретни 

трудови задачи. Разбира се, колкото по-гъвкави са работните процедури в 
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организацията и колкото по-интензивна е работната комуникация и по-голяма 

самостоятелността на организационните единици в работния процес, толкова 

по-лесно осъществими са планираните действия. 

 

2.15. Оценка на резултатите, обсъждане на причините, коригиращи мерки 

– от гледна точка на изпълнението на дългосрочните цели 

Кога трябва да се направи оценка на резултатите? Независимо от периода 

на планираните дейности, препоръчително е ревизия на плановете да бъде 

направена след най-много две години. 

Стратегията на организацията се променя приблизително на всеки три до 

пет години или когато забележим промени във външната или вътрешната й 

среда – заплахи или възможности, които го налагат. Тези промени се 

установяват чрез непрекъсното следене на факторите за промяна както на 

външната, така и на вътрешната среда – структура, продукт, технология, хора 

[2]. По същество предлаганият метод се явява инструмент за мониторинг на 

хората в организацията. Според изследователите очакванията от страна на 

служителя се променят след около две години работа [3], така че оптималния 

период на провеждане би бил на всеки две години или при промяна в 

стратегията на организацията, наложена от други фактори. Доколкото промени 

биха могли да настъпят във всеки един момент, препоръчително е 

организацията да бъде отворена за инициатива от страна на служителите и през 

останалото време. 

С цел по-голяма яснота и ефективност, се препоръчва този и последващия 

в процедурата етап (поставяне на цели и планиране на дейности по кариерно 

развитие) да се обединят в едно интервю, което да продължи с вече 

разгледаните в първия етап въпроси. Така коригиращите действия се 

обединяват с планираните дейности по кариерно развитие – т.е. избира се 

алтернативна кариерна практика или се планират необходимите корекции от 

оперативен характер за следващия етап от процедурата. А постигнатите 

резултати подпомагат реалистичността на новопоставените цели.  

 

3. Заключение 

Това, което цели представеният модел е да формализира процедурата по 

мониторинг и предварителен контрол на човешките ресурси. 

Тъй като засяга стратегията на организацията, решението за прилагането 

й или не трябва да бъде взето на най-високо равнище на управление. Изборът 

й би означавал, че в организацията съществува и подходяща философия на 

управление, а ценностите, споделяни от мениджърите формират и 

подходящата култура. Нагласите и уменията на ръководителите от по-ниско 

ниво и служителите могат да бъдат оценени и при необходимост да се 

предвиди подходящо обучение.  

Макар че прилагането на предлаганата методология би било различно при 

различните типове култури, тъй като организационната култура е резултат от 
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ценностите на ръководителите й, няма причина да се смята, че определена 

организационна култура е неподходяща за използването й. Достатъчно е 

мениджърите на организацията да подкрепят прилагането й и да създадат 

условията за това – специалисти по човешки ресурси с необходимите 

правомощия и бюджет. 

Друго предимство на модела, представен в този доклад е, че може навреме 

да открие и реагира на остаряването на знанията и уменията на служителите, 

което често води до застой и неудовлетворение както в тяхната кариера, така 

и в резултатите на организацията. Остаряването зависи от вида дейност и е по-

бързо в областите с бързи технологични промени. Около четири години или 

дори по-бързо в най-бързо развиващите се отрасли [5], където такава 

процедура би могла да се окаже изключително полезна.  
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Abstract. As a complex and dynamic production system, mining companies need permanent 

adaptive management in line with changing geological-mining conditions and market 

environment. The flagship of the Bulgarian ore mining – „Assarel-Medet“ JSC, successfully 

solved the complicated task of maintaining an optimal system for management of production 

and business activities. In this process a particular case is the management of labor resources. 

The publication presents the results of an active experiment to improve the human capital 

management of the company. 

Keywords: Mining companies, management, human capital. 

 

1.   Въведение 
Мнозина от съвременното общество имат грешна представа относно 

характера на минно-добивните дейности и съдържанието на протичащите 

производствени и управленски процеси в минните предприятия. Метафорично 

изразено, тези представи са формирани под влияние на безсмъртния 

„Жерминал“ на Емил Зола и на не по-малко разтърстващия образ на 

Смирненския въглекопач. Независимо, че в съответствие с редица обективни 

предпоставки минните дейности и минните предприятия са оценявани като 

инерционни и консервативни, съществуват други фактори (вътрешни и 

външни), под влиянието на които търсенето, добиването и следващата  

преработка на минералните суровини са формирани като сложни динамични 

дейности, нуждащи се от перманентно усъвършенстваща се система за 

управление. Тази оценка е залегнала в множество теоретични разработки и се 

потвърждава от редица практически примери, свързани с изграждането и 

усъвършенстването на системите за управление на минните предприятия като 

цяло и в частност на отделни подсистеми от тях. Особен интерес и 

разнообразие се наблюдава по отношение управлението на човешките ресурси 

в минните предприятия, което е свързано с необходимостта да се отговаря на 

mailto:velev_mgu@abv.bg
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възникващите предизвикателства пред човешкия фактор от всички 

йерархични равнища на трудовата пирамида. В този смисъл в следващото 

изложение се представят резултати и техния анализ от проведен активен 

експеримент във фирмата, целящ да разкрие резерви за усъвършенстване 

управлението на човешкия капитал. 

2.    Постановка на изследването 

 От десетилетия водеща задачи пред ръководството на фирма „АСАРЕЛ-

МЕДЕТ“ АД е непрекъснатото усъвършенстване на мениджмънта с особено 

внимание към мениджмънта на персонала. В този аспект бе заложено 

проучване на политиката по стимулиране на персонала като важен инструмент 

за неговата трудова мотивация, чрез обвързване на резултатите от 

производствената дейност с подходящи стимули. Създаването на адекватна 

система е сложен творчески процес, включващ изследване и отчитане на 

особеностите на организацията, потребностите, интересите и очакванията на 

сътрудниците, които да мотивират персонала към високоефективна дейност. 

Изследването обхвана период от 14 месеца, който стартира и завърши с  анкети  

сред персонала с аналогично съдържание на въпросите. Периодът между тях 

бе посветен на провеждане на  ежемесечни срещи-семинари на Висшия 

мениджмънт с фирмения персонал. На тях се представяха перспективите пред 

компанията и насоките за развитие през следващите десет години. Обсъждаха 

се целите, които трябва да бъдат изпълнени във всички направления – 

производство, финанси, безопасност и здраве при работа, качество и иновации, 

човешки ресурси и други, за да може фирмата да запази своята 

конкурентоспособност и продължи да бъде устойчива през периодите на ниски 

цени на металите. Друг фактор, който оказа въздействие върху оценъчната 

система на персонала беше годишната програма за обучение и 

преквалификация. В нея бяха представяни теми, които да затвърдят и подобрят 

уменията на ръководителите на дирекции и звена при анализиране на 

проблемни ситуации, делегиране на права и задължения, разрешаване на 

конфликти, вземане на решения под напрежение. Бяха проведени обучения за  

подобряване на системата за получаване на обратна връзка между 

ръководители и работници по време на работа. Беше допълнена системата за 

стимулиране на предложения от работници и мениджъри, които водят до 

повишаване на ефектите за дружеството – усъвършенстване на 

производствените процеси, намаляване на себестойността, автоматизиране на 

операциите и други. 

В съдържателно отношение подготовката за експеримента включи 

генериране на набор от мотиви и стимули, съответстващи на съвременното 

развитие на организацията,  съобразени с нивото на образованост и с 

възрастовата характеристика на сътрудниците, и търсене на решения на 

следния набор от задачи: провеждане на активен експеримент сред 

сътрудниците на фирмата; анализиране и обобщение на получените данни от 
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изследването чрез избрания инструментариум; проверка на издигнатите 

работни хипотези; анализ, изводи и обобщения за бъдещи действия. 

Конкретно изследването включва проучване на наличната фирмена 

документация и на нагласите в организацията с цел оценка на съществуващата 

система на човешкия капитал. Извършени бяха следните дейности: анализ на 

официалните документи, анализ на стратегията на организацията, както и 

анализ на всички налични за организацията писмени проявления на система на 

човешкия капитал. За целта бе разработена методика, базирана на класически 

подходи за оценка (Хей Груп, Тауърс Уотсън, Мърсър, KPMG Equate System, 

The Price Waterhouse Profile Method [1, 2, 3, 4]). 

Оценката на системата за стимулиране на персонала за резултати включва 

анализ на следните основни моменти: 

1) Анализ на използваните методи за оценка на длъжностите (основа за 

справедливо възнаграждение) и актуализация на оценката на длъжностите. 

2) Анализ на Вътрешните правила за определяне на работната заплата 

(ВПОРЗ). 

3) Анализ на допълнителните придобивки и нематериалните стимули. 

Необходимата за съответните анализи информация, с последващо 

обобщаване и формиране на изводи бе генерирана чрез анкетно проучване, 

включващо: 

 Изработване на кодирани анкетни карти. 

 Провеждане на две анкетни проучвания в периода от 1.02.2016 г. до 

29.02.2016 г. и от  3.04.2017 г. до 28.04.2017 г.  
 Обработване на първоначалните данни. 

 Верификация на респондентите към избраната извадка. 

 Обобщаване на резултати в SPSS и MS Excel. 

 Изводи въз основа на количествените и качествените обобщения. 

 

3. Резултати от изследването 

Използваната анкетна карта като инструмент на изследване на 

служителите в организацията „Асарел Медет“ АД е разделена на няколко 

взаимосвързани и логико-последователно обвързани блока и именно по този 

начин ще бъде разгледана в последващото изложение. За разлика от предходни 

изследвания, при които основната цел е насочена към установяване на 

моментното състояние на системата на човешкия капитал в организацията, при 

настоящото изследване целта е да се определи промяната в състояние на 

системата на човешкия капитал. Организацията на провеждане на двете анкети 

е аналогично, като анкетираните лица самостоятелно и анонимно са 

попълнили въпросниците. В този смисъл е коректно да се приеме, че 

получените резултати отразяват вярно оценките на персонала по зададените 

въпроси и тяхната промяна в период от една година. 
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Както сочат приведените по-долу данни, налице е процес на промяна в 

оценките и позициите на персонала, които кореспондират с повишаване на 

позитивното отношение към фирмата. Конкретно служителите изразяват 

повишена степен на мотивация, на осведоменост и на съпричастност към 

стратегическата политика на компанията.  

Фигура 1 представя обобщените отговори на въпросите, включени в 

първи блок на анкетната карта. Те са свързани със стратегическата насоченост 

на организацията и личната реализация на служителите.  

 

 

Фиг. 1. Сравнение на въпросите, свързани със стратегическата насоченост на 

организацията  

 

Представените данни на фигурата дават основание да се направи 

обобщението, че след предприетите действия се наблюдава осезаема промяна 

на резултатите в посока на сближаване на стратегическата насоченост на 

организацията с очакванията за кариерно развитие на служителите. 

Фигура 2 илюстрира резултатите от проучването за степента на 

застъпеност и развитие в организацията на определен набор от фактори на 

системата за управление на човешкия капитал. При първото изследване 

средните аритметични стойности на факторите са били в интервала от 3,34 до 

4,19, където 1 е най-ниската степен, а 5 е най-високата. След прилагането на 

формулираните мероприятия в плана за действие, получените резултати при 

последващото изследване са нарастнали значително и са в стойности на 

средните аритметични оценки в интервала от 3,85 до 4,53. 
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Фиг. 2. Сравнение на въпросите, свързани с факторите на системата за управление на 

човешкия капитал  

 

При първата анкета факторите с гранични стойности са осигуряване на 

безопасни условия на труд (доминиращ) и наемане на нови служители (с 

най-ниска значимост). Факторът осигуряване на безопасни условия на труд е 

бил най-високо оценяван със средна аритметична стойност 4,19, докато 

наемане на нови служители е бил най-ниско развития фактор – 3,34. 

При втората анкета факторите, които се отличават, са: на първо място 

факторът осигуряване на подходящи условия на труд с оценка равна на 4,53, 

на последно място е оценен факторът – наемане на нови служители – 3,85. 

Повторното изследване показва промяна в оценъчната нагласа. Тези резултати 

се възприемат от ръководството на фирмата, че изпълнението на 

препоръчаните действия дава значим и много добър резултат. 
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Следващото проучване (фиг. 3) е насочено към оценка влиянието на 

външните фактори върху системата за управление на човешкия капитал според 

служителите. Обработените данните илюстрират повишаване на значимостта 

на външните фактори на системата за управление на човешкия капитал. Този 

резултат се дължи на факта, че в организацията са предприети действия, които 

са свързани с осведомяването на служителите за политиките и детайлна 

информация на тази система. 

По време на предходните изследвания като водещ фактор се сочат 

икономическите условия, докато на демографската ситуация е дадена най-

ниска оценка. Факторът икономически условия притежава най-висока средна 

аритметична стойност, равна на 3,91, докато факторът демографска ситуация 

е с най-ниската средна аритметична стойност – 3,47. 

 

 

Фиг. 3. Сравнение на отговорите на въпросите за оценка навъншните фактори на 

системата за управление на човешкия капитал  

 

Последващото изследване показва разместване на приоритетите по 

отношение на значимостта. Водеща позиция има факторът технологични 

проблеми, а най-незначим е факторът демографска ситуация. Факторът 

технологични проблеми е оценен с най-висока оценка, равна на 4,53, докато 

външният фактор демографска ситуация има оценка 3,85. Резултатите от 

проведената повторно анкета дават основание да се направи изводът, че са 

постигнати високи резултати, с помощта на проведените дейности, които 
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дават информация на служителите и ги правят съпричастни към изградената в 

организацията система за управление на човешкия капитал. По този начин тази 

система се превръща в по-разбираема и необходима за служителите. 

Най-голям прогрес се наблюдава при факторът технологични проблеми. 

Средната аритметична стойност от 3,57 е увеличена на 4,53. Най-малък 

прогрес е установен при фактора нормативни условия. Средната аритметична 

стойност от 3,65 е увеличена на 4,01. 

Аналогично изследване бе извършено за формиране на оценка за 

значението на вътрешните фактори за управление на човешкия капитал (фиг. 

4).  В диаграмата по-долу са представени в сравнителен аспект получените 

резултатите от проведените две изследвания: 

 

 

Фиг. 4. Сравнение на въпросите, свързани с вътрешните фактори на системата за 

управление на човешкия капитал  

Идентично могат да бъдат интерпретирани получените резултати от 

първото и последващото изследване при вътрешните фактори, както са 

разгледани по-горе при външните фактори на системата за управление на 

човешкия капитал. 

Интервалът на средните аритметични стойности на вътрешните 

фактори при първото изследване е от 3,75 до 4,01. Докато при последващото 

изследване този интервал е от 4,32 до 4,62. 
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Най-големият прогрес е установен при вътрешния фактор мисия на 

организацията. Средната аритметична стойност от 3,84 е увеличена с 0,78 на 

стойност равна на 4,62. 

Резултатите от сравнителната диаграма дават основание да се направи 

заключението, че при повторното изследване са постигнати значително по-

високи резултати отколкото при първото изследване. Това е осъществено с 

помощта на реализираните дейности от обособения план за действие. По този 

начин тази системата за управление на човешкия капитал се превръща в реална 

и действена и формира разбирането за важността на всеки един фактор за 

развитието на фирмата. 

 

4.   Заключение 

Анализът на получените от проведеното изследване резултати показва, че 

предприетите мероприятия оказват положителни въздействия. В същото 

време, постигнатите резултати сочат, че съществуват и други възможности за 

стимулиране и включване на служителите в непрекъснат процес на 

стратегическо планиране на организацията. В обощение е коректно да се 

направи извода, че проведеното усъвършенстване на системата за управление 

на човешкия капитал е успешно, възприема се от фирмените служителите, и 

трябва да се разглежда като етап на перманентно действаща система за 

управление на персонала. 
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1. Въведение 

Понятието дрескод (dress code) е поставило основите си в Европа още през 

Средновековието. Европейското кралство и благородство са го използвали, за 

да различават себе си от останалите хора, които са част от други по-нисши 

класи. 

Местните хора, които са обитавали тихоокеанския северозапад, са имали 

доста сложна социална структура, която е включвала: роби, обикновени 

граждани, благородници и други Именно дрескодът е бил в основата за 

различаването на всички тези класи и техните личностно-качествени 

характеристики.  

Dress code е започнал своето приложение, когато е служил за 

разграничаване на половете мъж-жена. По-късно чрез него започва да се 

акцентира върху социалната класа/статут, към която се принадлежи. Ако 

дадена личност работи в полиция, военно учреждение и др., отново се изисква 

носенето на специално облекло, като по този начин се показва респект, почит 

и уважение към мястото, което се обитава. Ако се принадлежи към различни 

етнически и политически сдружения, отново се изисква носенето на определен 

тип дрехи – дрехи с бродерии, мюсюлманите – бурки и др. Адвокатите, 

политиците също трябва да изглеждат по подобаващ начин и да пазят 

определен тип поведение, защото това се изисква от сферата, в която работят 

и се развиват – костюми, официални обувки, вратовръзка, риза, но трябва да 

mailto:keremidchiev@abv.bg
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са в подходящ цвят (черен, тъмносин/кафяв), за да се постига представителен 

вид. 

Начинът, по който изглеждат преподавателите, студентите, учениците, 

също е от голямо значение, но често се подценява. В миналото, когато 

дрескодът е навлизал в учебните сфери и среди, неговата цел е била да се 

премахне неподходящото облекло и начинът, по който са били комбинирани 

различните части от облеклото. 

В днешно време у нас почти няма висши училища, в които ръководителите 

им да поставят нормите и правилата, които всеки трябва да спазва, когато се 

стига до това как е необходимо да си облечен, за да бъдеш част от това 

учреждение и всички да се отнасят с уважение и респект към теб. Това не прави 

добро впечатление, защото по този начин не се създава специален и идентичен 

етикет на облекло и това се забелязва, ако има присъствие на колеги от 

чуждестранни университети. Освен това много студенти решават да проявят 

свободолюбие и започват сами да избират как да дойдат в университета и 

когато не са под контрола и наблюдението на родителите си, масово правят 

грешки и не изглеждат по подобаващ начин. Разбира се това се отразява на 

институцията и не се гради добро име. Всичко това е от значение, защото не е 

морално и възпитано, ако човек не се старае да изглежда и да се облича добре, 

когато става въпрос за присъствие по време на учебни занятия. Тук се 

акцентира върху това, че има контакт между студента и преподавателя и е 

необходимо, когато той преподава учебния материал с официално облекло и 

от отсрещната страна той да вижда представителна визия. Не е необходимо 

дрехите да са последна мода, важно е всички компоненти, които се съчетават, 

да бъдат подбрани.  

Според някои ръководители, когато се налага носенето на униформи, се 

ограничава личността и тя не се чувства свободна да покаже истинската си 

същност. От една страна, това може да се окаже правилно, но ако това се случи 

има други начини, чрез които да се постигне удовлетворение, и студентите, и 

институцията да останат доволни: чрез гласуване да се избере подходящ 

модел, цвят на облеклото, които да внасят добро настроение и да внушават 

високо ниво на интелектуалност. От друга страна, когато тези студенти и 

ученици пораснат и постъпят на работа в по-сериозна компания, те се 

подчиняват на правилата и носят специално облекло, което представя и тях, и 

организацията. Следователно не присъства никакво оправдание от това да не 

се изисква още от ранна възраст всеки да спазва добър имидж. 

Предмет и цел на настоящия доклад е да се запознаем и почерпим опит от 

едни от най-известните чуждестранни университети в световен мащаб, които 

изключително много държат на своя дрескод и за тях се е превърнал в запазена 

марка. 
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2. Изложение 

2.1. Nanyang Technological University (Singapore)/(Сингапур) [1] 

Дрескод за студентите, които са в района на университета (кампусите) и 

дрескод за персонала: 

► Дрескод за персонала: 

От членовете на състава се очаква да отиват на работа с официално облекло 

и да поддържат прическа, която да внушава респект и уважение. Забранено е 

да се обличат с неподходящо облекло и да се носят маски, воали, които да 

скриват идентичността. Освен това се отбягват и неподдържаните прически.  

► Дрескод за студентите: 

За да се поддържа добрият имидж на университета, студентите трябва да 

бъдат облечени в подходящ външен вид, когато са в околностите на кампуса. 

 Облекло: 

 не трябва да бъдат открити корема, гърдите, бюста, бедрата и 

други видими части от човешкото тяло; 

 не трябва да се носят дрехи, които прозират; 

 на дрехите, които се носят, не трябва да има различни 

шарки/принтове, които са вулгарни и обиждащи.  

 Обувки: 

 не трябва да се носят чехли, джапанки; обувки с каишка се носят 

само ако е разрешено.  

За идентичността на студентите се забранява носенето на маски, каски за 

мотор и др., които скриват лицата им. 

 

2.2. Hampton University (Virginia, United States) (Вирджиния, САЩ) [2] 

Студентите от този университет е нужно да се обличат винаги спретнато. 

Следват примери за местата, където се показва как трябва да се обличат те, 

когато ги посещават: 

 класната стая, кафенето, студентските центрове, офисите на 

университета – спретнато, елегантно, скромно, официално, но не и прекалено 

натруфено; 

 посещаване на различни мероприятия – зали, театри, църкви – 

елегантно и спретнато; 

 социални мероприятия, зали за посещение на различни 

преподаватели/студенти от други университети – скромно, официално; 

 балове, гала вечери, кабаретни програми в ресторант, 

организирани от университета – официално, полу-официално или елегантно и 

всяващо респект и уважение.  
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2.3. Brac University (Bangladesh)/(Тайланд) [3] 

Студентите от този университет е необходимо да се обличат спретнато и 

чисто, съобразено със стандартите и с етичните и културните норми и етноси. 

В района на университета не се препоръчват следните неща: 

 маски на лицето/качулки и всичко останало, което скрива 

идентичността на всеки студент; 

 къси гащи от какъвто и да е вид, както и три/четвърти панталони; 

 къси поли; 

 чехли за баня/вкъщи освен от почистващия персонал в 

университета; 

 рокли, на които има неподходящи и обиждащи логота/принтове. 

 

2.4. Oxford University (England)/(Англия) [4] 

Студентите от мъжки пол са задължени да носят:  

 черен костюм и чорапи; 

 черни обувки; 

 бяла вратовръзка; 

 бледобяла риза и яка, които се носят под черното студентско 

наметало.  

Студентите от женски пол са задължени да носят: 

 черна пола/панталони; 

  бяла блуза; 

 черни чорапи/черен чорапогащник и обувки; 

 черна панделка, която е вързана като вратовръзка. 

 

2.5. Pembroкe College Cambridge (England)/(Англия) [5] 

 Първа опция: 

 черен костюм/вечерно яке и дълги панталони; 

  дълга бледобяла риза/рокля с бяла яка; 

  бяла вратовръзка; 

  ленти/ивици на ръкава, които показват, че си част от 

университета; 

  черни обувки без катарама (и пръстите, и петите трябва да са 

покрити); 

  забранени са ботуши/боти, високи токчета и платформи; 

  черни чорапи; 

  академична шапка/тога. 

 Втора опция: 

 черна рокля/пола с дължина до коленете; 

 бяла блуза, която се носи с дълги ръкави; 
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 черни/телесни чорапи/чорапогащник; 

 черни и затворени обувки без катарама (и пръстите, и петите 

трябва да са покрити); 

 забранени са ботуши/боти, високи токчета и платформи; 

 академична шапка/тога; 

 коленете и лактите да са винаги покрити; 

 забранени са мини поли. 

Белият цвят означава бял цвят, а не нюанс на бялото. Черният цвят означава 

черен, а не тъмнокафяв, тъмносин или тъмносив.  

Не се позволяват: 

 бижута; 

 обеца на едното ухо; 

 гривни; 

 колиета; 

 часовници с разнообразие от орнаменти; 

Като допълнение, на бялата риза може да се постави колие/гердан, но само 

ако не е претруфено, а е изчистено и стои елегантно. 

Не се разрешават натруфените прически, разноцветните коси и нокти. 

 

2.6. Pennstate Schuylkill (Pensilvaniya)/(Пенсилвания) [6] 

Всяка униформа съдържа следните компоненти: 

 риза-поло с военноморски елементи/френскосин цвят; може да се 

закупи от книжарницата, която се намира в района на университета; 

 за да се осигури топлина и удобство или просто за прикриване на 

видимите татуировки, под ризата-поло се носи и риза с дълъг ръкав; 

 тази риза трябва да е бяла/без логота, щампи и отличителни знаци; 

Панталоните също могат да бъдат открити в тази книжарница, както и 

навсякъде другаде, при условие че отговарят на следните изисквания: 

 военноморски/бели; 

 изработени от специален материал за униформи, без дънков, рехав, 

вълнен материал; 

 горнището да е еластично/с цип; 

 без накъсани панталони и висящи бижута по тях. 

Задължение е по различните предмети, където се извършват лабораторни 

проучвания – химия, физика и др., да се носят лабораторни престилки, които 

трябва да бъдат: 

 бели; 

 дължината им да бъде до средата на бедрата/по-дълги; 

 открити и закупени отново в тези книжарници. 

Якета, които да топлят в студеното време: 
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Не е позволено да се носят пуловери, но е разрешено да се носят точно 

такива якета, които да топлят, когато времето е неблагоприятно. Това е само 

опция, а не задължителна част от униформата. Това яке е с военноморски 

елементи и върху него има лого на университета. Налично е в тези книжарници 

на университета и може да бъде носено върху униформата. 

Обувки: 

 елегантни/спортни обувки, които трябва да бъдат или чисто бели, 

или кожени; 

 позволени са полузатворени обувки (отворени само на петата); 

 винаги с тях да се носят бели чорапи и те да са дълги толкова, че да 

покриват коленете. 

Външен вид: 

 коса: 

 чиста и спретната; 

 дължината на косата да не стига под раменете; 

 цвета на косата да е натурален; 

 без модни прически – изправяне, топиране и др.; 

 разрешават се панделки за глава/шапки с цел да прибират косата 

само ако са сини, бели или с някакъв др. тъмен цвят. 

 ръце: 

 чисти; 

 къси нокти; 

 забранява се какъвто и да е цвят лак за нокти.  

 бижута (минимално присъствие): 

 Пръстени – разрешени са най-много два; сватбените комплекти се 

броят за 1 компонент; 

 Гривни – забранени; 

 Обеци: 

 За жените: 

 Забранени са дългите обеци; 

 Забранени са пиърсингите и останалите видове обеци, 

които могат да бъдат по тялото; 

 За мъжете: 

 Всички видове обеци са забранени. 

 Огърлици/гердани – единична, не по-дълга от 22 см. с 

малка висулка/медальон; 

 Часовници – задължителен часовник с таймер; 

Неприемливи са: 

 Пиърсинг на веждите; 

 Пиърсинг на носа; 
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 Пиърсинг на езика; 

 Други видими бижута по тялото. 

 Татуировки – всяка видима е неприемлива и трябва да се 

покрива; 

 Баджове – студентите трябва да носят ID карти /баджове/ 

и специални апарати за изчисляване на радиацията. 

 

3. Заключение 

В световен мащаб университетите са постигнали изключително голямо 

развитие по отношение на своя дрескод и чрез него се доказва, че присъства 

спазване и на доста по-сериозни правила, които постигат прогрес и развитие. 

Необходимо би било, ако и ние се опитаме да вземем пример от тях, защото е 

необходимо да не се толерира поведение, което не е подходящо за дейността, 

и то да се подкрепя от външен вид, който не е съобразен и не влиза в рамките 

на установената дисциплина. Ако това се допуска, ще присъства не прогрес, а 

регрес и като резултат много български студенти ще имат за цел да станат част 

от стандарта на обучение в чужбина, който няма да допуска тези неща. 

Въпреки всичко казано до тук, ще има и изключения и ще има хора, които няма 

да спазват този начин на поведение, но по този начин системата просто ще ги 

отхвърли, защото или ставаш част от нея, променяш се и постигаш успехи, или 

просто осъзнаваш своята слабост и сам се предаваш. 

Необходимо е да почерпим опит от едни от най-известните чуждестранни 

университети в света, чийто дрескод се е превърнал в запазена марка за тях. 
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Abstract. Not too many entrepreneurs are consciously building a brand of themselves on 

social media. The challenges they face have to do with combining their work role and private 

life, time management, and content planning, among other things. The arguments are 

understandable, but at the same time controversial with respect to business: as known, 

entrepreneurs work long hours, hardly take vacations, and are ready for all kinds of procedures 

and chores needed for the success of their company. Typically, they do not count their working 

hours. Compared to the diversity of the job of an entrepreneur, however, personal branding is 

relatively easy, as it all comes down to only one person – the entrepreneur him- or herself.  

This article is a part of research findings in an international project “Snowman”: 

Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through 

increased capacity of business intermediaries. Business intermediaries, owner-managers and 

universities jointly develop and apply innovative tools and methods for business counselling 

that respond to the specific needs of owner-managers of small and medium sized enterprises 

(SMEs). Owner-managers of SMEs tend to be driven by different considerations than SMEs 

run by employed managers, for example, their own family’s well-being, the employees’ 

situations and lack of time for developing their own managerial skills. 

Keywords: social media, branding, entrepreneurship 

 

1. Introduction 

Despite of a wide range of professional tools, a majority of business 

intermediaries experience complex challenges and insufficiency when counselling 

SME owner-mangers. Owner-managers are driven by more complex and subjective 

considerations as for example long-term interest, the local society, employees and 

relations. The Snowman-project provides the intermediaries with new tools to 

improve the dialogue to be more personalized and based on trust. These tools take 

into account owner managers’ attitudes and expectations and give the companies 

solutions that support their development and growth [1]. 

A large number of European SME’s are owner-managed and they represent 

sectors with huge potential for innovation, growth and increased employment. The 

Snowman-project includes representatives of such owner managed SMEs in 

Germany, Poland, Lithuania, Finland and Denmark. Through a co-creation process 

with non-profit intermediary organizations and universities of applied science the 

project develops tools and methods for business intermediaries that respond to the 

challenges the owner-managed SME’s faces. Overall, the objective of the project is 
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to establish good and valuable communication between owner-managed SME’s and 

business intermediaries across the Baltic Sea region [1]. 

The easiest and most efficient way to do personal branding is probably on social 

media. Why would an entrepreneur leave digital media, and specifically social 

media, as a playing field for the competitors? Moreover, how can one encourage 

their employees to act as the company’s business card on the customer interface, if 

one is not willing to set the example her/himself? Since entrepreneurs often are 

courageous, innovative, and eager to learn, they could approach social media and the 

possibility to share their expertise through it as an opportunity for learning. While 

one takes over social media channels and develops their digital knowhow, he or she 

is at the same time building their brand of expertise [2]. 

In this article, the research question is: How personal branding of an 

entrepreneur through social media can accelerate the growth of their businesses? 

We decided to identify, categorize and analyze these branding strategies and 

measures and to estimate how they relate to the stated objectives. We strongly feel 

that the understanding of these methods will strengthen our perception of the effects 

social media can have on business growth. 

 

2. Social media presents a ready-to-use platform for personal branding 

Brand building is one of the key concepts in the field of marketing. In the research 

concerning brand building, the newest trend and outlook based on the research 

results is the view that instead of bringing themselves forth, the brand builder of a 

company or a personal brand should focus more on communication – that is, on 

dialogue and interaction with the customer [3]. The creation of customer value in 

collaboration with the customer has been discussed by, for instance, Vargo and 

Lusch (2004) [4]. This could even motivate the entrepreneur to actively operate on 

social media. Digital online platforms also present excellent channels for networking 

and listening to the customer’s needs. 

In a number of marketing and thought leadership trainings for entrepreneurs, 

we noticed that the participants often ask the same question: “What would I possibly 

have to give?” To clarify on this, a good starting point is to list bullet points on paper, 

to draw a mind map, or whatever way best works for you for “brainstorming”. The 

main thing is to begin somewhere, whether it is from a seemingly minor aspect, 

which may also be the most obvious for the entrepreneur concerning his or her own 

expertise [5]. The entrepreneur does not need to be the number one expert on their 

field in order to relay and share their experiences. You can also approach it this way: 

while one dialogically shares their views with others, the speaker also grows in 

his/her expertise and strengthens it even further. As is the case on social media in 

general, the quality of being dialogical is central in the process of building an 

entrepreneur’s personal brand, as well. The aim, then, is not solely telling one’s own 

story, but instead discussing with others and listening to their insights and points of 
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view. Here are some questions that may get you started in sketching your 

communication list 

1. What sort of knowhow and expertise do I have to share with others? 

2. What have I faced during my entrepreneurship that I would like to relay to 

others? 

3. What are the issues that other entrepreneurs (in my field) would like to 

discuss or hear more § about? 

If the entrepreneur also employs other people in the company, it is possible to 

view the concept of personal branding and thought leadership from an even wider 

perspective, as a matter concerning the whole organization [3, 7]. In the era of social 

media, traditional organizational communication has gone through a transition. 

Formerly, organizational communication was a process defined by PR professionals 

and controlled by marketing departments, while in the core of this process was 

building the organization’s image as defined in the company’s strategy [6]. 
Nowadays, in the field of communication, experts are rather considering how to 

encourage the company’s employees to spread the word among their own networks 

about their job, their professional performance, and the results of their work. In 

practice, the main tasks of PR professionals often deal with the official messages 

and statements of the company, choosing the right communication channels for 

organizational communication, and sharing and transferring their own 

communicational knowledge for the use of the work community.    

As the number of communicators grows and the message templates made for 

use by the communication department no longer control them, it is inevitable that 

the organization’s image is formed through different voices and various styles of 

communication. The contents that workers, and specifically knowledge workers 

produce on the web about their own input efficiently participate in building the 

company’s brand: they tell the potential customers, future employees, and 

collaborators about the organization’s culture and knowhow in a credible way [6]. 
For an organization’s success, knowledge and knowhow no longer suffice; instead, 

an organization needs to recognize how to utilize its knowhow so that it may 

succeed. In order to utilize knowhow, it is vital to support communication on both 

structural and human levels; as organizations as social networks are based on 

people’s interaction, are communicative employees a vital element of organizational 

communication [8]. 

 

3. Personal branding is marketing 

An entrepreneur’s personal branding and development of thought leadership are 

essentially marketing. Therefore, it is possible to approach them through a 

framework that is very similar to the one used in marketing design. A general aim is 

to be seen and present, to remain interesting in the eyes of potential customers, and 

to maintain the existing customer relations [9]. The points listed below may serve as 
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a rough marketing plan, and they may be useful if systematical work is done towards 

putting them into practice in the entrepreneur’s own communication and networking.  

1. Where on the Internet do my customers, and my potential customers, move? 

These channels should be prioritized (for instance LinkedIn, Facebook, and the 

field’s most important forums or publications). 

2. Standing out from the competitors and finding one’s fundamental message. 

Why would they want to hear my story? What is the additional value or 

information I can offer the listener? It is often the forward-gazing and 

intriguing content that best grasps the reader’s attention. 

3. Concreteness and visualization. Split the story into distinct sections, use 

practical, real-life examples for demonstration, and add pictures and graphics 

for visualization, if possible. 

4. The power of a network. Creating the networks needed, maintaining the 

existing ones and participating in them. All members of a network have an 

impact on whose messages are taken into account and what is the topic of 

discussion. Winners are those who can meaningfully communicate to the 

audience. 

Out of the leaders of the world’s 350 largest companies, 84 percent believe that 

thought leadership is crucial for their role on their field and in their organization. 

Nearly as many emphasize the importance of building thought leadership, which 

helps them stay up to date business-wise, to communicate their decisions and spot 

future trends, while at the same time they help their employees and customers 

understand upcoming movements [2].  

Like in overall marketing, also in personal branding the idea is not to please all 

of the people all of the time, but to find a niche for your business. Just as professional 

sports teams have several types of coaches, entrepreneurs need a specialized focus, 

too. Focusing on a niche improves the entrepreneur to stand out and to get the brand-

relater messaging right and clear enough to attract the target audiences [10]. 
Encouraging and supporting your employees' personal branding has numerous 

benefits for the business and individuals alike, although only 15 percent of workers 

are engaged professionally [11]. Engagement boosts efficiency, as research by the 

University of Warwick finds happy workers are 12 percent more productive [12]. 

One of the most popular tools for personal branding has appeared to be 

LinkedIn. The rise of social media has made personal branding as a part the 

mainstream, everyday life. And while many celebrities have been born on consumer 

platforms like Instagram or YouTube, and others, like, say, President Trump, thrive 

on Twitter, in the marketing business, the place to shout "I'm a thought leader" is 

LinkedIn [13]. Once a place to professionally network, LinkedIn has evolved into a 

vehicle for marketing execs to weigh in on the hottest industry topics du jour in blog 
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posts, self-promote and even dish out advice on entrepreneurship in their status 

updates [14]. 

4. Conclusions 

In the light of above discussed research findings, also SMEs and entrepreneurs 

can increase the productivity of their business by supporting employees' personal 

branding. Despite attempts, especially in B2B-companies it is often the case that 

product development or communication contents are not produced in collaboration 

with the target market. Often this is because their message does not reflect enough 

individuality: it may be a company-centered report, article or blog, and many similar 

may be found from other companies. In this case, progressive and future-oriented 

leadership has been neglected, and the assumption is that others will follow without 

questions. The key is to think big: to investigate on the most crucial business-related 

questions that affect the market and challenge the target audience. Bringing forth 

thought leadership is a chance to get under the skin of the target audience: to discuss 

themes that they, too, are curious about and feel they want to talk over with 

somebody. 

An entrepreneur’s personal brand is also significant from the perspective of 

one’s personal and professional growth, regardless their occupation, field, or 

company. Personal branding can be viewed as powerful communication that 

supports interaction with other people. Both directly and indirectly, it enables actions 

that enhance business and strengthens the trust between the participants. Naturally, 

open discussions between an entrepreneur and his/her target market are not fully 

transparent, nor do they cover every single aspect about the entrepreneur’s expertise. 

Nevertheless, they reflect the entrepreneur’s authenticity with respect to their 

professional knowhow in the topic chosen under discussion. 
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Abstract. The enterprises try to understand consumer’s decision making process that quite 

often ends by buying something. The use of e-shopping is increasing rapidly in all countries 

and it is important to get known what elements influence customers` decision to by online. 
The purpose of the article is to carry out the analysis of factors affecting e-shopiing 

consumers’ behaviour patterns. It could help to determine which elements of e-shop website 

are the most important and should be improved. The following methods were employed: 

analysis of scientific literature, аnalysis and generalization of secondaries sources.  
Keywords: e-commerce, online shopping behaviour, website quality.  

 
1. Введение   

Объемы электронной коммерции в мире возрастают с каждым годом. В 

некоторых странах доля интернет - пользователей, осуществляющих эл-

покупки, уже приближается к 100%.  В 2017 году в Евросоюзе 57% жителей в 

возрасте от 16 до 74  заказывали товары и услуги по интернету. В Литве этот 

процент составляет 38% [1]. В двух возрастных группах (16-24 и 25-54) доля 

пользующихся услугами эл-коммерции в Литве составляет 71%. Конкуренция 

среди эл-продавцов возрастает, поэтому исследование поведения 

потребителей в эл-коммерции и факторов, оказывающих влияние на 

поведение покупателей, является актуальной научной и одновременно 

практически очень важной для эл-продавцов проблемой.  

Изучению поведения потребителей в электронном пространстве 

посвящено много работ. В них исследуется большое разнообразие факторов, 

влияющих на поведение потребителей.  Однако следует отметить отсутствие 

единой их классификации. Также важно отметить, что многие исследования 

ограничиваются только доказательством самого факта влияния определенных 

факторов на намерение виртуальной покупки и меньшее внимание уделяется 

исследованию сравнительной важности факторов, что, несомненно, имеет 

большое практическое значение для организаторов электронной коммерции.  

Цель статьи – идентифицировать факторы, определяющие поведение эл – 

mailto:arna@vgtu.lt
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покупателей в Литве.  

Используемые методы: сравнительный анализ научной литературы, 

анкетный опрос.  

 

2. Конструкты, влиющие на поведение эл-потребителя 

При анализе поведения потребителя в электронной коммерции многие 

авторы используют традиционные модели поведения, так как поведение 

потребителя в традиционной и электронной коммерции имеет много общего. 

Этапы принятия решения о покупке по существу одинаковы – делается 

покупка традиционным способом или в электронном пространстве [2], однако 

в общей модели поведения потребителя необходимо учитывать 

дополнительные факторы, которые отсутствуют при покупке традиционным 

способом.  

Решение потребителей покупать в электронном пространстве тесно 

связано с общей предрасположенностью (установкой) использовать интернет 

в качестве коммуникационного канала. Навыки пользования интернетом 

положительно воздействуют на расположение (установку) осуществлять 

покупки в виртуальном пространстве.  Эту взаимосвязь выражает модель 

освоения технологий (Technology Acceptance Model, TAM) Дэвиса [3], которая 

была создана в результате исследования процесса освоения новых технологий. 

Эта теория отражает процесс усвоения нововведений, где главную роль 

играют два переменных: воспринимаемая полезность (Perceived usefulness) и 

воспринимаемая простота пользования (Perceived ease  of use). В модели TAM, 

как и модели поведения потребителя представленной в  [4], выделяются 

следущие три этапа поведения покупателя: установка (Attitude), намерение 

(Intention) и действие (Action). В модели учитываются внутренние факторы 

поведения потребителя, а именно: какую пользу электронной коммерции 

видит потребитель и насколько несложно выполнить процедуры, 

необходимые для покупки товара. Положительные оценки формируют 

положительную установку, что в свою очередь определяет конкретное 

действие потребителя (покупку). Факторы внешней среды в дополнение к 

факторам, существующим в традиционной коммерции, включают уровень 

использования компьютеров и интернета в стране.   

Много исследований посвящено анализу влияния различных факторов на 

процесс онлайн покупок. Некоторые из них ограничиваются только проверкой 

статистических гипотез о существовании такого влияния [5-8], другие 

различными методами количественно оценивают степень этого влияния [9-

14]. Наиболее часто в литературе исследуются следующие 

мультидименсиональные конструкты, от которых зависит поведение 

потребителя в электронном пространстве [4 - 16]:  
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Воспринимаемая ценность (Perceived value). Главный вспринимаемый 

покупателем результат, который достигается с использованием 

маркетинговых усилий продавца; 

Воспринимая полезность (Perceived usefulness). Степень уверенности 

потребителя в том, что интернет улучшит процесс осуществления покупки; 

Воспринимаемая простота пользования (Perceived ease  of use). Степень 

уверенности потребителя в том, что покупка в интернете  не потребует особых 

усилий; 

Репутация фирмы (Firm reputation). Восприятие потребителем насколько 

внимательно фирма относится к своим клиентам и искренне заботится об их 

интересах; 

Безопасность личных данных (Privacy). Степень безопасности и защиты 

персональной информации потребителя; 

Доверие (Trust). Восприятие совокупности различных свойств, связанных  с 

компетенцией, доброжелательностью и честностью;  

Надежность (Reliability).  Степень, в какой функционирование вебсайта 

соответствует ожиданиям потребителя (без различных технических ошибок и 

недействующих указателей/линков);  

Функциональность (Functionality). Степень, в которой электронный магазин 

предоставляет достаточно полную информацию о продуктах/услугах; 

Удобство пользования (Usability) характеризует, насколько потребитель 

может эффективно достичь своих целей быстро, с комфортом и без особых 

усилий.  

Удовлетворение (Satisfaction). Степень удовлетворения потребителем 

качеством обслуживания. 

 Доброжелательность (Responsiveness). Скорость реакции на запросы 

потребителя. 

С целью установить основные факторы, влияющие на поведение эл-

потребителя, авторы произвели анкетный опрос 249 покупателей из 

возрастной группы  16-24. Далее представлены обобщенные результаты 

исследований различных авторов относительно зависимости между 

намерением покупать продукты/услуги по интернету и различными 

факторами, а также степени важности этих факторов для потребителей.  

 

3.  Корреляционные зависимости и степень важности 

Коэффициенты корреляции между покупками в интернете и факторами на них 

влияющими, обобщенные по источникам литературы, а также полученные 

авторами в результате опроса, представлены в Таблице 1. Три фактора, с 

которыми корреляционная связь покупок онлайн наиболее сильна, это: 

репутация фирмы, воспринимаемая полезность и степень удовлетворение 

потребителя. Следует отметить, что существуют достаточно сильные 

корреляционные зависимости и между самими конструктами. Например, 
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корреляционный коэффициент между доверием и простотой пользования 

равен 0.703, доверием и репутацией фирмы  - 0.798. 

 
  Таблица 1. Коэффициенты корреляции                 

Номер Конструкт  Коэффициент 

корреляции 

согласно лит-

ре [5;9;12;17] 

Коэффициент 

корреляции 

согласно 

исследованию 

авторов 

1 Воспринимаемая ценность 

(Perceived value) 

0.742   0,85 

 

2 Воспринимая полезность  

(Perceived usefulness) 

0.844   0,792 

 

3 Воспринимаемая простота  
пользования (Perceived easy of 

use)  

0.784  0,864 

4 Репутация фирмы (Firm’s 

reputation) 

0.858    0,873 

5 Безопасность личных данных 

(Privacy) 

0.721 0,921 

6 Доверие (Trust) 0.835 0,865 

7 Надежность (Reliability) 0.812 0,756 

8 Функциональность (Functionality) 0.801 0,798 

9 Удобство пользования (Usability)  0.764 0,834 

10 Удовлетворение (Satisfaction) 0,837    0,827 

11 Доброжелательность 

(Respоnsiveness) 

0,788 

 

0,814 

Репутация фирмы в свою очередь зависит от простоты пользования (0.764) 

и воспринимаемой полезности (0.769) [9]. Корреляция между воспринимаемой 

полезностью и простотой пользования также значительна (корреляционный 

коэффициент 0.66). Это можно обьяснить тем, что как уже упоминалось ранее,  

пока отсутсвует единая система конструктов, а также нет единообразия в 

определениях тех же самых конструктов. Так как конструкты 

многодименсиональные, то определения некоторых из них частично 

перекрываются.    

В других исследованиях встречаются меньшие, однако статистически 

значимые величины корреляционных коэффициентов между намерением 

покупать в интернете (или установкой покупать) и независимыми 

конструктами. Так, исследования [11,18] зависимости установки (Attitude) 

покупать онлайн, которая оказывает сильное влияние на намерение покупки, 

показывают, что существует  значимая зависимость от фактора доверия 

(коэффициент корреляции 0.525), репутации фирмы (0.52) и безопасности 

персональных данных (0.48). Используются в исследованиях и другие 

независимые конструкты, оказывающие влияние на намерение покупать в 
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интернете продукты и услуги: воспринимаемое удовольствие (Perceived 

enjoyment) [14, 18], субьективные нормы поведения [8; 19], качество 

информационных технологий (IT quality)  [14, 20, 21], культурная дименсия 

(Culture) [10].    

Результаы исследования мнения потребителей о степени важности 

изучаемых конструктов с использованием шкалы Ликкерта [5, 7, 9, 11, 13, 18] 

показывают, что первые места занимают факторы удобства пользования, 

воспринимаемой полезности и функциональности.  Оценки степени важности 

независимых конструктов по семибальной шкале Ликкерта представлены в 

Таблице 2.  

 
Таблица 2. Оценка важности для потребителей  

Номер Конструкт  Степень 

важности 

согласно 

литературе 

[5;9;11;13] 

Степень 

важности  

согласно 

исследованию 

авторов 

1 Воспринимаемая ценность 

(Perceived value) 

5.492 5,228 

 

2 Воспринимая полезность  

(Perceived usefulness) 

5.636    5,721 

 

3 Воспринимаемая простота  
пользования (Perceived easy of 

use)  

5.474  5,132 

4 Репутация фирмы (Firm’s 

reputation) 

5.026 5,166 

5 Безопасность личных данных 

(Privacy) 

5.326 5,204 

6 Доверие (Trust) 5.515 5,327 

7 Надежность (Reliability) 5.532 5,541 

8 Функциональность (Functionality) 5.6    5,654 

9 Удобство пользования (Usability)  5.76     5,833 

10 Удовлетворение (Satisfaction) 5,48 5,371 

11 Доброжелательность 

(Respоnsiveness) 

5,473 

 

5,187 

 

Все оценки степени важности факторов больше 5 по семибальной шкале 

и это значит, что потребители воспринимают все перечисленные в таблице 

конструкты как достаточно важные.  Первые три места занимают факторы 

удобства пользования, воспринимаемой полезности и функциональности. 

Далее по степени важности для потребителя идет доверие, степень важности 

которого только на 0,1 меньше чем у фактора функциональности.  
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4. Выводы  

Объемы электронной коммерции в мире возрастают и  исследование 

поведения электронных потребителей, а также факторов, влияющих на это 

поведение, является актуальной научной и практической задачей. Результаты 

опроса потребителей показали, что главными факторами, определающими 

положительнуую установку и намерение пользоваться услугами электронной 

коммерции,  являются факторы удобства пользования, воспринимаемой 

полезности, функциональности и доверия.  

Организаторам электронной коммерции при разработке маркетинговых 

стратегий целесообразно особое внимание уделять совершенствованию тех 

факторов, которые привлекают электронных потребителей и существенно 

влияют на их поведение, укрепляя намерение покупать продукты и услуги в 

электронном пространстве. 
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Abstract. The article explore the Digital shadow's concept and how it's formed in Internet. 

It's also showed the influence of user's shadow for personalization in Internet and Social 

networks. Article studied different information, which user leave in Internet after their 

activity. Author also show interconnection between digital shadow and digital portrait, which 

is formed by user activity in social networks. In the paper groups of characteristics of a portrait 

of the Internet of the consumer are analyzed, among which the author distinguishes groups of 

social-demographic, psychographic, behavioral and geolocation characteristics. The author 

identifies sets of characteristics that form each of the groups of characteristics of the Internet 

consumer, which constitute the portrait of the consumer as a whole. Social networks are 

identified as one of the largest sources of information about the Internet user, collecting and 

providing not only basic information about the consumer, but also information about his 

actions from his profile. The author explores possible methods of collecting such information 

about users by means of social networks and shows the possibility of obtaining this 

information about the formation of a consumer portrait. The received information on the 

consumer will allow a lot of companies to provide a personalized marketing program and 

increase the effectiveness of financial investments in the study of consumers on the Internet. 

Keywords: digital shadow, digital fingerprint, digital portrait, online customers, social 

networks. 

 

1. Введение 

Процесс перехода всего человечества в мировую паутину сегодня все 

более очевиден. Каждый из нас сталкивается с ежедневным взаимодействием 

с интернет-сервисами, торговыми интернет-площадками, электронной почтой, 

социальными сетями, мессенджерами. Согласно данным исследования, 

проведенного агентства We Are Social и Hootsuite, 67% населения являются 

активными пользователями мобильных устройств, 51% населения используют 

доступ к сети Интернет, и 36% являются активными пользователями 

социальных сетей [1]. 

Ежедневное взаимодействие с цифровым пространством приводит к 

тому, что в киберсреде накапливается огромное количество информации о 

пользователе: лог-файлы, текстовые сообщения, аудио- и видео-контент. По 
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информации компании IDC объем такой информации в мире в 2016 году 

достигал 16 зеттабайт [2]. 

Весь этот объем информации о пользователе формирует так называемую 

«цифровую тень» или «цифровой след» человека. 

Переход бизнес-сегмента в цифровое пространство и проведение 

маркетинговых компаний в сети Интернет привело к тому, что многие 

компании работают над «цифровым портретом» потребителя. 

В работе рассматривается возможность построения «цифрового 

портрета» потребителя, основанного на анализе его «цифровой тени» в 

социальных сетях. 

 

2. Цифровая тень потребителя 

Определение «цифровой тени» не сформировано полноценно в научной 

литературе, поэтому в качестве определения зачастую используется его аналог 

– «цифровой след». 

Цифровой след - уникальный набор цифровых действий и сообщений, 

которые оставляют данные в Интернете, на компьютере или другом цифровом 

устройстве и могут идентифицировать конкретного пользователя или 

устройство [3, 4]. 

Цифровой след - это совокупность данных, которые существуют в 

результате действий и коммуникаций в Интернете, которые каким-то образом 

могут быть отслежены [5]. 

Проводя анализ определения «цифрового следа» можно сделать вывод о 

том, что «цифровая тень» также включает в себя набор активных действий и 

связей, осуществляемых пользователем. 

Можно выделить активные и пассивные «цифровые следы» [6, стр.3]. К 

активным цифровым следам можно отнести действия, совершаемые 

пользователем самостоятельно, а к пассивным – цифровые действия, 

совершаемые за пользователя. Например, к пассивным цифровым следам 

можно отнести фотографию, загруженную в социальные сети третьими 

лицами, и содержащую цифровое изображение пользователя. 

Исследование «цифровой тени» формируется на основе множества 

данных, собираемых машинным интеллектом. Однако, рост популярности 

смартфонов и планшетов обеспечивает цифровое пространство огромным 

количеством персонализированной информации: информация о переписке по 

электронной почте, информацией из социальных сетей, информация по 

банковской карте и онлайн-платежам [7]. Результатом этого стало понимание 

возможности применения «цифровой тени» для маркетинговых интернет-

исследований, поскольку такие данные обладают способностью встраиваться 

в текущие бизнес-процессы, которые позволяют принимать решения в режиме 

реального времени без необходимости большого индивидуального анализа и 

интерпретации [8]. 
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Однако развитие Social Media Marketing (SMM) формирует у нас 

понимание о смещении исследования «цифровой тени» потребителя в сети 

Интернет в сторону социальных сетей, обусловленного изменением баланса в 

части маркетинговых онлайн-исследований.  

Для изучения взаимосвязи цифровой тени и цифрового портрета в 

социальной сети, необходимо определить компоненты цифровой тени 

потребителя, формируемые в социальных сетях. Для этого автором был 

произведен анализ социальной сети и выявлены возможные действия, 

производимые пользователями, их роль и рассмотрены методы их получения. 

Важность изучения деятельности пользователей отмечают такие крупные 

компании как Google [9], SeoPult [10], Cossa [11]. 

В ходе исследования были выявлены следующие важные цифровые 

действия потребителей: заполнение профиля участника социальной сети; 

загрузка собственных фото- и видеоматериалов; формирование списка друзей; 

подписка на публичные страницы и группы; размещение собственных 

публикаций; "репост" чужих публикаций на свою страницу; "лайк" чужих 

публикаций, фото- и видеоматериалов; комментирование чужих публикаций; 

просмотр чужих публикаций. 

Молодые интернет-пользователи, формирующие поколение Z [12], на 

современном этапе все более активны в социальных сетях и поисковых 

машинах, что говорит об их интересах и предпочтениях. Пользователями 

совершается огромное количество действий в социальных сетях в день. 

Анализ и учет подобных действий может оказаться полезным во многих 

сферах деятельности, в том числе и в маркетинге. Изучение действий 

способствует формированию понимания об интересах и потребностях 

человека. Благодаря этому компании уже сегодня могут получить «цифровой 

портрет пользователя», что позволяет более тщательно выстроить таргетинг в 

сети Интернет и социальных сетях, а также провести более тщательный анализ 

своей целевой аудитории. 

 

3. Цифровой портрет потребителя 

Портрет клиента – это глубокое описание личности яркого (типичного) 

представителя сегмента целевой аудитории [13]. 

Исходя из вышеуказанного определения, под цифровым портретом 

пользователя автор понимает глубокое описание личности основанное на 

анализе интернет-профиля, являющегося ярким (типичным) представителем 

сегмента целевой онлайн-аудитории. 

Цифровой портрет потребителя формирует такие группы характеристик, 

как социально-демографические, поведенческие, психографические и 

геолокационные [14]. 

Каждая из групп характеристик имеет важное значение и за счет их 

обобщения формирует целостное представлении о пользователе в сети 
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Интернет. Для более точного формирования портрета необходимо детально 

разобрать каждую группу и выделить перечень исследуемых характеристик. 

Социально-демографические характеристики 

Важность социально-демографических характеристик при офлайн 

продажах невероятно велика: при осуществлении непосредственного контакта 

консультант работает с конкретным клиентом, что формирует необычайную 

значимость того, кто покупает. Возможность ответа на вопрос «Кто 

покупает?» позволяет сотрудникам компании выбрать наиболее подходящие 

мотивационные и психологические инструменты стимулирования к покупке. 

Однако в цифровой среде важность владения подобными знаниями снижается, 

поскольку непосредственный контакт с потребителем отсутствует. Тем не 

менее, социально-демографический портрет потребителя в цифровой среде 

формируются из схожих характеристик офлайн маркетинга: пол, возраст, 

образование, род занятий, профессиональный и семейный статус, уровень 

дохода [15]. 

Психографические характеристики 

Зависимость продаж от популярности онлайн-ресурсов компании 

неизбежно повышала интерес к изучению их потребителей. И сегодня у 

ритейлеров есть желание изучать своих потребителей более подробно и 

выяснить, что мотивирует их к покупке, их выбор и предпочтение, задавая при 

этом вопрос «Почему покупает?», что формирует психографический портрет 

в сети Интернет.  

Для анализа и классификации потребителей американский специалист по 

интернет-маркетингу Джереми Смит выделил девять психографических 

характеристик, которые определяют мотивацию пользователей Интернета в 

виртуальной среде: увлечения, интересы, убеждения, поведение, привычки, 

образ жизни, отношение, ценности, когнитивные предубеждения [16]. 

Проведенные автором исследования позволили выявить из данных 

характеристик три наиболее важные, исследование и анализ которых является 

возможным в социальных сетях:  

 Увлечения: каждый человек пытается занять свое свободное 

время, совершая при этом что-то особенное, приносящее душевное 

удовольствие. Потребитель не только посвящает этому много времени, но и 

выражает глубокую заинтересованность к данной области; 

 Убеждения: у каждого человека есть свои убеждения, часть из них 

сложилась на основе собственного опыта и ошибок, часть по мере 

социализации человека в обществе, однако все они основаны на фактах. 

Данный фактор следует учитывать и при формировании профиля интернет-

потребителя, и при построении причинно-следственных связей конкретного 

выбора покупателя; 

Интересы: каждому человеку свойственно наличие интересов, 

характеризующимися наличием несвойственной увлеченностью человека к 
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тому или иному событию или занятию, которая влечет за собой моральное 

удовлетворение [17]. 
Поведенческие характеристики 

Поведенческие факторы - это действия посетителей на сайте, среди 

которых можно выделить: вход, просмотр страниц, переход по ссылкам, время 

нахождения на сайте, возвращение в поисковую выдачу. 

Оценка этих действий - весомый фактор ранжирования, так как основан 

он на реальном мнении людей о сайте. 

Появление метода ранжирования по поведенческим факторам заставляет 

оптимизаторов и владельцев онлайн-ресурсов уделять больше внимания 

уникальности контента, релевантности запросам, удобству сайта с точки 

зрения пользователя. 

С точки зрения анализа поведения потребителя и выявления весомых 

факторов его поведения в качестве характеристик можно выделить: показатель 

отказов, время на сайте, глубина переходов, возврат к поисковой выдаче [18]. 

Поведенческие характеристики, являющиеся предметом изучения 

поведенческого маркетинга, классифицируется на основе 

вышеперечисленных моделей поведения потребителей.  

Проведенные автором исследования в качестве наиболее важных 

поведенческих характеристик пользователя, представляющих наибольший 

интерес для маркетинговых структур, выделяют:  

 лояльность: поведенческая характеристика, отражающая 

изменения поведения покупателей, вызванное либо скидочными программами 

на товары, либо производством ориентированной на определенную группу 

людей продукции; 

 событие: поведенческая характеристика, связанная с изменением 

поведения покупателей, которое происходит в определенный период времени; 

 частота использования: поведенческая характеристика, которая 

показывает насколько часто покупатели приобретают данный продукт;  

 отношение к бренду: поведенческая характеристика, 

определяющая отношение покупателей к определенному бренду, готовность 

покупать продукцию только данного производителя; 

 отношение к товару: поведенческая характеристика, отражающая 

степень доверия покупателей по отношению к товару; 

 статус потребителя: поведенческая характеристика, которая 

учитывает аспект регулярности приобретения предлагаемого товара; 

 уровень готовности покупателя: поведенческая характеристика, 

оценивающая уровень осведомленности потребителей о товаре, вкусы и их 

предпочтения, позволяющие предлагать более персонализированную 

продукцию [19]. 

Поведенческие характеристики не только позволяют понять процесс 

совершения покупки со стороны потребителя, но и тесно взаимосвязаны с 
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репутацией ресурса и его ранжированием в сети Интернет. В связи с этим, 

поведенческие характеристики не только помогают понять целевую 

аудиторию, но и способствуют улучшению качества контента, 

представляемого в цифровом пространстве. 

Геолокационные характеристики 

Группа геолокационных характеристик, формирующих географическое 

представление о потребителе претерпело наиболее существенное 

преобразование при переходе в цифровое пространство. Если ранее 

собирались сведение о потребителе на уровне крупных географических 

сведений (регион, город), то сегодня собираются сведения вплоть до номера 

дома. Охват подобного рода информации стал возможен благодаря активному 

внедрению GPS-технологий в мобильные устройства и исследованию данных 

из них. Благодаря подобной информации фирмы могут понять не только 

домашний и рабочий адрес, но, и, время и маршруты перемещения 

покупателей. Подобная подробная информация позволяет фирмам захватить 

потребителей по местам их пребывания и передвижения за счет 

таргетированной рекламы по геолокационным характеристикам. 

К основным геолокационным характеристикам можно отнести: 

 места: дом, работа, учеба и т.д.; 

 маршруты: пути перемещения пользователя. 

 

4. Формирование характеристик "цифрового портрета" потребителя, 

основанное на анализе его "цифровой тени" 

Анализ профиля пользователя социальной сети показал, что каждый 

человек обладает определенным набором характеристик, которые можно 

получить и составить портрет потребителя. Удобство в формировании 

"цифрового портрета" пользователя заключается в автоматизации процесса, 

персонализации пользователя (как правило социальные сети используются с 

мобильных устройств одним человеком) и возможности его использования 

при настройки таргетирования в социальных сетях. Популярность подобных 

методов поиска потребителей в современных методах привлечения онлайн 

аудитории в рамках маркетинговых компаний набирают все большую 

популярность, однако точность портрета потребителя сегодня на недостаточно 

высоком уровне. 

Автором предлагается проводить исследование портрета потребителя 

основываясь на анализе "цифровой тени" в социальных сетях. В ходе работы 

по данному вопросу были установлены взаимосвязи между характеристиками 

"цифрового портрета" и действиями, совершенными пользователем и 

формирующими его "цифровую тень". Результаты выявленных взаимосвязей 

представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4. 
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Таблица 1. Соотношение социально-демографических характеристик 

"цифрового портрета" и совершаемого пользователем действия 

Характеристика 

пользователя 
Совершаемое действие 

Пол  Заполнение анкеты  

 Загружаемые фото 

Возраст  Заполнение анкеты  

 Загружаемые фото 

 Список друзей 

Образование  Заполнение анкеты 

 Список друзей 

 Список подписок пользователя 

Род занятий  Заполнение анкеты 

 Загружаемые фото 

 Список друзей 

Профессиональный 

статус 
 Заполнение анкеты 

 Загружаемые фото 

 Список друзей 

Семейный статус  Заполнение анкеты 

 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

Уровень дохода  Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

 
Таблица 2. Соотношение психографических характеристик "цифрового 

портрета" и совершаемого пользователем действия 

Характеристика 

пользователя 
Совершаемое действие 

Hobbies  Заполнение анкеты 

 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

 Подписка на публичные страницы 

Beliefs   Заполнение анкеты 

 Собственные публикации 

 Подписка на публичные страницы 

Interests  Заполнение анкеты 

 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

 Подписка на публичные страницы 

 "Репост" чужих публикаций 

 Комментирование чужих публикаций 

 "Лайк" чужих публикаций, фото- и видеоматериалов 

 Просмотр чужих публикаций 
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Таблица 3. Соотношение поведенческих характеристик "цифрового портрета" 

и совершаемого пользователем действия 

Характеристика 

пользователя 
Совершаемое действие 

Лояльность  Подписка на публичные страницы 

 "Репост" чужих публикаций 

 Комментирование чужих публикаций 

 "Лайк" чужих публикаций, фото- и видеоматериалов 

 Просмотр чужих публикаций 

Событие  Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

 "Репост" чужих публикаций 

Частота 

использования 
 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

Отношение к 

бренду 
 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

 Подписка на публичные страницы 

 "Репост" чужих публикаций 

 Комментирование чужих публикаций 

 "Лайк" чужих публикаций, фото- и видеоматериалов 
Отношение к 

товару 

Статус 

потребителя 
 Загружаемые фото 

 Собственные публикации 

Уровень 

готовности 

покупателя 

 Собственные публикации 

 "Репост" чужих публикаций 

 "Лайк" чужих публикаций, фото- и видеоматериалов 

 
Таблица 4. Соотношение геолокационных характеристик "цифрового 

портрета" и совершаемого пользователем действия 

 

Характеристика 

пользователя 
Совершаемое действие 

Места  Загружаемые фото 

 Собственные публикации Маршруты 

 

Путем анализа указанных совершаемых действий представляется 

возможным формировать характеристики "цифрового портрета" онлайн-

потребителя. Совокупность полученных характеристик позволит 

маркетологам и маркетинговым агентствам получить "цифровой портрет" в 

целом. 

Некоторые из характеристик могут быть получены только с помощью 

машинного анализа совершаемых действий, другие же могут быть 

сформированы как за счет машинного анализа, так и за счет анализа, 

совершенного специалистами вручную на основе выгруженных данных. 

Машинный и ручной анализ совершается на основе выведенных правил, 
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сформированных под требования сегментации конкретной компании и 

конкретного продукта. Таким образом, каждая маркетинговая компания будет 

требовать создания собственных правил формирования характеристик 

потребителя, что приведет как к повышению цены, так и к увеличению 

эффективности таргетирования рекламы. 

 

5. Выводы 

Повсеместная цифровизация и массовый переход в сеть Интернет нашли 

свое отражение как у компаний, так и у потребителей. В поиске новых путей 

изучения своей целевой аудитории маркетологи изучают новые каналы, новые 

методы и способы получения информации о потребителях. Совокупная 

информация о потребителе представляет собой его "цифровой портрет", 

сформированный путем объединения различных групп характеристик, 

который позволяет специалистам лучше понимать потребителя и его 

интересы. Подобный портрет строиться исключительно на анализе 

информации, предоставляемой самим пользователем. 

Одним из мощнейших инструментов, представляющих информацию о 

потребителей, являются социальные сети, которые активно собирают в себя 

большой пул информации, формируя "цифровую тень" потребителя. 

Пользователи таких сервисов ведут активную деятельность в сети, совершая 

множество действий как с мобильных устройств, так и с компьютеров. 

В данной работе произведен анализ групп характеристик "цифрового 

портрета" пользователя (социально-демографические, психографические, 

поведенческие, геолокационные), выявлены ключевые характеристики внутри 

групп. Автором установлены взаимосвязи между характеристиками 

"цифрового портрета" и действиями, совершаемыми пользователями 

социальных сетей, формирующих их "цифровой след". 
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Abstract. The article considers the trend of growth Internet users. The role of the Internet in 

modern commerce is specified. A comparative analysis of e-commerce and m-commerce on 

different aspects (key points; devices used; Internet access; platform used; drivers of 

purchasing; conditions of making orders) was made. Leader countries in using m-commerce 

are studied. Benefits of using mobile applications for online orders are dedicated. The 

percentage of online orders made via mobile applications from the total number of online 

purchases is analyzed. The mechanism of loyalty of the companies to customers are 

described, the role of this mechanism both for customers, and for manufacturers is specified. 

The various methods used to stimulate customers making orders through mobile applications 

are analyzed. The role of the formation own loyalty program is revealed. The importance of 

the approach to the formation of loyalty to customers through social networks is considered. 

7 effective methods for retaining clients by using social networks  have been studied 

and described. 

Keywords: e-commerce, m-commerce, mobile applications, loyalty, loyalty programs, 

loyalty customers. 

 

1. Introduction 

The article describes the role of the Internet in modern commerce. Advantages 

of using mobile applications in the implementation of online orders are highlighted. 

The mechanism of loyalty of companies in relation to orders through mobile 

applications is analyzed, the importance of this approach to online buyers for both 

buyers and companies is indicated. The relevance of this work is determined by the 

increase in using of mobile applications to make online-orders. Since m-commerce 

is a new stage in the development of e-commerce, it is more customer-oriented due 

to the creation of various loyalty programs. Reducing the customer's time to making 

purchase, creating more comfortable conditions for their implementation and 
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providing bonus programs, which are aimed at the formation of loyal customers, 

became possible due to the creation of mobile applications.  

The main objective of this work is to identify the features of increasing in using m-

commerce and justify using loyalty programs for clients by using social networks. 

The following general scientific methods like analysis, synthesis, deduction were 

used in the work. The article attempts to indicate the importance of the approach to 

the formation of clients loyalty by using social networks. The importance of using 

this method is indicated. The 7 effective methods for retaining clients by using social 

networks was analyzed in context of advantages of using them. 

 

2. Loyalty to customers when ordering via mobile aplications 

The market of online purchases is boosting because the conditions for sales 

on the Internet are more comfortable. The variety of mobile devices creates a 

comfortable environment for human work in a virtual environment: there is no 

attachment either to the workplace or to the wire Internet. It allows you to make 

purchases anywhere and anytime with Internet traffic just a few tap on your 

smartphone’s screen and thus opens a new way for people to exchange goods and 

services. The customer can purchase via mobile devices anytime and anywhere as 

long as the WiFi/3G/4G signal is on. The differences between e-commerce and    m-

commerce show in table 1. 

 
 Table 1. M-commerce vs E-commerce:  Comparison Chart 

Basis for 

comparison 

E-commerce M-commerce 

Key points E-commerce is a transaction of 
buying or selling online. 

M-commerce refers to the commercial 
activities which are transacted with the 

help of wireless computing devices such as 

cell phone or laptops. 

Devices used 
Computers and laptops 

Cell phones/mobiles, tablets, PDA's, iPad 
etc. 

Internet access 
Necessary Can process via wireless connectivity 

Platform used Web stores Web stores (mobile versions / web app), 

hybrid apps, native apps. 

Drivers of 

purchasing 
(goods and 

services) 

 Electronics 

 Clothing 

 Payment of bills and 
penalties, including 

payment of utility bills, 

fines, traffic police and 
ect. 

Digital mobile content (mobile video 

content, mobile games and applications, 
other mobile content) 

Air and railway tickets, as well as tickets 

for entertainment 
 

. 

Conditions of 

making orders 

Available where there is internet 

access along with electricity. 

Portable 
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In 2015, orders from mobile applications accounted for about 15% of all 

purchases on the Internet. According to Criteo, the share of purchases from mobile 

applications in 2016 was 23%. A marketing research to study the m-commerce 

situation in 2017 was conducted. Among the respondents, 14% do not make orders 

directly through mobile applications, and about 35% do not use m-commerce. The 

percentage of those who use mobile applications to make online purchases is 

approximately 34% [1, 2]. The shares of online orders via mobile applications are 

displayed on picture 1. 

 

Pic. 1. Share of online orders through mobile applications 

Companies use different methods to stimulate consumers to purchase through 

mobile applications. Loyalty is a characteristic that reflects positive attitude and 

emotional attachment of customers. These features are the main factors in making 

any decisions about the object of loyalty [3]. Loyalty is formed by satisfying 

customers and making them a re-purchase. The target of the company is to make 

from repeat customer - constant, and from the constant - loyal. The main tools of 

loyalty are loyalty programs based on discounts, integrated loyalty programs and 

others. Consumers' distrust to the Internet and worries about the quality of the online-

products are the main reasons to create a loyalty programs. The main target of 

advanced company is to maintain the highest possible level of sales. This is possible 

with a constant interest in development, and when a company is interested in creation 

a new way of making purchases on the Internet. Also, an important aspect is a 

buyer’s desire not only to re-purchase through the mobile application, but also to 

attract new customers.  

0

10

20

30

40

2015 2016 2017

SHARE OF ONLINE ORDERS 
THROUGH MOBILE 

APPLICATIONS

percent of purchases made through mobile applications, %



  

209 

 

Modern loyalty programs are based on the traditional sales funnel, which is 

the way to form the target audience from one buyer to segments of society. Due to 

Industry 4.0 different changes with traditional sales funnel become possible. New 

marketing trend - Account Based Marketing (ABM) is a new perspective approach 

to work with a sales funnel, which is qualitatively different from the traditional one 

due to using different digital tools [4, 5]. In ABM's ideology, a new client who has 

joined the company, enters the top level in sales funnel, shifting the focus from the 

process of searching for possible potential customers, to develop existing customers 

[6].  Compare of the traditional sales funnel and the ABM funnel presents on picture 

2. 

Pic. 2. Comparison of the traditional sales funnel and the ABM funnel 

The process of forming loyalty in m-commerce is different from e-commerce. 

Mobile applications are more personalized, because customers who install 

applications automatically become the target audience, while attracting customers to 

make orders via store sites requires more sophisticated tools to target and more time. 

To form consumer portrait, developers of mobile applications offer buyers 

who installed the mobile application on a smartphone or tablet, filling out a user 

profile. This approach causes a more personalized offer to the buyer, for example, 

loyalty programs in accordance with his interests, life position and views. An 

increase in sales and loyalty customers to the goods provided by the company will 

be the result of using this method [7]. 

The ability to attract customers to making online orders through mobile 

applications is caused by various loyalty programs. The aim of loyalty mechanisms 

to online buyers is to increase the level of sales, because online orders can be made 

at any time due to Internet traffic. The approach, which based on the suggestion 

various bonuses for online orders through a mobile application, will increase the 
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number of customers who installed the mobile application, as well as the interest and 

motivation to establish it for other buyers [8].  

There is a huge number of loyalty programs based on different strategies. 

Bonuses for the next purchase, presents, loyalty method, which will be associated 

with other shops and entertainment centers or the restaurant service are the examples 

of different kinds loyalty programs.  In general, the provided program of customer 

encouragement allows increasing the conversion of consumers, while increasing the 

efficiency of sales. The loyalty mechanism is aimed at increasing the number of 

regular customers who can recommend products of this manufacturer to other 

people. It was revealed that negative consumer experience spreads faster than 

positive. 

 

3. 7 effective methods for retaining clients by using social networks 

At present, there are many approaches to the formation of loyalty. Loyalty 

of the client on the Internet (social networks) - a topic for most companies and stores 

is very relevant. Only through the achievement of this loyalty can you achieve long-

term success in any of the markets. 

Loyalty of clients in social networks is a multifaceted and versatile one. It 

is very important in modern conditions, one can say, one of the most important topics 

in Internet marketing. An important factor is not only the formation of this kind of 

loyalty, but also the creation of the conditions for the retention of clients. Now the 

authors will present the 7 effective methods for retaining clients by using social 

networks. The positive aspect of implementation or using each of them will consider. 

1. Ask your audience questions and interact with them 

Practice on asking questions is one of the methods to attract a new audience 

in social networks. The effectiveness of this method is justified by its influence on 

people in order to feel more valuable and important, given their opinion of any 

events. The questions can be completely independent, which shows the importance 

of the interaction itself. To conduct surveys, you can use various information sites 

in social networks. 

2. Share emotionally impacting content 

An important method of increasing the presence in social networks, with 

the goal of preserving their customers, is the exchange of content. This way takes 

into account the fact that people like to feel feelings of empathy, happiness and to 

be able to identify with other people. These emotions comfort and make people feel 

more human. 

 

3. Share valuable quotes and sayings 

One of the effective ways to increase customer loyalty in social networks is 

the principle of impact on the audience through the use of quotes and utterances. The 

method of using phrases and quotes that can change a bad day, raise the mood and 

teach to look at situations from the other side, changing the way of thinking, will 

help customers feel identified with the values of your business. 
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4. Offer truly useful information 

An important principle aimed at maintaining and retaining clients in social 

networks is to create an environment in which users feel the need and desire to follow 

you. This is made possible by offering useful information, making sure that your 

content is really useful for your audience, you must put yourself in the shoes of your 

students. The essence of the method is to decide what types of data can help them 

live better, solve the problem, get the maximum benefit. 

5. Show your human side 

People like to feel their own importance, which is explained by the fact of 

being open to doing business with you when approaching a client on a personal level. 

For example, if you have a company that employs many employees, you can share 

images of your team members dining together, or if you work alone, you can share 

a photo from your pet's last trip to the vet. 

6. Re-share your best content 

The effectiveness of this method is justified by the fact that it is based on 

facts. Share your best content, that is, messages or news that received the highest 

levels of interaction and favorable feedback from your audience - is a way to increase 

the effectiveness of interaction with your audience. Creating a document to re-

reference it to re-share these messages so often in their social networks will make it 

possible to achieve maximum ease when posting messages repeatedly. 

7. Offer benefits and discounts to those who have already bought from 

your store 

To form customer loyalty, you need to offer advantages for having bought 

something from your business. This method is very effective because it makes 

people feel valuable and privileged in a certain sense to choose your products and 

services [9]. 

 

4. Conclusion 

To date, there are a number of approaches that help maintain sales in social 

networks and provide an optimal level of customer loyalty. The author suggests 

using the method, which is an integrated approach to the formation and maintenance 

of the smooth functioning of the mechanism of forming customer loyalty. The 

approach, the essence of which is that the client receives all the information about 

the product and a link to the selling page of the company's website, which motivates 

him on the way to buying. This approach to sales promotion is considered the most 

common. Priority is the process of visiting the social network, and then the process 

of buying, directly related to the user's interest in the product and getting a link to 

the company's website or an Internet store for the order. This approach causes the 

user to complete the entire purchase cycle without leaving the social network. Some 

applications have all the functionality of the online store: users can browse the 

catalog of goods, add favorite products to the shopping cart, and make an order, 

which eliminates the need to go to external sites. 
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Abstract . Integrated marketing tries to coordinate all marketing communications signals: the 

unplanned messages sent through unplanned contacts (personal actions, transport, points of 

production and sales, organizations actions) and planned messages sent through planned 

communication tools (advertising, public relations, sales promotion, direct marketing, product 

placement and etc.). Every year the proportion between online and offline communications 

tools is change in favor of online. It means that the consumers’ inspirations from virtual sphere 

will dominate. Organization should have the planned internet-communication mix. In this 

article conceptual model of integrated marketing communications is introduced. This model 

allows to link such components of organization image as marketing mix elements, internal 

marketing, creative strategy of messages, relation management.   

Keywords: Digital economy, marketing communications signals, image, conceptual model 

of integrated marketing communications. 

 
1. Введение 

Маркетинговые коммуникации как процесс обмена информацией между 

организацией и другими субъектами внешней и внутренней среды, 

организованный посредством различных инструментов с целью 

представления деятельности организации и ее товаров интенсивно 

трансформируются под воздействием цифровых технологий.   

Цифровизация экономики приводит к перенасыщению информационной 

среды, следствием этого является интерференция сообщений и снижение 

эффективности обработки информации потребителем. 

У современного потребителя вырабатывается привычка к постоянной 

информационной нагрузке, что влечет за собой недостаток психологического 

отдыха, необходимого человеку, и как следствие, снижение степени 

актуализации передаваемой информации. Под актуализацией понимается 

mailto:bojuk.svetlana@yandex.ru
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уровень интеграции между стимулом (маркетинговыми коммуникациями) и 

существующими в памяти потребителя знаниями. Снижение степени 

актуализации передаваемой информации приводит к неверному 

декодированию информации, поступающей из различных источников. 

Потребитель обладает большим количеством возможностей для 

межличностных коммуникаций, именуемых часто «из уст в уста», в том числе 

и благодаря социальным сетям, а также информационным порталам, 

собирающим отзывы потребителей. Неформальные коммуникации 

обеспечивают у потребителя представление об организации-производителе 

независимо от опыта потребления товара. 

В связи с высоким количеством конкурирующих предложений 

потребителю становится все сложнее осуществить выбор в пользу одного из 

них. Когнитивная нагрузка на потребителя возрастает, что приводит к его 

отказу от сложных паттернов выбора товара и другим когнитивным 

ограничениям поведения. В свою очередь это влечет за собой ограниченную 

рациональность потребителя, поэтому исходные ментальные представления в 

отношении брендов или производителей оказывают определяющее значение 

на выбор потребителя. 

В обозначенных условиях усиливаются проблемы в области 

планирования и реализации маркетинговых коммуникаций и измерения их 

результата. Значительным сдвигом в решении обозначенных проблем явилось 

применение различных подходов к интегрированию маркетинговых 

коммуникаций.  

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) 

предложена в середине 1990-х гг. Д. Шульцом, С. Танненбаумом, Р. 

Лаутерборном [1]. Концепция позволяет скоординировать все виды 

коммуникаций, чтобы взглянуть на них глазами потребителя – как на поток 

информации из недифференцируемых источников. В качестве преимущества 

ИМК отмечалась высокая результативность маркетинговых коммуникаций 

благодаря согласованности контактов и целостности передачи сообщений. 

Повышение результативности связано с возникновением эффекта синергии от 

интеграции маркетинговых коммуникаций. 

Концепция ИМК получила свое развитие в трудах зарубежных и 

российских ученых, в частности Дж. Бернета, С. Мориарти [2], П. Р. Смита, 

К. Бэрри, А. Пулфорда, Р. Ривс, Л. Перси [3,4,5], Дона Шульца, С. 

Танненбаума, Р. Лаутерборна, А. В. Арланцева [6], Е. В. Попова, В. Л. 

Музыканта и др. Однако многообразие подходов и решений до сих не 

обеспечило ясного понимания приоритетов интеграции и ее результата.  

Цель настоящего исследования – построить концептуальную модель 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, позволяющую представить 

целенаправленную работу по формированию согласованных впечатлений 

стейкхолдеров во внутренней и внешней среде. 
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Задачами исследования являются – рассмотреть концептуальные основы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в срезе их применения в 

условиях цифровизации экономики; сформулировать предпосылки 

формирования планируемых коммуникаций в интернет-среде; 

систематизировать сигналы маркетинговых коммуникаций организации.   

 

2. Плановая и внеплановая маркетинговая коммуникация в организации 

Многообразие решений в области ИМК можно систематизировать с точки 

зрения рассматриваемого предмета. Часть работ обращает внимание на 

взаимное влияние отдельных элементов комплекса маркетинга и рекомендует 

осуществлять интеграцию на этом уровне. Другая часть работ 

концентрируется на интеграции всех инструментов маркетинговой 

коммуникации, а также их сообщений для целевой аудитории. Данный подход 

ставит задачу обеспечения «единого голоса» организации во внешней среде на 

уровне различных коммуникаций. Третья группа в большей степени обращает 

внимание на деятельностный аспект и предлагает решения в области 

планирования каналов распространения маркетинговых коммуникаций. 

Третий подход получил широкое распространение в практике 

медиапланирования маркетинговых коммуникаций в части согласованности 

работы медианосителей с целью обеспечения оптимального охвата целевой 

аудитории и распределения частоты контактов с ней во времени и 

пространстве. 

Основные выводы анализа различных подходов к формированию ИМК, 

которые используются для дальнейших разработок, касаются следующих 

аспектов: 

- маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность 

сигналов в точках контакта с целевой аудиторией; 

- совокупность сигналов формируется в результате запланированных и 

незапланированных сообщений, некоторые из которых не оцениваются 

организацией как коммуникация с целевой аудиторией;  

- получаемая потребителем информация формируется из фрагментов 

сообщений, присутствующих в разных каналах маркетинговых 

коммуникаций. 

Итогом всей деятельности в области маркетинговых коммуникаций 

является некий образ, состоящий из разрозненных впечатлений, источник 

которых часто не идентифицируется реципиентом (потребителем) 

однозначно. Поэтому согласованность сигналов и призвана обеспечить 

единство сложившегося ментального представления об объекте 

коммуникации. Непротиворечивость впечатлений облегчает пассивное 

запоминание информации.  

Таким образом, задача повышения результативности ИМК на этапе 

планирования сводится к выявлению всей совокупности возможных сигналов 

и точек контактов с целевой аудиторией. Контроль результатов 
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осуществляется по состоянию ментального образа продвигаемого объекта в 

сознании потребителя. 

Вся совокупность сигналов, отправляемых организацией как источником 

сообщения, показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Совокупность сигналов маркетинговых коммуникаций 

Запланированные коммуникации осуществляются посредством 

формальных инструментов, составляющий микс маркетинговых 

коммуникаций. В категории прочих маркетинговых коммуникаций 

прослеживается совокупность сигналов, формируемых маркетингом-микс. 

Комплекс маркетинга дополняют еще два элемента: лицензионная политика и 

неформальные коммуникации. Лицензионная политика определяет круг 

источников информации, которые также наравне с организацией будут 
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создавать впечатления путем собственных миксов маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций. В зависимости от строгости лицензионной 

политики эти участники коммуникаций будут либо укреплять, либо размывать 

образ организации в сознании целевой аудитории. Поэтому эти сигналы не 

могут игнорироваться при планировании ИМК. 

Неформальные коммуникации неподконтрольны организации, но играют 

немаловажную роль в формировании мнений потребителей.  

Непланируемые контакты складываются из множества компонентов 

деятельности организации. На схеме отмечены наиболее существенные с 

точки зрения вероятности контакта и формирования потребительской реакции 

на сигналы.  

 
3. Элементы концептуальной модели интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Следует отметить, что в цифровой экономике совокупность точек 

контактов формируется как оффлайн, так и онлайн. С каждым годом 

пропорция между этими компонентами изменяется в пользу последней, а это 

значит, что впечатления, полученные потребителем в виртуальной среде, 

будут доминировать. Чтобы противостоять потоку непланируемых онлайн 

коммуникаций, организации необходимо иметь соответствующий микс 

планируемых интернет-коммуникаций. 

Ментальный образ, формируемый посредством сигналов маркетинговых 

коммуникаций, представляет собой имидж продвигаемого объекта.  

Зачастую действительный имидж не совпадает с желаемым. Имидж 

может складываться стихийно в результате неуправляемых или 

незапланированных коммуникаций. В случае целенаправленной деятельности 

организации по формированию совокупности впечатлений, получаемых 

потребителями, результат процесса также может расходиться с желаемым 

имиджем. Основные причины подобного несоответствия можно разделить на 

две группы: организационные и рыночные.   

К организационным факторам относятся непонимание работниками 

ценности и характеристик желаемого имиджа организации или бренда, своей 

роли в процессе формирования имиджа, неспособность или нежелание 

совершать действия, желательные для построения имиджа бренда. Можно 

отметить, что влияние организационных факторов на результативность ИМК 

обязывает планировать коммуникации не только во внешней среде 

организации, но и во внутренней.  

Рыночные факторы включают особенности восприятия потребителями 

сигналов, исходящих от организации или бренда, деятельность конкурентов и 

иных организаций (посредников, партнеров и др.). Влиянию этих факторов 

уделяется много внимания во всех исследованиях в области ИМК.  

Концептуальная модель ИМК показана на рис.2. 
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Рис. 2. Концептуальная модель ИМК 

 

4. Выводы 

Для того, чтобы реальный имидж соответствовал желаемому, 

необходимо, по меньшей мере, организовать целенаправленную работу по 

формированию согласованных впечатлений. Модель ИМК должна учитывать 

работу с разнообразными внешними и внутренними аудиториями, 

традиционные подходы к интегрированию маркетинговых коммуникаций, 

характеризующиеся необходимостью согласования инструментов маркетинга, 

маркетинговых коммуникаций и элементов сообщения, работу с сообществом 

партнеров и потребителей. 
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Abstract. Digital marketing delivers users a huge amount of advertising messages. People are 

tired of this "presence" and ignore them. Businesses react to the behavior of potential 

customers and alter advertising strategies, developing strategies for engaging the audience. 

Businesses interested users by providing more than traditional advertising. It offers new 

content of the message - quality and useful, causing interest and respond to informational and 

emotional needs of people. The report presented the roles of digital marketing and content 

strategy. Discusses steps to create a content strategy. Discussed a model for developing a 

strategy for communicating online content (P)RACE, through practice as Red Bull, 

demonstrating its applicability and effectiveness. 

Keywords: content strategy, digital marketing, case study.   

 

1. Въведение 

Развитието на комуникационните и информационни технологии е 

превърнало виртуалното пространство във втори „дом“ за голяма част от 

населението на развитите държави.  Бизнесът се възползва от този факт и бързо 

пренася своите дейности „онлайн“. Дигиталният маркетинг създава 

стратегиите за достигане до „онлайн“ потребителя. Тези стратегии имат 

особена характеристика – непрекъснато се променят.  

Дигиталният маркетинг залива потребителите с огромно количество 

рекламни послания. Хората са отегчени от това ”присъствие” и ги игнорират. 

Бизнесът реагира на поведението на потенциалните си клиенти и променя 

рекламните стратегии, като разработва стратегии за ангажиране на 

аудиторията. Бизнесът заинтригува потребителя като  предоставя нещо повече 
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от традиционна реклама. Той предлага ново съдържание на посланието – 

качествено и полезно, което да предизвика интереса и да отговори на 

информационните и емоционални потребности на хората.  

 

2. Същност на дигиталния маркетинг 
Дигиталният маркетинг, като термин се използва за първи път в края на 

90-те години на миналия век, като обменен процес на информация, извършен 

чрез електронни средства. Основната му цел е била рекламна, но с развитието 

на социалните и мобилни инструменти, фокусът се променя.  Днес 

дигиталният маркетинг се занимава все по-малко с реклама и залага на 

предоставянето на допълнителна стойност и създаването на преживявания за 

клиента и изграждането на връзка с него.  

Дигиталният маркетинг запазва основните принципи на традиционният 

маркетинг, но отразява особеностите на онлайн средата. Той е набор от 

маркетингови процеси, които използват дигиталните канали с цел 

промотирането на продукт, услуга или изграждането на дигитална марка. 

Дигиталният маркетинг е „двигателят, който задвижва бизнесът в днешно 

време, без значение малък или голям“ [1]. Успехът на маркетолога днес се крие 

в успешното съчетаване на познания в два аспекта – дигитален и маркетингов. 

Дигиталният маркетинг не е просто един нов канал за маркетинг. Това е 

„освежаващо“ нов подход към маркетинга, който предлага неповторима 

възможност за по-задълбочено разбиране на потребителското поведение (вж. 

таб. 1).  

 

 
Таблица 1. Разликите между традиционния и дигиталния маркетинг [2] 

Традиционен маркетинг Дигитален маркетинг 

Преобладава еднопосочната 

комуникация 
Доминира диалога 

Маркетолозите контролират 

количеството на оповестена 

информация 

Информацията е широко достъпна и 

трудно се пази в тайна 

Комуникацията и покупката се случват 

на различни места 

Комуникацията и покупката се извършват 

на едно и също място 

Сегментирането се извършва чрез 

разделянето на големи групи на по-

малки със сходни нужди 

Сегментите се създават от индивиди 

присъединяващи се към групи със сходни 

нужди  

Проучванията са скъпи и отнемат 

много време 

Проучването става бързо, лесно и евтино 

Маркетолозите контролират процеса Потребителите контролират процеса 

Фирмената репутация е ключа към 

успеха 

Отделните индивиди са ключа към успеха 
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Основните преимущества и възможности, които дигиталния маркетинг 

предоставя на бизнеса са: едновременна комуникация с милиони потенциални 

или настоящи клиенти, без значение от географското им местонахождение или 

интеракция по отделно с всеки от тях; моментална актуализация на нови 

предложения или съобщения, отразяващи нови разработки или отговарящи на 

предизвикателствата на пазара; незабавно отговаряне на действията на 

конкуренцията или промяна в маркетинговия микс; привличане на нови 

клиенти, в процеса на поддържане и затвърждаване на  връзките със 

съществуващите такива; достигане до множествена аудитория и 

заинтересовани страни; възможност за лесно таргетиране на желани целеви 

групи; възможност за анализиране на ефекта и успеха от маркетинговите 

кампании и разбиране какво работи и какво не, обикновено на момента. 

Недостатъците на дигиталните медии засягащи бизнеса са: липса на пълен 

контрол над потока на информация, който компаниите са имали върху това, 

което се комуникира за техните марки и продукти; предоставяне на 

потребителите на много повече информация, както и незабавен достъп до 

мненията на други клиенти, експерти и специалисти.  

Дигиталният маркетинг използва електронни устройства като компютри, 

смарт телефони, таблети, телевизори и дори игрови конзоли. Освен 

техническите средства, той прилага софтуерни решения като:   

• Фирмен уеб сайт - визитна картичка и основа на онлайн присъствието 

на компаниите в интернет мрежата. Функционалността, актуалността, 

качественото и полезно съдържание, както и лесната навигация са ключови за 

успеха на компанията.   

• Оптимизацията на търсещите машини - процес, който е свързан с 

управлението на фирмения сайт и представлява методология за покачване 

броя на посетителите, чрез излизане на страницата на по-предно място в листа 

с резултатите при търсене в търсещи машини като Google, Bing, Yahoo и други. 

Оптимизацията на търсещите машини  подсигурява достъпността на сайта. 

• Социални медии - взимат от ръцете на маркетолозите пълната власт 

над това, което се комуникира за техните марки и продукти и я предоставят на 

потребителите, които могат да споделят както своите приятни, така и 

негативни  преживявания и мнения, едни с други свободно и публично.   

• Имейл маркетинг - представлява изпращането на търговско послание 

от компания към група от хора чрез електронна поща, като спомага за 

изграждането на потребителска лоялност; на доверие в компания или 

продукта;  допринася за разпознаване на дадена марка.  Достъпът до целевия 

пазар е бърз и лесен, без големи разходи и логистични затруднения.  

Ефективни маркетингови софтуерни решения позволяват поддържането на 

различни имейл списъци, разделени по сегменти в зависимост от нуждите на 

бизнеса.  

• Мобилен маркетинг - хората не се отделят от своите смарт телефони, 

което прави достигането до тях по-лесно и бързо от всякога. Мобилните 
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устройства са много лични за хората и трябва много внимателно да се обмисля 

начина на поднасяне на маркетинговите съобщения. Успехът им зависи от 

метода на представяне, уместността на съобщението и доверието на 

потребителя към инициатора на това съобщение. 

 

3.  Иновативното съдържание на посланието 

Участниците в условията на дигиталните технологии комуникират по 

между си и с организациите. Те са склонни да негодуват срещу натрапчиви 

реклами и търсят полезно за тях съдържание при комуникацията с дадена 

компания. Това предполага предоставянето на полезна и качествена 

информация, а не изразяване на реклама дейност с цел сключване на сделка 

без допълнителна стойност за клиента.  Съдържанието във всичките си 

многобройни форми (като текст, изображения, аудио и видео файлове и др.) се 

използва от фирмите за да ангажират, влияят и взаимодейства със своите 

клиенти. То е един от малкото маркетингови канали, който позволява връзка с 

потребителите през всички фази на процеса на вземане на решение за покупка 

- по време на проучването, закупуването и оценяването на закупения продукт 

или услуга. В своята същност съдържанието представлява добре 

оползотворена информация. Суровата информация се превръща в съдържание 

тогава, когато е поднесена в подходяща форма спрямо целите, за които ще бъде 

използвана. Стойността на съдържанието се базира на комбинацията от 

първичната му използваема форма, заедно с прилагането му, достъпността, 

полезността, разпознаваемостта на марката в него и уникалността. 

Създаването на качествено съдържание е свързано с  организиране и 

претегляне на количеството информация и функционалност, свързвайки ги в 

едно цяло - добре структурирано съдържание.   

За да създадем съдържание в условията на дигиталния маркетинг, което да 

ангажира и удовлетвори потребителя  е необходимо да се вземат под внимание 

следните основни аспекти: как марката създава, предава и управлява първично 

или обработено съдържание, за да привлече и запази клиентите, провокирайки 

промяна в поведението [3]; съдържанието да е базирано на историята на 

марката; да отговаря на първостепенните бизнес цели на марката и подпомага 

клиентите за извършване на покупка. Успешните марки успяват да поставят 

своите клиенти в основата на тази история така, че те да могат да я свържат 

със себе си и да са по-предразположени да купуват [4]. 

Основните принципи  за създаване на качествено съдържание са: като 

основна част от дадено онлайн изказване, трябва да има стойност, значима за 

клиента; да бъде ценно от и полезно за клиентите; да се определи 

относителното му значение за бизнеса, в зависимост от сегмента, в който 

оперира и бюджета, с който разполага; да провокира реакция у клиентите; да 

ангажира и да подтиква към споделяне и коментари; да отговаря на крайната 

цел, поради която се инвестира в него - осъществяването на продажба; 

извършването на покупка да бъде възможно най-лесно. 
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Спазването на основните маркетингови принципи при създаването на 

съдържание, изисква отговори на следните въпроси:  

• Какво искат потребителите да научат за продукта? Всяка полезна 

информация, която ще улесни взимането на решение за покупка. 

• Къде се допирните точки между компетентност за продуктите и 

нуждата от информация за клиентите? 

• Как да се създаде най-доброто съдържание спрямо нивото на 

компетентност на маркетолозите и нуждите на клиентите? 

• Как да се позиционира съдържанието с цел максимално въздействие и 

кои медии са най-подходящи? 

• Какво би допринесло за най-голяма лична или професионална полза 

на клиентите? 

В търсене на отговори на въпросите се стига до контент маркетингова 

стратегия.  

 

4.  Контент маркетингова стратегия 

Това е стратегия за планиране, създаване и разпространение на уместно и 

ценно съдържание, с цел изграждането и ангажирането на добре подбрана и 

позната аудитория, и предизвикване на полезно действие или поведение от 

страна на потребителите.  

Стъпки преди създаването на контент стратегия: 

 Изясняване на основните цели на бизнеса.  

 Постигане на консенсус от ръководния персонал по отношение на 

отговорите на въпросите: Какво искаме да кажем? На кого искаме да го 

кажем? Какво искаме да постигнем като резултат? 

 Фокусиране както върху клиента, така и върху нуждите на бизнеса. 

 Дефиниране на основната цел на стратегията за създаване на 

съдържание, която искаме да постигнем, като се отговори на въпроса: С какво 

ще допринесе на нашия бизнес и на нашите клиенти съдържанието, което 

създаваме? 

 Ядрото на стратегията се обезпечава от елементи на съдържанието и 

човешки ресурси. Елементите на съдържанието включват самото съдържание 

и структурата му. Тук важните въпроси са: От какво съдържание се нуждае 

нашият бизнес и нашите клиенти и защо? Как съдържанието е организирано, 

приоритизирано и достъпно? Човешките ресурси отговарят за работния 

процес и управлението. Важна част от процеса на създаването на контент 

стратегия е да се реши: Кой и как ще създава и поддържа съдържанието? Кой 

и как ще взема решенията за съдържанието и стратегията за неговото 

създаване? Създаването на съдържание за маркетингови цели ражда нова 

професия: специалисти по  създаване на съдържание (content 

specialists/marketers) - хора, които имат аналитичен ум, за да събират и 

обработват данни; креативни, успявайки да сътворят нещо ново и атрактивно.   
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Съставяне на контент стратегия 

Няма универсални шаблони за съставянето на контент маркетинг 

стратегия, а  само насоки за структурата и съдържанието ѝ. Добрите практики 

показват, че стратегията за контент маркетинг съдържа следните компоненти:  

Бизнес казус - причините, поради които бизнеса има нужда от създаването 

на съдържание, рисковете свързани с това и визията, която има за успеха от 

прилагането на това съдържание.  

Бизнес план за контент маркетинг - включва целите, които бизнеса има 

за контент програмата си, уникалната стойност, която търси да предостави 

чрез съдържанието, което създава и детайли от бизнес модела му; очертава 

пречките и възможностите, с които може да се сблъсква по време на 

изпълнението на плана.    

Аудиторията и карта на съдържанието - описват се специфичните 

аудитории, за които ще се създава съдържание, какви са нуждите им и как би 

изглеждал цикълът им на ангажираност. Очертава се съдържанието, което ще 

им се предоставя по време на потребителското „пътуване“, с цел 

приближаване до техните цели.  

История на марката -  контент маркетинга се характеризира от гледна 

точка на идеите и посланията, които се комуникират, как тези послания се 

различават от посланията на конкурентите и каква промяна се очаква да 

донесат в представата за компанията.   

План на комуникационните канали -  включва описание на платформите, 

които ще се използват за да се разкаже историята на фирмата, марката или 

продукта. Критериите, процесите и целите, които са поставени за всяка една 

от тях, както и как се свързват една с друга, за да се постигне последователност 

в посланията на марката.  

Стратегията за създаване на съдържание не е единично решение или краен 

резултат. Тя е процес и начин на мислене. Стратегията за създаване на 

съдържание оценява нуждите на бизнеса и тези на клиентите му и осигурява 

стратегически насоки за постигането на определени бизнес цели чрез 

подобряване на съдържанието и процесите свързани с него. Правилния подход 

е знанието, че контент стратегията непрекъснато се развива и трябва да се 

управлява нейното развитие. Това е един непрекъснат процес на 

усъвършенстване.  

Успешно прилаган модел за разработване на стратегия за онлайн 

комуникиране на съдържанието е (P)RACE (Plan, Reach, Act, Convert, Engage). 

Този модел се състои от четири основни онлайн маркетингови дейности, 

предназначени да помогнат на бизнеса да ангажира дългосрочно своите 

клиенти чрез съдържанието, което създава и публикува онлайн [5]: 

Планиране (Plan) – мениджмънт на онлайн маркетинга, на репутацията и 

разработването на контент стратегия. Тази фаза често се изключва от 

стратегията, тъй като се смята за първоначален етап на дигиталния маркетинг, 
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занимаваща се с цялостната дигитална стратегия на фирмата и определянето 

на бизнес целите. 

Обсег (Reach) – Как да увеличим обсега на нашето съдържание, за да 

достигне до повече хора? Той включва дейности по изграждането на 

разпознаваемост на марката, нейните продукти и услуги. Този етап от модела 

включва максимизирането на обсега през времето за създаването на 

множество взаимодействия, използвайки различни допирни точки – платени, 

собствени, спечелени медии.    

Действия/Взаимодействия(Act/Interact) – подтикване към взаимодействие 

и участие в собствените блогове и сайтове, както и в социалните платформи; 

убеждаване на посетителите на сайта да направят следващата стъпка, след 

първоначалния им досег до сайта или присъствие в социалните мрежи; 

ангажирането на публиката чрез уместно, завладяващо съдържание и ясни 

пътища за навигация, за да не натиснат бутона „Назад”.  

Преобразуване (Convert) – Как да направим прехода от ангажирането на 

клиента чрез социални медии и онлайн съдържание към генерирането на 

повече последователи и продажби? Този етап се отнася за преобразуването на 

комуникацията с клиента в продажба. Включва стимулирането на 

потребителите да направят важната крачка, която ги превръща в реални 

клиенти, без значение дали става въпрос за онлайн покупка.     

Ангажиране (Engage) – непрекъсната комуникация с клиентите във 

времето; дългосрочно ангажиране; развиване на дългосрочни 

взаимоотношения с нови клиенти, с цел постигането на клиентска лоялност и 

повтаряне на покупката. Това се постига с комуникация чрез фирмен уебсайт, 

присъствие в социалните мрежи, изпращане на имейли и директни 

взаимодействия. Тези инструменти на дигиталния маркетинг се използват за 

непрекъснатото стимулиране на стойността, която клиента получава от 

взаимодействието си с бизнеса. Измерване на успеха на ангажирането става 

ако е регистрирана повторна покупка или споделяне на съдържание през 

социалните медии от страна на клиента.  

Моделът (P)RACE  показва по-скоро рамката, която трябва да се спазва и 

на базата, на която да се гради онлайн комуникация с клиентите. Служи за 

ориентир, за това какво е важно, какво не трябва да се пропуска в тази 

комуникация и подсказва как да се използват инструментите на дигиталния 

маркетинг, за да се постигнат бизнес целите чрез онлайн съдържание.  

Пример за успешно управление на съдържанието в контекста на 

развитие на дигиталния маркетинг е Стратегията на Ред Бул.  

Основан преди 28 години, Ред Бул все още е водеща марка в продажбата 

на енергийни напитки в света, въпреки създалата се сериозна конкуренция. В 

основата на маркетинговата му стратегия е създаването на преживяване, което 
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да привлече аудиторията към марката, без да притиска към покупка. 

Ключовите моменти са  стойността и положителни емоции. В основата на 

всичко, което Ред Бул прави, стоят нуждите и интересите на клиентите, а това 

са хора, които имат енергичен начин на живот, хора, които обичат спорта и 

високо-адреналиновите преживявания. Основната целева група на Ред Бул са 

младите хора (в т.ч. мъже на възраст между 18 и 34 годишна възраст) и за това, 

компанията се насочва към спонсорирането на различни спортни проекти и 

събития, като всичко от момента на подготовка на атлетите, до самото 

представяне се заснема и предоставя на потребителите, под формата на видео 

и снимки, през множеството онлайн канали на компанията. Ред Бул успява да 

създаде по нещо за всеки, като всичко това е напълно безплатно и не включва 

условие за покупка и не натрапва продукта по никакъв начин. Единственото, 

което говори за участието на марката е нейното лого върху екипа или 

екипировката на атлета участващ в събитието.  

Ред Бул подсигурява не само лоялността на клиентите към марката, но и 

осъществява директна връзка – симбиоза, между марка и субкултура. 

Списание “Outside” определя Дийтрих Матешитц, като най-влиятелният човек 

за спортовете на открито, допълвайки, че без Ред Бул, бума на екстремните 

спортове, едва ли бил възможен въобще. А самият Матешитц казва: „Ако ние 

не създадем пазара, той не съществува” [6,7].  Тези думи на създателят на Ред 

Бул откриват част от „тайната“ стратегия на марката. Компанията не само 

задоволява интереса и нуждите на своите потребители от съдържание, но тя се 

стреми да създава този интерес.  Ред Бул използва дигиталния маркетинг, за да 

създава и разпространява начин на живот, за който неговите потребители са 

жадни. Най-гениалното в случаят на Ред Бул е че тази жажда до голяма степен 

е създадена от самата марка.  

Ред Бул създава огромно количество съдържание, използвайки всички 

възможни канали за разпространението му. Количеството на видео и визуално 

съдържание, което компанията произвежда води до откриването на собствена 

медийна къща през 2007 година - Red Bull Media House: новинарска агенция за 

екстремни спортове; продуцентска компания; медийната къща със собствена 

страница в IMBD и собствен звукозаписен лейбъл;  списание – The Red Bulletin, 

ориентирано към екстремните спортове, чиито тираж от 5 милиона е сравним 

с този на Sports Illustrated.  

Официалният уебсайт на Ред Бул предлага на потребители съдържание в  

следните раздели: моторни спортове, велосипеди, сърфинг, сноубординг, 

скейтбординг, Еsports, музика и приключения, което включва всякакви 

нестандартни спортни и физически инициативи. Ред Бул създава качествено, 

интерактивно и интересно съдържание за тези активности, като то е достъпно 

на четири различни езика - английски, немски, френски и испански.  

Основна част от стратегията на компанията е да предлага различно и 

специфично съдържание за своите потребители в различните държави. 

Потребителите могат да следят, както общите събития и новости, така и само 
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определен спорт или инициатива. Интересното в нея е, че най-трудно човек 

може да открие, къде се намира информацията за продукта (въпреки, че такава 

присъства). Нищо от уебстраницата не показва, че компанията предлага 

някакъв продукт, всичко е ориентирано към събития, забавления и 

приключения. Всяка статия, видео или изображение, позволява споделянето в 

Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ и Reddit. Само във Facebook, Ред Бул има 

около 50 групи. Някои от тях са: Red Bull Air Race; Red Bull X-Fighters; Red 

Bull Bike, RedBull.com Surf, Red Bull Bulletin.  

Освен официалната международна страница, има множество други, 

отново верифицирани, за някои от по-големите инициативи, спонсорирани 

събития и отбори притежавани от марката. В стратегията на компанията за 

комуникация чрез социалните мрежи през последни 2 години се забелязва леко 

отдръпване от Facebook и сериозни усилия за развитие на Twitter 

присъствието. Причина за това са ограниченията, които Facebook налага на 

фирмените профили, за  обсега от хора, до които дадено съобщение стига. 

Фирмите потребители на Facebook, които желаят съдържанието им да стигне 

до по-голяма част от последователите им трябва да си заплатят за това. За Ред 

Бул, чиято основна страница има над 43 милиона последователя, това е 

сериозен разход, особено ако се практикува ежедневно. Компанията, разполага 

с достатъчно други канали, чрез които да достига до публиката си, както и с 

достатъчно атрактивно съдържание, което тази публика да търси. От друга 

страна Twitter е доста по-активна, предлагайки по-лесна и бърза комуникация, 

създавайки илюзията за по-голяма близост и свързаност с клиента.    

Ред Бул отчита и развитието на мобилните технологии. Компанията е 

разработила за своите потребители 6 приложения, 3 от които са мобилни игри. 

Има приложение на официалния сайт за следенето му от мобилни устройства 

и по-лесната навигация през тях, приложение с безплатни тапети, и Red Bull 

TV. Последното се радва на огромен потребителски интерес, като голяма част 

от хората го определят като нещото, от което винаги са имали нужда.  

Основни характеристики на маркетинг стратегията на Ред Бул са: 

продажба на начин на живот, който показва марката, а не продукта; на първо 

място е забавлението на клиентите, а не продажбата на продукта; разработване 

на истории, които да достигат до хората и да ги докосват емоционално; 

непрекъснато създаване на огромно количество съдържание; снабдяване на 

клиентите със съдържание, което си струва да бъде споделено. 
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Фиг. 1.  Последователи на Ред Бул в социалните мрежи 

 

Измерител за високото качество на съдържанието е броят хора, които 

са се „абонирали”, следят и искат да бъдат информирани при публикуването 

на ново такова от даден източник (виж Фиг.1). Броят на последователите на 

марката на Ред Бул е около 60 милиона, а фиг. 2, отразява броят на потребители 

използващи мобилните му приложени.  

 

Фиг. 2  Брой потребители на мобилните приложения на Ред Бул 

 

Генерираните приходи и високи финансови резултати на Ред Бул 

доказват, че контент маркетинга е успешен и ако е приложен правилно, 

ползите и резултатите от него могат бъдат огромни за бизнеса. Фиг. 3 и 4 

показват съответно общия брой на продадените кенове РедБул в света и 

консолидираните приходи на компанията за последните 5 години. 
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Фиг. 3. Продадени кенове Ред Бул 

 

 

 

Фиг. 4. Ред Бул обединени приходи в евро 

 

Инвестирайки в проектите си, Ред Бул не само дава желаното на своята 

аудитория, но и постига собствените си цели.  
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5. Заключение 

В непрекъснато еволюиращата дигитална среда, за да успее, бизнесът 

трябва не само да развива маркетинговите си стратегии успоредно със 

събитията, но дори да ги изпреварва. Това налага надграждането на основните 

методи, използвани от дигиталния маркетинг. Създаването на качествено 

съдържание и дигиталния маркетинг са неразривно свързани. Причината за 

това се крие в прекалено голямото количество от информация достъпно за 

потребителите, както и в голямото й разнообразие и бърз достъп до нея. За да 

се избегне загубата на интерес, е нужно непрекъснато обновяване на 

стратегиите за действие и създаване на все по-интерактивно, полезно и 

пленяващо съдържание.  

За успешното управление на съдържанието в дигиталния маркетинг, се 

изисква влагането на много време и усилия, нужни за доброто планиране на 

стратегия, както и средства за отличното изпълнение. На тези вложения трябва 

да се гледа като на инвестиция. Качественото съдържание е актив за бизнеса и 

инвестирането в него може да донесе много дивиденти в бъдеще. Ефектите от 

него не са моментни и не се губят, само трябва да се поддържат.  
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Abstract. The report analyzes the phenomenon "political masquerade", which is inspired by 

the political image PR. The modern political masquerade, thanks to the political PR, 

transforms the image of politicians not only into a grotesque but also very often into a 

spectacle. A spectacle in which there is arrogance and lack of morality. Politicians consciously 

go out of their anonymity and this is the motive to participate in the game called "political 

masquerade". Consciously or unconsciously, they understand that playing a politician for the 

public well-being brings no personal benefit. In the report it is specifically emphasized that to 

justify the author's thesis, the existing in the literature semantic analysis of the series of the 

concepts are used:"masquerade", dresscode, cosplay, lifestyle, lifestyle media and journalism, 

"infotainment" and "polytainment", "symbolic capital"... 

Keywords: "masquerade", dresscode, cosplay, lifestyle, lifestyle media and journalism, 

"infotainment" and "polytainment ", "symbolic capital. 

 

1. Въведение 

Непосредствените поводи за настоящия анализ са няколко. Първо, 

позабравеното стихотворение на Христо Смирнески „Маскарад“ публикувано 

1923 година, но звучащо твърде актуално  и днес. Част от него:   

   ... Дипломати, магистрати, 

    короновани глави, 

    кърви, бомби, атентати — 

    всичко с маска е, уви; 

    цялата таз пъстра гледка 

    е една гигантска сметка — 

    всички тайнствени игри 

    все за власт са, за пари...  

    А народа сред прозявки 

    гледа циркови оставки… 
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Във времето на Смирнески още не е настъпилала епохата на 

инфотейнмънта, защото е епохата на вестника и липсва днешната 

визуализация чрез медиите, но той съвсем ясно в един стих „а народа сред 

прозявки  гледа циркови оставки...“, подсказва резултата от политейнмънта. 

Второ, написаното от Джером К. Джером: „ Детският инстинкт да се 

„маскираме“, „да играем на нещо“ съществува във всички нас. И понякога 

толкова се изморяваме да  бъдем все “ние“, да играем нашата собствена роля 

[2; 248 ].  

 Трето, колко поучително звучи всичко това в посланието  „Дойде време 

да захвърлим маските!“ на холивудската звезда Джулия Робъртс, в което тя 

моли всички жени да заемат активна позиция и престанат да отделят внимание 

само на външната си красота в ущърб на себе си и на своята истинска вътрешна 

същност.“Външният вид е последното, което трябва да се цени у човека. 

Всичко което има значение – това е душата! Запомнете го завинаги!“ [12]. 

 

2. Изложение 

Изрично подчертаваме, че  за обоснаване на нашата теза, ще се ползваме 

от съществуващите в литературата анализи на  семантика на поредица от 

понятията: „маскарад“, дрескод, косплей, лайфстайл, лайфстайл медии и 

журталистика , „инфотейнмънт“  и „политейнмънт“,“символният капитал“... 

Маскарад. Семантиката на „маскарад“ еднозначно определя целта на 

маскирането, т.е запазване на анонимност.  Като анализира феномена игра 

Хьойзинха отбелязва „В кръга на играта законите и  условностите на 

обикновения живот са невалидни. Ние самите  сме и действаме „различно“.  

Временното премахване на „обикновения  свят“ се вижда ясно както  при 

децата така и при възрастните...  

Това свойство „различност на участниците в играта заедно с тайната, 

която витае на играта са ясно изразени  в маскиране по време на карнавали, 

балове и т.н. В маскирането  „необикновеността“ на играта достига 

съвършенство . Маскираният и преобразен  участник  „играе“ друго 

същество“.  Той е друго същество! [13; 36-37]. 

Като продължим с анализите на Хьойзинха ще намерим голямо 

съвпадение между агоналния инстинкт на човека на изкуството и политиците 

„Човекът на изкуството се смята за изключително същество, извисяващо се 

над масата себеподобни, което всички трябва да почитат. За да изпитва чувство 

за изключителност, той има нужда от публика или от кръг  почитатели, защото 

масата го дарява с почит най-много на думи [13, 220].  

Хьойзинха определя две възможности за проява на игровото 

съдържание в съвременния обществен живот изобщо, включително и в  

политическия живот. Първата,според Хьойзинха,  е, „че някои игрови форми 

се използват повече или по-малко съзнателно за  прикриване на социални или  
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политически замисили. В този случай не става дума за вековния игрови 

елемент на културата, който се опитахме да изложим, а една фалшива игра...“ 

Макар да не използва понятието инфотейнмънт Хьойзинха ясно описва 

същността и механизма му на проявяване. „Другата възможност е, 

сблъсквайки  с явления, които повърхностно изглеждат игрови, да се окажем 

на погрешен път...   

Когато преди няколко години сметнах за възможно да опиша няколко 

тревожни  явления в съвременния обществен живот под название 

„пуерилизъм“ имах предвид редица дейности, в които днешният човек , 

особено в качеството си на член на една или друга общност или организация 

действа според нормите на пубертетната или детска възраст. Това се отнасяше  

най-вече за дейности, създавани или облагоприятствани от техниката на 

съвременното духовно общуване. Към тях спада например лесното 

задоволяемата, но винаги ненаситна жажда  за банални развлечения, гонитба 

на груби сензации и масови зрелища.“ [12; 222-223].  Двете възможности за 

проява на игровото съдържание в обществения и политически живот  разкрива 

огромна ниша за изява на имиджовия PR. 

Съвременният политически маскарад, благодарение на политическия 

имиджов PR, прави образа на политиците не само гротеска, но и много често 

зрелище. Зрелище, в което  присъства арогатност и липса на морал. 

Политиците съзнателно излизат от анонимността  си и това е мотивът да 

участват в играта наречена „политически маскарад“. Съзнателно или 

несъзнателно те са разбрали, че да играеш политик,  заради  общественото 

благополучие не носи персонална печалба. „В    агоналния си инстинкт човек 

не се ръководи на  първо място от жаждата за власт или желание да управлява. 

Първоначално е желанието  да превъзхождаш другите, да бъдеш пръв и като 

такъв да бъдеш уважаван“ [13, 73]. В контекста на тезата на Хьойзинха, 

участниците в политическия маскарад, поради интелектуалната си 

ограниченост или от чиста корист, не възприемат участието в политиката 

като самоуважение, като изява на морална извисеност. 
Преобладащата част от политиците са обхванати от „синдрома на 

хюбриса“. Хюбрис (на гръцки: ὕβρις) означава арогантност и надменност, 

липса на връзка с реалността, надценяване на собственото положение и  се 

асоциира с нарушаване на социалните норми. Това чувство често показва 

загуба на контакт с реалността и надценяване на собствената компетентност 

или способности, особено, когато засегнато лице е във властови позиции.   

С този синдром Дейвид Оуен в книгата си „Болестите във властта”, 

обяснява,  защото властта заслепява, а хорът на подмазвачите заглушава 

критичните гласове и вътрешната самовзискателност [4]. Липсата на вътрешна 

самовзискателност  тласна политиците към перфидно поведение чрез „изяви“ 

на полето на дрескода, косплея и лайфстайла. Тези изяви на политиците 

изпълниха със съдържание политейнмънта и подхранват инфотейнмънта. 
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Каква е логическата връзка между тези феномени? 

По дeфиниция понятието дрескод произлиза от английската култура 

преди повече от век и означава правила за обличане, които трябва да се 

съблюдават. Съществуват универсални правила за дрескод, но неговия смисъл 

е съветът на  Джорджо  Армани как да бъдем елегатни и стилни.  „Стилът – 

това е единственият лукс, който можете да си позволите, независимо дали 

имате пари или не“  [1]. 

Косплеят е изкуството да се представят фантастични герои от игри, 

филми и анимета /аниме е термин, използван като общо название на 

създадените в Япония нарисувани анимационни филми и сериали/   в реалния 

живот, чрез цялостно преобразуване във вида на героя с цел атракция и 

забавление [11].  

Любомир Стойков посочва: „Облеклото като материализиран смисъл на 

различни актове от всекидневния и празничния живот на хората,  е неразделен 

компонент от ритуалите, обичаите, тържествените или семплите церемонии...  

Дрехата, чрез своята кройка, ансамбъл и цветове, дължина, разнообразие 

и фееричност или пък строгост и колористична монотонност, изразява 

емоционалното състояние на хората...“ [8]. По-голяма част от политиците не 

осъзнават, че като публични личности участват в ритуала-политика. Косплеят 

от подражание може да се превърне в натрапчива суета и тогава възниква 

бутафорното оподобяване на звездите.  

Примамливо е да бъдеш звезда, но Жак Сегела много точно описва, трите 

непобедими „оръжия“ на звездата. 

Първо, звездата е убедителна със своята физика. Тя кара хората да я 

следват... Второ, звездата има дълготраен живот, защото притежава 

умението да просъществува във времето. Третата природа на звездата е 

да омайва, т.е. да се харесва  [7]. 
Политиците не притежават „оръжията“ на истинските звезди, затова те 

несполучливо имитират тяхния начин на обличане и поведение. Те в 

желанието за себепоказване нарушиха логическото съдържание на дрескода и 

косплея и превърнаха ритуала-политика в политически маскарад. Според 

Хьойзинха игровото в никакъв случай не е синоним на естетическото. Ако се 

приеме, че естетическото е игрово, от това не следва, че всяко игрово е 

естетическо [13]. 

 Политиците си въобразиха, че са медиаторите на актуалния лайфстайл. 

Като определение самата дума означава стила, по който човек избира да живее 

живота си, т.е.модел на живот, начин на живот Лайфстайл е характерна 

съвкупност от поведения, социални отношения, консумация, забавления и 

стилът на обличане, персонално значими и актуални за обкръжаващите [14]. 

Както отбелязва Антъни  Гидънс,  съвременната  идентичност  е  

рефлексивен  проект:  индивидът  сам създава набор от разкази за себе си, 

всеки от които може да пусне в действие при определени  обстоятелства.  



  

235 

 

Лайфстайлът  е  собственоръчно  направен  шаблон  от истории,  бриколаж,  

акцентиращ  върху  определени  черти  на  личността,  които  я представят в 

подходяща светлина за съответния случай.  Иначе казано, сценарий, набор от 

характеристики, дори фантазъм, който не изчерпва напълно индивида, а 

представя само едно от неговите лица [6]. Като се съгласяваме по същество с 

мнението на Гидънс, подчертаваме,че при политиците лайфстайлингът е 

каприз, който те удовлетворяват с посредничеството на имиджовия PR, 

лайстайл журналистика и лайфстаил медии.  

Самозабравата на политиците и постоянното им желание за публични 

изяви създава част от съдържанието на „инфотейнмът“, който допринася за 

избистряне на  хедонистичната функция на медиите.   

Според Любомир Стойков, с това понятие се обозначава стила на 

поднасяне на сериозна информация под формата на развлечение и отразява 

стремежа на продуцентите да продават новини в обвивката на развлекателни 

предавания или с отенък на развлекателност. В този смисъл инфотейнмънт е 

схващан като медиен драматургичен жанр, в чийто център е човешката 

история [9].  

Имиджовият ПР възползвайки се от потенциала на инфотейнмънта твори 

съдържанието на политейнмънта. Политейнмънт е комуникация на 

политиците с публиките, чрез масмедите, при която „ординарната“, 

съдържателна политическа комуникация се подменя с инфотейнмънт 

комуникация. Усилена до безпределност симбиоза между политическа и 

развлекателна комуникация е нишата, в която се развихря политическия 

маскарад. 

Политическият  имиджов PR, лайфстайл медиите и лайфстайл 

журналистиката  са основните генератори  на проявите на политическия 

маскарад. Те създават едно зрелище, в което имиджът е  една хедонистична 

реалност, която осигурява безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до 

развлечението в различните му форми. Политическият маскарад е най-яркото 

постижение на този хедонистичен калейдоскоп. 

Имиджовият PR има основно предназначение да открои  и насърчи 

положителното отношение и емоционална ангажираност на публиките към 

публичните персони.  

Любомир Стойков в публикацията „Имидж и лайфстайл – светлини и 

сенки“ прави категорична констатация: „България без уговорки може и трябва 

да се гордее със своите звезди, герои и знаменитости от световен мащаб, които 

са прославяли и прославят името й в сферата на изкуството, културата, 

науката, бизнеса и спорта. Всеки може да изброи по няколко имена на родни 

величия, които без колебание имат планетарно значение. Проблемът обаче се 

появява, когато трябва да откроим знаменитостите на местна почва и по-

специално т.нар. квазери (мнимите знаменитости, псевдо знаменитостите) 

...Квазерите или псевдозвездните типажи в публичното пространство най-

често са из областта на шоубизнеса, телевизионните водещи, неофолка и в по-
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ограничено представителство в попмузиката, политиката, бизнеса и др. За тях 

е оправдана максимата, че „са известни с това, че са известни”. Общото 

помежду им е, че пробутват на публиката своите смешни и подозрителни 

откъм дълбочина и ценност разсъждения и проблеми, придавайки им 

изкуствена значимост.  

В своята безпомощност  те или паразитират върху вече постигнатото от 

други, истински дарования, или пък пародират (далеч не винаги сполучливо) 

родната и световна класика в литературата, киното, музиката и театъра. Друго, 

което ги сближава и сродява, е прекаленият им, стигащ до абсурд, нарцисизъм 

и хиперинтерес към собственото и по-точно - към публичното им „Аз”. Те не 

само че не отказват интервюта за медиите, но сами инспирират (и така 

преекспонират) своята поява в телевизията, радиото и пресата [10]. Авторът на 

тези констатации има право да прояви снисходителност към политиците, но те 

опровергават всеки жест на толерантност към тях. Позоваваме се на 

констатации в изследването на  Силвия Петрова, част от което ще използваме 

като аргументация. 

Според  авторката лайфстайл  журналистиката обикновено се възприема 

като насочена към аудитория, която не се интересува от „сериозни” теми и 

политика. Но при един по-фокусиран поглед става очевидно все по-

нарастващото влияние на този тип медии и способността им да задават 

тенденции, зад които се крият по-дълбоки социални процеси. През последните 

години в българската медийна среда лайфстайл журналистиката вече не е 

ограничена  само  до  специализирани  издания  и  предавания.  Похватите,  

темите  и  готовността й да конструира персонажи навлизат все по-плътно в 

„сериозните” медии.  

В този смисъл може да се каже, че една от централните оси, около която 

се въобразяват политическите образи в медийното пространство у нас, е 

личният живот. Основната теза на този тип медиен дискурс, който се 

разпростира и извън специализираната сфера на  лайфстайл изданията,  е,  че  

външният  вид,  маниерите,  семейното  положение  и хобитата са еднакво (ако 

не и по-важни от идеите, партийните тези и обещания... Марката и цветът на 

дрехите, прическата, килограмите, произходът, семейното положение, децата, 

маниерът на общуване, готовността да се говори на лични  теми – всичко това 

се оказва също толкова определящо за симпатиите на аудиторията, колкото и 

политическите лозунги.  

Само  до  преди  няколко  години  водещи  политици  се  престрашаваха  

да  прекрачат границата  на  публичното  и  да  навлязат  в  лайфстайл  сферата  

само  по  време  на предизборна кампания. Сега именно политиците са тези, 

които задават правилата в конструирането  на  лайфстайл  образите,  на  

стиловете  на  живот.  От  своя  страна, политическият  живот  в  България  все  

повече  заприличва  на  корица  от  лайфстайл издание – отрязъци от житейски 

истории, драматични обрати, романтични жестове, перипетии в преследването 

на щастието. [6] След тези категорични  констатции трябва да се позовем и на 
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Жан Бодрияр, който  в книгата си „Симулакрум и симулация” посочва какви 

могат да бъдат фазите на образа? 

1. Образ (имидж) - отразява съществуващата реалност (действителност) 

2. Образът (имиджът) маскира и изопачава съществуващата реалност 

3. Образът (имиджът) маскира отсъствието на реалността 

4. Образът (имиджът) въобще няма никаква връзка с каквато и да е 

реалност - това си е чист симулакрум.  

В първия случай образът е по-скоро положително явление. Той е 

представата за подредения знак, символ. Във втория случай той е отрицателен 

- образът е пагубно явление. В третия - представата е свързана с ролята на 

магия, която маскира отсъствието. В четвъртия - това е феномен, с който 

въобще не се свързва никаква представа - това е симулация [3]. В контекста на 

нашата теза, лайфстайл образа на политиците е симбиоза, коята маскира 

отсътвието на самопреценка, симулация на престижност и образ, който 

пагубно влияе върху публиките. 

Защо имиджовият PR поема диригетската палка в оркестрацията на 

посочените културологични феномени в твореното на политическия маскарад. 

Защото PR специалистите владеят една от най-продуктивните и ефективни 

техники „псевдосъбитието“. Каква е неговта същност и технология в контекста 

на политическия маскарад? 

Псевдосъбитието като технология има за основна цел създването на едно 

квази събитие, с което в една „втора реалност“, в случая лайсфстайлинга на 

политика. В сътворяването на тази нова „реалност“ на  политика PR 

специалистът използва лайфстайл журналистика и лайфстайл медии.  

Невъзможно е да се помисли, че имджовият PR няма отношение към 

лайфстал образите на политиците.  Имиджмейкърите съзнателно или 

пренебрегвайки професионалните  етични канони превръщат политиците в 

основните персонажи на политическия маскарад.  

Те използват най-сполучливите техники за продуциране на 

квазиреалността „политически маскарад“ чрез фотографските монтажи; 

изобразяването на събития, които никога не са се случвали; театрално 

пресъздаване на епизоди от новините; създаване на виртуална реалност; 

свръхинтензивни рекламни и политически кампании; скриване на източника 

на новините и други. Лайфстайлът се превръща в „допамина“ на имиджовия 

PR.  Многократно  използван  нов „подобрител“  в арсенала на 

имиджмейкърството. 

 

3. Заключениие 

Скъпо платената маниакалност на политиците за дрескод самоизява 

констрастира на стила на обличане на хипстърите. Според  Мария Василева 

хипстърите демонстрират собствена мода и начин на живот.  Субкултура на 

будния млад българин. Съвременна субкултура и хора, които не се страхуват 

да бъдат себе си. Тази вълна от интересни хора, на възраст 17-30 години.  
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Хипстърът е този, който определено ще разпознаеш където и да си. Свеж, 

усмихнат и в удобни дрехи... Те се появиха като тотална опозиция (на чалга 

културата) и направиха България определено много по-цветна.  Не слушат 

комерсиална музика, отхвърлят консуматорското общество, обичат природата 

и живеят бохемски. Едно от най-положителните явления в последните години 

у нас. Мода на удобство и позитивизъм, в която се влюби цял Холивуд.  

Хипстър – това е да не се притесняваш от класови различия и да отстояваш 

себе си, в един не толкова розов свят! [15]. 

 Трудно е да обосновем генетична връзка между тази младежка 

субкултура и поведението на Йошка Фишер. Той отправя   ясно послание към 

избирателите през 1982 г. с помощта на облеклото. Политикът от младата 

тогава Зелена партия, бореща се срещу закостенелите структури в обществото, 

полага клетвата си като депутат в Бундестага, облечен в небрежни джинси и 

бели маратонки. По онова време в германския парламент има неписан закон за 

това как трябва да изглежда един депутат: с черен костюм и бяла риза с 

вратовръзка. 

През 1990 г. когато Хелмут Кол води разговори за обединяването на 

Германия с тогавашния съветски президент Михаил Горбачов в  кавказко село, 

канцлерът е облечен с домашно плетена синя жилетка. Днес прочутата 

жилетка е експонат в Музея за история на Германия в Бон. Не е реторичен 

въпросът, кои съвремени политици, част от феномена „политически 

маскарад“,  и с какво ще остант в историята?  
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Abstract. There is no clearly defined definition of the business model concept. But in recent 

years, the business model has been the focus of substantial attention by academics and 

practitioners. A whole set of definitions found in literature indicate that a business model 

should define how a business creates value. The development of a business model begins after 

the business idea is generated and ends with the transition to the development of a business 

plan. The business model has a key role to demonstrate to the management the way from the 

idea of economic activity to the real environment in which it will be realized. A good business 

model remains essential for an organization, whether it is established on the market or is 

starting a new venture. This study provides a research and analysis of the development of 

business models in small and medium sized enterprises. 

Keywords: research, analysis, business model, elements of business model, successful, 

customer value. 

 
1. Въведение 

Целта на настоящото изследване е на основата на емпирична 

информация да се изследват проблемите, които срещат малките и средни 

предприятия при разработване и избор на бизнес модели, както и основните 

фактори, влияещи на този процес.  

Основната хипотеза на изследването е, малките и средни предприятия 

срещат редица трудности при разработването и избора на свои бизнес модели, 

които се отразяват негативно на резултатите от дейността им. 

Подходът на изследването се основава на набирането, обработването и 

анализирането на значителна по обем емпирична информация от голям брой 

малки и средни предприятия в България, на основата на специална методика 

на изследване и с използване на статистически методи и специализиран 

софтуер за обработка и анализ на информацията. 

 

 

 



  

240 

 

2. Провеждане на изследването 

Изследването е проведено сред организации в цялата страна и обхваща 

период от две години (2015г. – 2016 г.). Основната му цел е чрез набиране и 

анализ на голям обем емпирична информация да се изследва метода за 

разработване и избор на бизнес модел за малки и средни предприятия. 

Резултатите от тези изследвания биха имали значение за определяне на 

приоритетите при стартиране на нов бизнес и важността на разработване на 

бизнес модел. Планирано бе изследването да се проведе по метода на 

анкетирането, като за респонденти бяха избрани собственици на малки и 

средни предприятия, както и предприемачи, стартиращи собствен бизнес. 

Използвана бе специално подготвена анкетна карта, която бе изпратена по 

поща, e-mail на повече от сто организации. За съжаление поради твърде 

ниският процент на възвръщаемост на попълнени анкети, се наложи избрания 

метод да се допълни с интервю на работното място. Представените тук 

резултати са за 40 организации, 10 от които са стартирали своя бизнес през 

последната половин година или обмислят стартиране на нов бизнес в 

следващите месеци. Изследваната извадка от организации не е представителна 

на българския бизнес, но получените резултати са интересни и показателни за 

разработването на бизнес модели сред малките и средни предприятия. По тях 

може да се дискутира и те могат да са основа за правилното насочване на 

усилията на организацията. Ограничеността на обема на настоящата 

разработка не позволява подробно представяне на резултатите от проведеното 

изследване. По тази причина тук се представят само обобщени резултати за 

цялата съвкупност от проучени организации. 

 

3. Резултати от проведеното изследване 

3.1. Активност на малките и средни предприятия при разработване на 

бизнес модели 

Както вече бе отбелязано, изследването обхваща 40 организации за 

период от две години (2015 и 2016 год.). От тях 60% са локализирани в София, 

30% - в големи градове и 10% в малки населени места. От проучените фирми 

35% са микрофирми, 25% са малки и  60% са средни предприятия. Част от 

анкетираните (4%) са предприемачи, стартиращи нов бизнес или започнали 

своята дейност през последната една година.  

От проведеното изследване става ясно, че повече от 50% от анкетираните 

не са разработили бизнес модел при стартиране на своя бизнес. 

Едва 17,50% от  предприемачите, са разработили формален бизнес модел, 

като са използвали услугите на професионалисти – консултанти на частна 

практика, консултантски агенции или разполагат с маркетингов отдел, който 

да разработи и анализира бизнес модела. 
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Фиг. 1. Разработват ли малките и средни предприятия свой бизнес модел 

 

По-голямата част мениджърите са разработили неформален бизнес модел 

като са направили проучване в интернет, използвали са приложения, 

разработили са го сами или са потърсили помощ от близки. В таблица 1., като 

и фигура 2 е представено процентното съотношение между формален и 

неформален бизнес модел. 
 

Таблица 1. Видове  бизнес модели 
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Формален бизнес модел 

консултант на 
частна практика 

консултантска 
агенция 

маркетинговия 
отдел на фирмата 

сам го 
разработих 

Общо  

7,50% 2,50% 5,00% 2,50% 17,50% 

Неформален бизнес модел 

чрез 
приложение в 

интернет 

проучих в 

интернет 

приятел ми 

помогна 

сам го 

разработих 
Общо 

20,00% 40,00% 17,50% 5,00% 82,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Формален и неформален бизнес модел, разработен в малки и средни 

предприятия 

 

       Една от основните причини, малките и средни предприятия да не 

разработват бизнес модели е ограничените средства, с които разполагат. 

Организациите, които имат разработен формален бизнес модел, отделят 

средства за преразглеждане, едва две години след като е стартирала фирмата. 

Да
45%

Не
55%

Разработихте ли бизнес модел във Вашата организация

Да Не
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3.2. Икономически ефект от провеждането на бизнес модел в малките и 

средни предприятия 

 

Показателите, с които ще демонстрираме въздействието на 

разработването на бизнес модел върху стопанските резултати на малки и 

средни предприятия, осреднени за цялата съвкупност от изследвани 

предприятия са: 

 

3.2.1. Увеличаване на продажбите спрямо предходна година в следствие на 

разработване на нов бизнес модел или преразглеждане на съществуващ 

Получените резултати за увеличаване на продажбите спрямо предходната 

година в следствиена разработване на нов бизнес модел или преразглеждане и 

модифициране на съществуващ бизнес модел са представени в таблица  2. 

 

Таблица 2. Увеличаване на продажбите спрямо предходна година в резултат 

на разработване на бизнес модел 

 

Вид бизнес модел 
% на увеличаване на продажбите 

2015 2016 

В следствие на разработване на формален бизнес модел 5.00 5.60 

В следствие на разработен нов бизнес модел 4.80 5.25 

В следствие на актуализиране на бизнес модела 4.60 5.10 

 

Посочените резултати показват, че малките и средни предприятия 

увеличават своите продажби, в следствие на разработване на формален бизнес 

модел, в по-голяма степен, отколкото при разработване на нов бизнес модел. 

 

3.2.2. Повишаване на конкурентоспособността на продуктите или услугите 

на малките и средни предприятия в резултат на разработване на бизнес модел 

Средните оценки на въздействието, което са оказали разработването на 

формален или неформален бизнес модел в изследваните малки и средни 

придприятия, върху повишаването на конкурентоспособността на 

продуктите/услугите им, определено по 7-степенна скала, са показани в 

таблица 3. Оценка 1 – не е постигнато подобряване, оценка 7 – постигнато е 

много голямо подобряване. 

3.2.3. Подобряване на финансовите резултати на МСП в резултат на 

разработване на бизнес модел 

 Получените резултати са представени в таблица 4. Те са напълно логични, 

т.к. една от основните цели при разработването на бизнес модели е да се 

установи как организацията прави и печели пари.  
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Таблица 3. Повишаване на конкурентоспособността на продуктите/услугите в 

резултат на разработване на бизнес модел 

Вид бизнес модел 

Степен на повишаване на 
конкурентоспособността 

на продуктите/услугите 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 0,6 0,6 

Разработнаве на формален бизнес модел 3,5 3,9 

Разработване на нов формален бизнес модел 2,9 3,8 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 3,2 3,5 

 
Таблица 4. Повишаване на финансовите резултати на МСП,след 

разработване на бизнес модел 

Вид бизнес модел 

Степен на подобряване на 
финановите резултати на МСП 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 1,5 1,6 

Разработнаве на формален бизнес модел 4,1 4,2 

Разработване на нов формален бизнес модел 4,9 5,0 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,0 5,2 

 

3.2.4. Подобряване на взаймоотношенията с доставчици/партньори в 

резултат на разработване на бизнес модел 

Степентта на подобряване на взаймоотношенията с 

доставчици/партньори и оценена по 7-степенна скала и резултатите са 

представени в Таблица 5. 
  

Таблица 5. Подобряване на взаимоотношенията с доставчици/партноьори  в 

резултат на разработване на бизнес модел в малки и средни предприятия 

Вид бизнес модел 

Степен на подобряване на 

взаймоотношенията с 

доставчици/партньори 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 1,3 1,5 

Разработнаве на формален бизнес модел 5,9 6,0 

Разработване на нов формален бизнес модел 

(различен от този, който е разработен при 

стартиране на бизнеса) 
4,4 4,9 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,0 5,6 

 
По-голяма част от анкетираните посочват, че имат висока или много 

висока взаймовръзка с доставчиците на ресурси, с които работи тяхната 

организация, както и че имат изградени добри взаймоотношения с тях.  Всеки 
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от мениджърите използва различни методи и подходи за изграждане на 

стабилна взаимовръзка с фирмите доставчици. Най-често фирмите 

осъществяват редовна комуникация с доставчиците, както и имат изградени 

ясни и стриктни процедури и процеси за поръчки.  

 

3.2.5. Намаляване на разходите за доставки за малки и средни предприятия 

в следствие на разработване на бизнес модел 

При разработването на бизнес модели в малките и средни предприятия, 

доставчиците се избират в следствие на предварителен анализи оценка. Това 

подпомага поддържането на добри взаймоотношения и периодично 

преразглеждане на договорите с фирмите доставчицил Това от своя страна 

води до намаляване на разходите за доставки.  
 

Таблица 6. Намаляване на разходите за доставка в следствие на разработване 

на бизнес модел 

Вид бизнес модел 

% намаляване на разходите за 

доставки на ресурси 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 2,50 2,60 

Разработнаве на формален бизнес модел 4,80 5,60 

Разработване на нов формален бизнес модел 

(различен от този, който е разработен при стартиране 

на бизнеса) 

5,32 6,05 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,15 5,20 

 

3.2.6. Подобряване на ефективността при сегментиране на клиенти и избор 

на целеви пазари за малките и средни предприятия в следствие на разработване 

на бизнес модел 

При провеждане на изследването, бе установено, че повечето млади 

предприемачи, стартиращи нов бизнес, не са запознати със сегментирането на 

пазара и до колко то е важно за развиване на успешен бизнес. Мениджърите с 

по-дълъг професионален опит, смятат, че изборът на целеви пазар е ключов 

елемент при разработване на нов бизнес или при разширяване на дейността на 

организацията. 

3.2.7. Подобряване на взаймоотношенията с търговски посредници – канали 

за реализация на продукцията 

Фирмите следят скъпо ли струва дистрибуцията и кои са оскъпяващите я 

операции, има ли някои от участниците в канала или от потребителите, които 

да са недоволни от създадената система за дистрибуция, каква е 

рентабилността на един зает в отделните нива на канала и дали рентабилността 

нараства по-бързо в производството или в търговията. От оценките, дадени за 

показателя, става ясно, че според анкетираните, разработването на бизнес 

модел дава възможност за следене на тези фактори. Подобряване на 
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взаймоотношенията с търговски посредници от своя страна води и до 

подобряване на взаймоотношенията с клиентите на фирмата. Степента на 

подобряване на взаймоотношенията с търговски посредници е оценена по 7 

степенна скала и резултатите са представени в таблица 8. 
 

 Таблица 7. Подобряване на ефективността при сегментиране на клиенти и 

избор на целеви пазар  в резултат на разработване на бизнес модел в малки и 

средни предприятия 

Вид бизнес модел 

Степен на подобряване на 

ефективността при 

сегментиране и избор на целеви 
пазар 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 0,5 0,9 

Разработнаве на формален бизнес модел 5,9 6,1 

Разработване на нов формален бизнес модел 

(различен от този, разработен при стартиране на бизнеса) 
5,5 5,0 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,6 5,8 

 
 

Таблица 8. Подобряване на взаймоотношенията с търговски посредници в 

резултат на разработване на бизнес модел в малки и средни предприятия 

Вид бизнес модел 

Степен на подобряване на 

взаймоотношенията с посредници 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 0,6 0,8 

Разработнаве на формален бизнес модел 5,4 5,8 

Разработване на нов формален бизнес модел 5,0 5,1 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,5 5,8 

 

3.2.8. Намаляване на разходите за дистрибуция на предлаганите 

продукти/услуги в следствие на разработен бизнес модел 

При разработването на бизнес модел, се анализират и оценяват 

посредниците на организацията и как да се намалят разходите за дистрибуция 

на придлаганите продукти/услуги.  Резултатите от проучването са представени 

в Таблица 9. 

 

3.2.9. Подобряване на взаймоотношенията с клиенти на малки и средни 

предприятия в следствие на разработен бизнес модел 

Една от основните причини, фирмите да фалират е загуба на клиенти, а 

от там и на приходи и генериране на печалба. Разработването на успешен 

бизнес модел гарантира запазване и подобряване на взаймоотношенията с 

клиентите на организацията. Повечето от участниците в проведеното 
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изследване смятат, че разработването на бизнес модел би допринесло за 

подобряване на взаймоотношенията с клиенти.  

 
Таблица 9. Намаляване на разходите за дистрибуция на предлаганите 

продукти/услуги в следствие на разработен бизнес модел 

Вид бизнес модел 

% намаляване на разходите за 

доставки на ресурси 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 2,50 2,60 

Разработнаве на формален бизнес модел 4,80 5,60 

Разработване на нов формален бизнес модел 5,32 6,05 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,50 5,60 

 

Таблица 10. Подобряване на взаимоотношенията с клиенти в резултат на 

разработване на бизнес модел в малки и средни предприятия 

Вид бизнес модел 

Степен на подобряване на 

взаймоотношенията с клиенти 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 0,6 0,8 

Разработнаве на формален бизнес модел 5,4 5,8 

Разработване на нов формален бизнес модел 5,0 5,1 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 5,5 5,8 

 

3.2.9.1. Увеличаване на броя на редовните клиенти и тяхната удовлетвореност 

в следствие на разработване на бизнес модел 

Увеличаване на броя на редовните клиенти на организацията, е в 

следствие на подобряването на взаймоотношенията с тях. Процентното 

увеличение на редовните клиенти е представено в таблица 11. 
 

Таблица 11. Увеличаване на броя на редовните клиенти в следствие на 

разработване на бизнес модел 

Вид бизнес модел 

% увеличаване на броя на 

редовните клиенти 

2015 2016 

Разработване на неформален бизнес модел 2,40 2,50 

Разработнаве на формален бизнес модел 3,50 3,60 

Разработване на нов формален бизнес модел 3,30 3,30 

Анализ и актуализиране на формален бизнес модел 3,60 3,75 

 

3.3. Фактори, които възпрепятстват разработването на бизнес модели в 

малки и средни предприятия 

В рамките на изследването бяха проучени и факторите, които 

възпрепятстват разработването и анализирането на бизнес модели в малки и 

средни предприятия. 
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Според осреднената оценка на респондентите, представители на всички 

изследвани организации, силата на негативно въздействие на факторите е: 
 

Таблица 12. Фактори, възпрепятстващи разработването на бизнес модели в 

малки и средни предприятия 

Фактори, възпрепятстващи разработването на бизнес модел 

Оценка на негативното 
влияние 

(от 1 – много слабо до 7 – 
много силно) 

1 Обкръжаваща среда на организацията 3,3 

2 Много високи разходи за разработване и анализ 4,1 

3 Липса на подходящи източници на финансиране 4,6 

4 Организационни пречки 3,4 

5 Липса на квалифициран персонал 4,8 

6 
Липса на информация за структурата на бизнес модела и 
начина на оценка 

4,5 

7 Липса на разработен софтуер 3,6 

 

Резултатите показва, че липсата на средства, липсата на квалифициран 

персонал, както и недостатъчната информация за структирата на бизнес 

модела и начина на оценка,  са факторите, които според респондентите, най-

силно възпрепятстват разработването и анализ на бизнес модели в малки и 

средни предприятия.  

Важно е да се отбележи, че според запитаните предприемачи, 

осреднените оценки на факторите, които възпрепятстват разработването и 

анализ на бизнес модели в малки и средни предприятия, се колебаят около 

средното равнище.  

Интервюираните предприемачи, посочиха кои елементи, според тях, 

оказват най-голямо влияние и трябва да бъдат разгледани при разработването 

на успешен бизнес медел. Резултатите са представени в Таблица 12, като всеки 

елементи е оценен по скалата от 1 – много слабо значение до 7 – много силно 

значение. 

 

4. Основни изводи от проведеното изследване 

По отношение на особеностите на бизнес моделите в малки и средни 

предприятия, могат да се направят следните изводи: 

1) Малките и средни предприятия  не разработват бизнес модели – често 

млади предприемачи стартират нов бизнес, без да са разработили свой 

бизнес модел. Те разчитат на своя нюх или лични предпочитания, без да 

анализират пазара и да са наясно дали ще постигнат успех с предлаганите 

от тях продукти/услуги. 

2) Разработват непълни бизнес модели – разработват се частични бизнес 

модели като не се разглеждат обстойно елементите на бизнес модела.  
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3) Не се избират и систематизират всички компоненти на бизнес моделите – 

все още за много предприемачи не е ясно, кои компоненти на бизнес 

моделите трябва да бъдат разгледани и анализирани, за да се гарантира 

разработване на успешен бизнес модел.  

По отношение на основни проблеми при разработването и избор на 

бизнес модели за малки и средни предприятия, могат да се направят 

следните изводи: 

1) Един от основните проблеми е лисата на компетентност от страна на 

собствениците за това как и защо трябва да се разработи бизнес модел при 

стартиране на нов бизнес или при усъвършенстване на съществуващ. 

2) При започване на нов бизнес, често, финансирането е  ограничено и 

собствениците не могат да отделят средства за наемане на 

професионалист, който да разработи бизнес модел и да анализира 

резултатите в последствие. 

3) В случаите когато фирмата има обособен маркетингов отдел и разполага с 

добре обучени специалисти, не винаги има достатъчно средства, 

предвидени за разработване и анализ на бизнес моделите на 

организацията. 

По отношение на оценка на факторите, влияещи върху избора на 

бизнес модел за малки и средни предприятия, могат да се направят следните 

изводи: 

1) Резултатите показва, че липсата на средства, липсата на квалифициран 

персонал, както и недостатъчната информация за структирата на бизнес 

модела и начина на оценка,  са факторите, които според респондентите, 

най-силно възпрепятстват разработването и анализ на бизнес модели в 

малки и средни предприятия. 

2) Важно е да се отбележи, че според запитаните предприемачи, осреднените 

оценки на факторите, които възпрепятстват разработването на бизнес 

модели в малките и средни предприятия, се колебаят около средното 

равнище.  

По отношение на икономическия ефект от разработването на бизнес 

модели за малки и средни предприятия, могат да се направят следните 

изводи: 

1) Получените резултати от проведеното изследване показват, че като цяло 

разработването на бизнес модели за МСП, оказва положително влияние 

върху използваните показатели за оценка на стопанските резултати. 

2) Забелязва се, че разработването на формален бизнес модел, оказва най-

силно въздействие върху по-голяма част от използваните показатели за 

оценка на стопанските резултати.  
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3) Трябва да се отчете факта, че получените от изследването резултати 

съдържат известна степен на условност, тъй като не може да се твърди, че 

един бизнес модел е приложим за всички предприятия. Всеки бизнес 

модел е целево ориентиран и икономическият ефект от неговото 

прилагане в голяма степен отговаря на конкретно поставените цели. 

 

5. Заключение 

Изследваната извадка от малки и средни предприятия не е 

представителна за българската индустрия, но получените резултати са 

интересни и показателни за ефективността на бизнес моделите и за влиянието 

им върху стопанските резултати и конкурентоспособността на малките и 

средни предприятия. Тези резултати, както и изводите, направени на основа на 

анализа им, отразяват дейността на конкретни предприятията за изминал 

период. Ето защо не може да се разчита, че направените изводи и препоръки, 

основани на тях, ще са валидни със същата сила за всички предприятия. Те 

показват досегашния опит на група малки и средни предприятия и могат да са 

ориентир за бъдещата им работа. Познаването им може да подпомага 

вземането на редица управленски решения като: 

 определяне на приоритетите при стартиране на нов бизнес; 

 подобряване на стопанските резултати на малките и средни 

предприятия; 

 подобряване и развитие на инвестиционната дейност на малки и средни 

предприятия; 

 повишаване на конкурентоспособността на придприятията; 

 разработване на стратегии за развитие. 

Въздействието на бизнес моделите върху стопанските резултати на 

малките и средни предприятия е демонстрирано с показателите: увеличаване 

на продажбите спрямо предходна година в следствие на разработване на нов 

бизнес модел или преразглеждане на съществуващ; повишаване на 

конкурентоспособността на продуктите или услугите на малките и средни 

предприятия в резултат на разработване на бизнес модел; подобряване на 

финансовите резултати на МСП в резултат на разработване на бизнес модел; 

подобряване на взаймоотношенията с доставчици/партньори в резултат на 

разработване на бизнес модел; намаляване на разходите за доставки за МСП в 

следствие на разработване на бизнес модел; подобряване на ефективността при 

сегментиране на клиенти и избор на целеви пазари за малките и средни 

предприятия в следствие на разработване на бизнес модел; подобряване на 

взаймоотношенията с търговски посредници – канали за реализация на 

продукцията; намаляване на разходите за дистрибуция на предлаганите 

продукти/услуги в следствие на разработен бизнес модел; подобряване на 

взаймоотношенията с клиенти на МСП в следствие на разработен бизнес 
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модел; увеличаване на броя на редовните клиенти и тяхната удовлетвореност 

в следствие на разработване на бизнес модел 
 

Литература 
1. VELEV, M., VELEVA, S., TSVETANOVA, A., 2017, Upravlenie na 

konkurentosposobnostta, Softreyd, Sofia 

2. IDRIZ, F., Produktovi inovatsii v turizma, Softreyd, 2018 

2. MAGRETTA, J., 2002. Why Business models mater. Harvard Business Review 2002, pp 

33-36 

3. HEDMAN, J. and KALLING, T. 2003, The business model concept: theoretical 

underpinnings and empirical illustration, EJIS, pp 49-52 

4. TIMMERS, P., 1998, Electronic Comerce: Strategies and Models for Business-to-

business Trading. J. Wiley; 

5. AMIT, R. and ZOTT, C., 2001, Value creation in e-business, Strategic Management 

Journal 

6. SEDDON, J., LEWIS, G. P., 2003, Strategy and Business Models: What is the difference?  

7. OSTERWALDER, A., 2004, The business model ontology – A proposition in a design 

science approach, Ph.D. dissertation University of Lausanne 

 



  

251 

 

МАРКЕТИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЕДИН ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА В 

ТЪРГОВСКА МАРКА 

 

MARKETING AS A TOOL FOR TURNING A POPULAR 

PRODUCT OR SERVICE INTO A TRADEMARK PRODUCT  
 

Fahri Idriz 

 

Department and College of Sliven, Technical University, Bulgaria,  

E-mail: meattsa@abv.bg 

 
Abstract. In this paper, the importance of a trademark for a business success is explained at 

first. The criteria to be met by the successful brand are outlined. The role of marketing to 

develop a successful brand, including the role of individual marketing tools, is analyzed. The 

text is enriched by a real example from the practice of chain pharmacies. 
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В „Практика на Мениджмънта” Питър Дракър пише: „Има само една 

валидна дефиниция за бизнес цел: да се създаде климат”. Поради това всяко 

стопанско предприятие има две и само две основни функции – маркетинг и 

иновации. Маркетингът е разграничителна, уникална функция на бизнеса.” 

Казано най-общо, маркетингът се отнася до това, което организацията 

трябва да направи, за да създаде и размени стойност с клиентите. Маркетингът 

играе основна роля при изграждане на стратегическите насоки за 

превръщането на продукта и услугата на фирмата в търговска марка. А именно 

търговката марка е тази, която се търси на пазара от потребителя. Дефиниран 

по този начин, маркетингът е една широка, обща управленска отговорност, а 

не само функция, делегирана на специалисти. Всеки с професионални 

интереси, свързани с определението и изпълнението на стратегиите на една 

организация, независимо от нейния размер се нуждае от маркетингови умения 

и познания. Маркетингът е толкова необходим, както в сектора на 

производството, така и в сектор услуги – както в отношенията „бизнес към 

клиент” , така и в „бизнес към бизнес”. Централната роля на маркетинга е 

предприятието произтича от факта, че маркетингът е процес, чрез който 

фирмата създава стойност за своите клиенти. А стойността се създава, като се 

отговаря на потребностите на клиентите. Следователно фирмата трябва да се 

определи  не само чрез продуктите, които създава, а и чрез ползите, които 

осигурява за своите клиенти. Само клиентите и тяхното търсене може да 

превърне даден продукт или услуга в бранд (търговска марка). Винаги прави 

така че друг да се чувства значим. 
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Според най-известния в света автор на книги и специалист по темата 

Кевин Лейн Келър  брандът е продукт, който притежава измерения, които 

го отличават по някакъв начин от другите продукти,  създадени да 

задоволяват същата нужда. 

Търговката марка е най-видимата и важна част на бранда, но тя е просто 

един от многото елементи на съвременните брандове. А елементите на бранда 

са: Бранд име (търговска марка); Адреси на уеб страници;  Лого и символи; 

Характер, стил, собствена физиономия; Слоган; Мелодия, песен; Опаковане и 

други. 

Практиката показва, че за да бъде успешен един бранд, неговите елементи 

трябва да отговарят на определени критерии. Критериите за създаване и избор 

на бранд елементи са представени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Критерии за създаване и избор на бранд елементи 

Запомнящи се Защитими 

Лесни за разпознаване Правно защитими 

Лесни за запомняне Защитими от конкуренцията 

Значими Адаптируеми 

Описателни Гъвкави 

Убеждаващи Могат да бъдат осъвременявани 

Привлекателни Прехвърляеми 

Забавни и интересни 

В продуктовата категория и между 

категориите 

Въздействащи визуални и вербални 

символи В други държави (езици) и култури 

Естетични  
 

Продуктите се създават в заводите, брандовете – в съзнанието на 

потребителите. Потребителите искат да виждат разлика между 

продуктите и между брандовете. Значението на брандовете ще нараства и 

потребителите все повече ще различават продуктите единствено по 

брандовете им. 

Потребителите все по-често трудно откриват разликите между 

конкуриращи се продукти от една категория и от един ценови клас. А 

наличието на разлики е условие, което подпомага потребителите при избора 

им на продукти, които те купуват. Съответно за потребителите е важно между 

продуктите да има разлики. И когато няма такива големи или значими разлики, 

те си ги измислят, като преувеличават дребните и не толкова важни различия 

и им придават голяма важност и значение. Така, за да се диференцират, 

компаниите и брандовете трябва единствено да акцентират на малките 

различия между продуктите им и да убеждават потребителите, че това са 
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големи и значими за тях различия, тъй като потребителите искат и очакват те 

да бъдат такива по условие. 

Другият основен похват, който компаниите могат да използват за 

задоволяване на желанието на потребителите за диференциране между 

продуктите им, е чрез психологическото управление на брандинга. 

Според www.businessdictionary.comбрандингът е процес свързан със 

създаването на уникално име и имидж на продукт в съзнанието на 

потребителите, основно чрез рекламни кампании по последователен начин и 

единна тема. Брандингът цели да установи значимо и отличително 

присъствие на пазара, което да привлича и задържа лоялни потребител [2]. 

Именно брандът е новият основен начин и източник на конкурентни 

предимства. Маркетинговото позициониране е може би най-същественият 

елемент на съвременните брандове. Постигането на значими конкурентни 

предимства е трудно постижимо и кратковременно като ефект. 

За сметка на това управлението на възприятията на потребителите към 

бранда е по-лесно постижимо и дори по-евтино отколкото промяната в 

характеристиките на продуктите, което и не винаги се оказва успешно. 

Потребителите искат да виждат разлика между продуктите и брандовете им 

дават такава възможност. Днес и в бъдеще значимите конкурентни предимства 

в бизнеса ще бъдат постигани с инструментите на брандинга. Брандовете ще 

бъдат дългоочакваните спасители на компаниите в условията на нарастващата 

конкуренция на всички пазари през следващите 20 години. 

Създавайки стойност за клиента си, всяка организация има право да 

получи част от тази стойност посредством цена. За да остане жизнеспособно 

предприятието трябва да има печалба, като създава и получава стойност. В 

този контекст, посредством, който се създава стойност на постоянна база е 

маркетинговата стратегия на фирмата.  Маркетинговата стратегия включва 

две основни дейности: Избор на целеви пазар  и определяне на желаното 

позициониране на продукта в съзнанието на целевите клиенти. И второ 

конкретизиране на плана за маркетинговите дейности за постигане на 

желаното позициониране, което представлява уникално предложение за 

продажба на  даден продукт или услуга и превръщането и в търговска марка. 

Маркетингът изгражда  търговската марка в съзнанието на клиента. 

Трябва да превърнем името си в търговски марки с помощта на потребителя. 

Много по – успешно е да изградим търговска марка вместо да се опитваме да 

разширяваме. 

Както всеки един човек се ражда, учи, работи, развива се, за да се 

себеутвърждава, така и маркетингът ражда и превръща даден продукт или 

услуга в търговска марка. Най- лесно ще се превърнем в такава, ако бъдем  

първа търговска марка в нова категория. И благоприятната публичност в 

средства за масова информация ще помогнат за това. По–лесно е да навлезеш 

на пазара с нова категория, а не с нов продукт. 

http://www.businessdictionary.com/
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Онова, което другите казват за Вас и вашата услуга или продукт, е много 

по-важно и силно оръжие от това, което Вие говорите и казвате за него. Пиарът 

е много по-продуктивен, отколкото масовата реклама. Търговската марка се 

изгражда чрез популяризиране и се поддържа с реклама. Търговската марка се 

изгражда чрез популяризиране и се поддържа с реклама. Дискусията тук 

трябва да започне с петте к-та клиент, компания, конкуренти, контрагенти и 

контекст. Петте основни области на анализ подчертават процеса на вземане на 

маркетинговото решение. 

1. Потребностите на клиента. Кои потребности искаме ние да 

удовлетворим? 

2. Умения на компанията. Какви специални компетенции притежава 

фирмата, за да изпълни тези потребности? 

3. Конкуренция. Кой се конкурира с фирмата при изпълнението на тези 

потребности. 

4. Контрагенти. Кои са тези, които фирмата трябва да включи, за да и 

помогнат, и как може да ги мотивира? 

5. Контекст. Защо и кои култури, технологични и правни фактори 

ограничават възможностите? 

На първо място това води до определяне на целевия пазар и желаното 

позициониране, и след това до маркетинговия микс. В резултат, на което 

достига до стратегии за привличане и задържане на клиенти, движещи  

рентабилността на фирмата. Тази е разликата около, която трябва да бъде 

съсредоточена  маркетинга за взимане на ефективни решения. Разбира се, че 

има нужда от аналитични техники. Най-важното в превръщането на дадена  

услуга или продукт в марка или на кратко брандингът започва с 

разработването на маркетингова стратегия спрямо нуждите и 

потребностите на клиента. Следващото условие за маркетинга е 

определянето на целевите пазари, които фирмата ще се опита да обслужи. Днес 

е много важно маркетолозите да се ориентират от обслужването на големи 

масови пазари към по-малки сегменти с насочени към клиента маркетингови 

програми. Новите технологии дават възможност на фирмите да практикуват  

ориентиран към клиента маркетинг на икономическа база в множество 

ситуации. 

Двата ключови въпроса са: 

- Кои потенциални клиенти (пациенти) и гости трябва да се 

опита да обслужи фирмата? За да отговорим на този въпрос, нашите 

маркетолози трябва да определят на първо място най-подходящия 

начин за описания и разграничаване  отделните клиенти, гости, 

пациенти, които помагат превръщането ни в търговска марка. 

- Вторият въпрос, на който трябва да си отговорим е: Какво 

адаптиране към клиента трябва да се залегне в програмите на фирмата, 

т.е. в кой момент от процеса: масов пазар – пазарни сегменти – 

пазарни ниши - отделни лица. 
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Фирмата трябва да има перфектен план за удовлетворяване на 

потребностите, както на отделния клиент, за да го привлече и да го вземе 

от ръцете на конкуренцията, така и стои масовия – вече. Всеки един трябва 

да бъде ухажаван и обслужен по незаменим начин, за да помогне на 

маркетинговата политика на фирмата. 

Пазарите могат да бъдат сегментирани по редица начини, но ние в нашият 

доклад ще се спрем на най-широко използваните  бази: 

 Демографска (напр. възраст, доход, пол, професия) 

 Географски (напр. нация, регион от страната, градски 

спрямо селски райони) 

 Стил на живот (напр. хедонистичен спрямо 

ориентиран към стойността). 

Полезно сегментиране на пазара може да се получи чрез използването на 

бази за сегментация, които описват поведението  на клиента или връзките му 

с продукта или услугата, която използва. Нека разгледаме един пример с 

аптека „Народна аптека”, който сегментира пазара на база статут на 

потребителя. Друг би могъл да се насочи към пациенти, които за първи път 

влизат да си купят красота или лечение в „Народна аптека”. Трети би могъл да 

се насочи, към онези, които вече са си купили (възползвали)от услугите и не 

желаят да си купят нещо ново от аптеката с по – добри характеристики, 

качества и т.н. Изборът, който „Народна аптека” ще направи , за да се превърне 

в бранд има очевиден, важен ефект върху обслужването, върху 

характеристиките на обслужването, позициониране. Най – полезни са схемите 

на сегментация, които отчитат тези ясни ефекти в маркетинга. Няма никакъв 

смисъл да се използва бази за сегментация от страна на Гергана, която 

например е маркетилога на „Народни аптеки”, за да се дефинират групи, към 

които в същото време  ще се подхожда по един и същи начин. За едни е ценно 

времето, за други парите, за трети и двете. 

Процесът на избор на сегменти за обслужване е от критично важно 

значение. Гергана можем да и кажем ние, тъй като в крайна сметка клиентът 

има право да  диктува правилата, по които ще се играе маркетинговата игра, 

т.е. клиентът използва покупателни критерии, които той сам решава да 

използва, а тя на практика са правилата на играта. Клиентът(пациентът, гостът 

и т.н.) не влизат в „Народни аптеки”, защото Гергана има нужда от тяхното 

последващо мнение, за да се превърне в бранд или има нужда от техните пари, 

за да има добра печалба на края на месеца, а за да утоли своите потребности  

от красота и здраве. Следователно, когато Гергана избира целеви пазар, това е 

равностойно на избор на правилата на играта и в резултата от това изборът на 

целеви пазар трябва да взима под влияние: 

 Конкурентни силни страни на фирмата и слабостите и спрямо 

конкуренцията, като се има предвид  и покупателните 

критерии на целевия пазар; 
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 Корпоративните цели на фирмата и съответствие на сегмента 

с тези цели; 

 Ресурси, които са необходими за успешно предлагане на 

пазара на целевия сегмент; 

 Потребност от наличие на подхода контрагенти, които да 

предлагат успешно на пазара (напр. продавач консултанти); 

 Вероятна финансова възвръщаемост от сегмента. 

Като част от процеса на сегментация и избор на целеви пазар фирмата 

трябва да проиграе различни варианти със своите управители по „Народни 

аптеки”. Така Гергана ще има ясен поглед над нещата и много по-лесно ще 

насочи своите усилия и умения  към потребителя, за да превърне „Народни 

аптеки” в търсена търговска марка. 

Като част от процеса на сегментация и избор на целевия пазар Гергана 

трябва да вземе под внимание въпроса, ако продължа дейността си в този 

сегмент и по този начин, дали така да променим нещо в маркетинг микса, как 

иска да я виждат потенциалните клиенти. Ние бихме и предложили лесни 

за взимане начини. Например позиционирането от критично важно значение, 

защото може да има , компании, които предлагат добро заплащане на техните 

продукти, да са лесно за откриване места с бърз достъп и на добра цена. 

Продукти с преди изтичане  на годност да бъдат позиционирани буквално пред 

погледа на пациента. Предимството от разрешаване на проблема, свързан с 

позиционирането е, че това дава възможност на „Народни аптеки” да реши 

проблема , свързан с маркетинговия микс. Маркетинговият микс – продукт, 

цена, място и промоция е по същество отработването на тактическите 

детайли на стратегията за позициониране. Бихме определили дванадесет 

маркетинг микса в помощ на Гергана:  

Мърчандайзинг (продуктово плащане), ценообразуване; Брандиране 

канали на дистрибуция; персонални продажби; реклама; промоции; опаковка; 

излагане, обещаване, физическо боравяне; установяване на фактите и анализ 

(пазарно проучване). Когато стесним фокуса можем да увеличим пазарен дял 

и „Народни аптеки” да влезнат в съзнанието на клиента като най – бързо 

обслужващите аптеки. Трябва търговската марка Народни аптеки да има своя 

целенасоченост, идентичност и уникалност. Всяка търговска марка трябва да 

се откроява и да има своя идентичност. Доверието е съпътстващата  реклама, 

която може да използваме, за да гарантираме качеството на марката, която 

искаме да превърнем в бранд. 

Препоръка за Гергана – говерете с клиентите всеки ден лице в лице или 

чрез анкетни карти или чрез фейсбук. Попитайте ги как виждат Вашата 

компания – Народна аптека. Например какво мислят за нея, Каква компания 

считат , че сте, Какво искат да очакват от нея? Използвайте обратната връзка с 

клиента, за да дефинирате по – добре маркетинговата стратегия на Вашата 

компания. В един екип е от изключителна важност всеки да се включи със 
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своята креативност, инициативност и находчивост в успешното реализиране 

на целите на компанията. Колкото повече хора повярват в успеха и се включат 

в нейното реализиране, толкова повече мисията Ви ще се венчае с успеха. 

Познаването на бранда е необходимо, но не единствено условие за 

изграждане на силни позиции в съзнанието на целевата група. Тук именно 

асоциациите заемат място, като формират имиджа на марката и показват с 

какво тя се отличава от конкурентите си. 

Сред видовете асоциации на първо място поставяме атрибутите. Това са 

характерни черти, свойства или качества , които потребителят смята, че 

стоката или услугата, трябва да притежават, които са основата за тяхната 

същност и определят покупката. Делят се на два подвида: 

- Обвързани с продукта – тези характеристики са свързани с 

физическата структура и функции на стоката или със задължителните 

условия за осъществяване на една услуга. 

- Несвързани с продукта – оказват влияние върху покупката и 

употребата на стоката (услугата), но не са основополагащи за тяхното 

конкретно функциониране. 

Цената е фактор с многостранно значение , тъй като тя е основна 

асоциация определяща „стойността” на марката и много често е лостът , който 

оформя цялостното познание на потребителя за дадена продуктова категория , 

за верига магазини или за марките на един собственик. Когато потенциалният 

потребител се изправи пред сумата изписана на етикета , протичат процеси , 

повлияни най – вече от различни маркетингови стимули , които му повлияват 

мигновено да прецени къде се намира тя в скалата скъпо- евтино и дали се 

намира в равновесната точка цена- качество.  

Представа относно употребяващия и употребата се формира директно 

от опит с продукти на бранда или пък чрез контакти с лица, притежаващи такъв 

опит . Една от задачите на рекламата също е да обрисува картина пред 

непознатия или слабо информирания потребител къде, кога и как се 

употребява презентираната стока или услуга. Това може да е определен ден 

или час , през конкретен годишен сезон, при дадено събитие или не , при 

извършване на някаква активност (спортна, културна) в или извън дома и т.н. 

Индивидуалността на бранда е отражение на усещанията и чувствата на 

потребителите по отношение на марката , сякаш става дума за друго човешко 

същество , което притежава собствен характер. Така например имаме „ретро” 

марки, „модерни” , „екзотични” , „свежи”, „изтънчени”, „живи и динамични” 

и т.н. Относно рекламата е с основен принос за формирането в съзнанието 

на  целевата аудитория на индивидуалност на марката, тъй като тя 

описва конкретни случаи и начини за употреба на продукта. 
Втората група асоциации са ползите. Те представляват ценностите и 

значението, които потребителите придават на функционалните атрибути на 

стоките и услугите, т.е. какво си мислят, че правят за тях продуктите. 

Разграничават се следните видове придобивки: 
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- Функционални ползи – основани са на същностните предимства, които 

се извличат от употребата на стоката или услугата. Най – често са 

свързани с базовите мотивации на човека като физиологичните нужди 

и нуждите от сигурност. 

- Символните придобивки са свързани с външните изгоди от 

употребата на продукта. Обикновено те кореспондират с несвързаните 

директно със стоката или услугата атрибути и най-вече с описаната по 

–горе представа за употребяващия. 

- Основани на преживяването ползи са свързани с това какво е 

усещането да употребяваш даден продукт или услуга. 

Отношението е най-абстрактната от трите вида асоциации и в голяма 

степен е краен резултат от цялостното възприемане на атрибутите и ползите 

на продукта. То представлява общата оценка на бранда и най-често е 

фундаментът, на който се гради потребителското поведение изразено в 

покупка.  

 Ако искаме да изградим силна търговска марка, трябва да изградим 

силно възприятие за качество в съзнанието на потребителя. За създаването на 

качествена търговска марка трябва да стесним фокуса си и да съчетаем  този 

стеснен фокус с по – добро име и по-добра цена. Търговската марка става по – 

силна като стесним фокуса  и лансираме категорията, а не марката. Например 

„Народни аптеки” първенецът, оригиналът, пионерът в доставката на здраве и 

красота”. Ако искаме да успеем нашата маркетингова стратегия  в 

превръщането  на услугата или продукта, който предлагаме в търговска марка, 

трябва да сме първи в една нова категория. Трябва да намерим дума в 

съзнанието на клиента. Трябва борбата да е с конкурентните категории 

вместо с конкурентните търговски марки. Но всеки мениджър  и 

маркетолог трябва да са наясно, че бизнеса е много по – успешен с обратна 

връзка , както се храним всеки ден, така трябва да е и реципрочността при 

споделяне на информацията. 

Идентичността на марката е зададена от основната бизнес мисия на 

компанията производител, която е неизменна; тя е „котвата”, около, която 

маневрира всякаква комуникационна активност на бранда към външния свят. 

Имиджът е сбор от актуалните асоциации на бранда, картина в съзнанието на 

потребителя, която е резултат от контактите с марката; имиджът принадлежи 

на целевата аудитория, а не  на мениджмънта, макар че е възможно той да 

съвпада напълно с идентичността, отредена и от производителя.  

Маркетингът е като да си купиш дръвче, да се грижиш за него, да е на 

слънчево място, да пораснете заедно и поне 1% от населението на света да 

търси плодовете му след като започне да ги дава. И това ви гарантира, че 

вашата маркетингова стратегия е успешна и вие сте следващият милионер на 

света. 
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А за рекламата за спестяване на време от страна на пациенти, клиенти и 

потребители на Народни Аптеки препоръчваме на Гергана да е „Аптеката”, в 

която ще бъдете обслужени мигновено. 

Човек може да инвестира две неща – пари и време, ние трябва да се 

грижим и да им помогнем да ги пестят с бързината на обслужването. 
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Abstract. The article considers the relevance of branding as a concept of company 

management. The role and  importance of the brand in the concept of marketing management 

is shown. The basic concepts in the field of brand capital are analyzed. The advantages of  

brand strategies development are determined. Features of brand  management in the 

management of the organization are considered. Strategies for expanding the boundaries of 

brand use are presented. Innovative marketing tools that increase the effectiveness of branding 

are suggested. 
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1. Введение 

В настоящее время предприятия реального сектора экономики России, не 

смотря на влияние политических факторов, внедряются в международные 

экономические процессы.  Одним из направлений деятельности может быть 

развитие и поддержание брендинга, как концепции рыночного управления. 

Развития концепции брендинга является одним из трендов современной 

экономики и позволяет российским производителям участвовать в 

конкурентной борьбе не только на российских, но и международных рынках.  

 Под брендом в современной концепции маркетинга понимается набор 

реальных и виртуальных мнений, выраженных в торговой марке. Успешный 

бренд необходимо рассматривать как ресурс, повышающий рыночную 

привлекательность и стоимость активов предприятия, поэтому естественным 

является стремление к эффективной деятельности, направленной на создание, 

развитие и продвижение брендов.  
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2.Современные концепции капитала бренда 

Организация брендинга - одна из ключевых задач для успешного 

предприятия. Главная цель брендинга состоит в узнавании потребителем 

нового бренда. Только после долгой, кропотливой работы, можно говорить, 

что новая торговая марка стала действительно известным брендом и может 

приносить владельцу реальную прибыль. Правильное управление брендом 

позволит создавать влияние и стоимость, и, в том числе, «марочный капитал». 

Марочный капитал — это чистая приведенная стоимость будущих денежных 

потоков, генерируемых благодаря брендам компании. 

Под капиталом бренда D. Aaker предлагает понимать ряд активов и 

пассивов, связанных с брендом, его названием и символом. Согласно D. Aaker 

капитал бренда это «набор активов и обязательств, связанных с брендом, его 

названием и символикой, который добавляет или уменьшает ценность 

созданную продуктом или услугой по отношению к компании и/или клиентам 

компании» [1, c.102].  

Leuthesser (1988) дал следующие определение капитала бренда: 

«множество ассоциаций и поведенческих реакций со стороны потребителей, 

членов канала распределения и материнской компании, которое позволяет 

бренду зарабатывать больший объём или большую прибыль, чем могло бы 

предприятие без наличия торговой марки» [2]. 

Simon и Sullivan определили капитал бренда «с точки зрения 

дополнительных дисконтированных будущих денежных потоков, 

возникающих в результате продажи брендированного товара по сравнению с 

аналогичным продуктом без бренда» [3, c.29]. 

Приведённые определения характеризуют капитал бренда как 

«воспринимаемую» или «психологическую» ценность, а также указывает на 

финансовую или экономическую ценность бренда. В научной литературе два 

данных направления существую совместно, некоторые исследователи, 

используют термины капитал бренда и стоимость бренда как 

взаимозаменяемые. Хотя наиболее популярное использование термина 

капитал бренда относится к набору атрибутов связанных с восприятием 

потребителей, а не с экономической оценкой стоимости  

Свою известность понятие капитала бренда приобрело во многом 

благодаря исследованиям Keller (Keller, 1993) [4] и последующим работам 

Lassar [5] и др. (Lassar, 1995) по измерению силы бренда, Park и Srinivasan 

(Park, Srinivasan, 1994) [6] по оценке расширения капитала бренда, Kamakura 

и Russell (Kamakura, Russell 1993) [7], использовавших панельные сканерные 

данные из одного источника для оценки капитала, Aaker (Aaker, 1996) [8] и по 

изучению оценки капитала бренда на внутренних и международных рынках.  

Существует немало моделей определения капитала бренда, в которых 

учитываются результаты исследования потребительской аудитории. Вместо 

того, чтобы приписывать брендам определенную финансовую ценность, 

отслеживаются и выражаются в измеряемых параметрах поведение и мнения 
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потребителей, которые влияют на экономическую эффективность бренда. 

Согласно Jan Lindemann (2004) «подобные модели бывают разной степени 

сложности, используется широкий спектр параметров оценки восприятия, в 

том числе различие в уровнях осведомленности (вспоминание названия бренда 

по подсказке, вспоминание без подсказки, пик узнаваемости без подсказки), 

знание о бренде, знакомство с ним, значимость бренда для данного 

потребителя, специфические атрибуты имиджа бренда, обстоятельства 

приобретения, предпочтения, удовлетворенность и склонность рекомендовать 

бренд другим потребителям. В некоторых моделях к этому набору 

добавляются параметры, позволяющие оценить величину доли рынка и 

относительную ценность бренда» [9, c.35]. 

Стоимость бренда не возникает сама по себе: она создается в течение 

времени посредством систематического развития бренда, которое позволяет 

сделать его актуальным для потребностей и желаний потребителей. Когда 

потребитель становится психологически привязан к определенному бренду, он 

менее чувствителен к цене и рекламе конкурентов. 

Таким образом, для увеличения стоимости бренда компании необходимо 

обеспечить эффективную систему управления брендами, рассматриваемую 

как управление инвестициями в бренд. С точки зрения экономики предприятия 

его вложения, например, в рекламную кампанию являются точно такими же 

инвестициями, как и покупка нового оборудования. Поэтому точно так же, как 

и покупка новой технологической линии, инвестиции в бренд требуют 

экономического обоснования и оценки экономической эффективности. 

 

3. Развитие бренд-стратегий 

Эффективность управления брендом выражается с помощью отношения 

результата к затратам, целевая ориентация такого отношения - стремление к 

максимизации уникальности образа, создаваемого брендом в сознании 

целевых групп, что подразумевает дифференциацию от конкурентов и 

профилирование в глазах потребителей и общественности. 

Разрабатывая стратегию роста стоимости бренда нужно помнить 

фундаментальный принцип создания стоимости для владельцев брендов: рост 

доходов и рост стоимости не всегда идут рука об руку. Более того, рост 

доходов, который не превращается в экономическую прибыль, приводит к 

губительным результатам. 

Формируя свои амбиции роста успешные компании устанавливают в 

качестве целевого показателя стоимость бренда/портфеля брендов. 

Разрабатывая стратегии, они прилагают все усилия для выявления 

возможностей, которые бы позволили им отличаться от отраслевых 

конкурентов и создавать дополнительную стоимость. Распределяя ресурсы, 

они принимают тщательно взвешенные решения, где фокусировать свои 

временные и финансовые ресурсы. 
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Успех стратегии роста стоимости бренда может быть достигнут только с 

помощью дисциплинированного маркетинг-менеджмента, который 

подразумевает постановку верных целей, поиск дифференцирующих 

возможностей для стратегии, избирательность в распределении ресурсов и 

поиск компромисса между акционерами и потребителями. 

Эффективное управление брендом требует развития бренд-стратегий. 

Стивен Кумбер определяет стратегию брендинга как «долгосрочный план 

использования бренда в рамках маркетинговой стратегии компании» [10]. Пол 

Темпорал в своей монографии «Эффективный бренд-менеджмент» пишет о 

том, что «стратегия брендинга определяет фокус и направление управления 

брендами и предоставляет платформу, дающую менеджерам возможность 

обеспечивать последовательность всех видов деятельности, связанных с 

маркой» [11].  

Таким образом, под стратегией брендинга следует понимать комплекс 

стратегических решений по управлению торговыми марками.  

Развитие бренд-стратегий позволит решить следующие задачи: 

- возможность реализовать продукт по более высокой стоимости, 

являющейся так называемой ценовой премией; 

- возможность постоянно поддерживать и продлевать жизненный цикл 

товара, не прибегая к серьезным затратам на рекламу; 

- повышение стойкости продукта и компании к таким внешним 

воздействиям, как экономические спады и кризисы; 

- увеличение привлекательности торговой марки для инвесторов; 

- возможность создать устойчивую корпоративную культуру, которая 

сделает реализацию основной стратегии еще более эффективной. 

Эти преимущества стратегического брендинга обусловливают 

актуальность использования и развития стратегий брендинга в качестве 

основного инструмента для развития предпринимательской структуры. 

Топ-менеджмент в рамках определения стратегии предприятия, 

принимает решения относительно стратегии развития как отдельных брендов, 

так и портфеля бренда. Первое основополагающее решение предприятия 

заключается в определении стратегии в рамках вертикальной конкуренции: 

речь идет о формировании бренда производителя или торговли. Затем 

принимаются решения в отношении стратегии в рамках горизонтальной 

конкуренции: монобрендинг, параллельный брендинг и т.д. В заключении – 

определяется стратегия в международной конкуренции – необходимая степень 

стандартизации и дифференциации.  

 В рамках формирования портфеля брендов принимаются решения о 

создании нового бренда, приобретения чужого или кооперации с кем-нибудь. 

Сюда относятся также задачи согласования целей и философии отдельных 

брендов с философией предприятия, которая содержит миссию и 

общественную направленность предприятия. Определение философии бренда 
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тесно связано с организационной структурой, стратегией бренда и corporate 

identity.  

 В рамках создания организационных предпосылок для эффективного 

брендинга проводится анализ многочисленных характеристик и их 

комплексного взаимного влияния при формировании идентичности бренда. 

Для этого необходимы объединения людей, занятых в создании и 

продвижении бренда. Для поддержания индивидуальности такую 

организационную единицу, как носителя идентичности, лучше создавать 

отдельно и независимо. 

 Организационная самостоятельность отдельных брендов позитивно 

воздействует на дух предпринимательства, а также гибкость и близость к 

рынку, выраженных в культуре бренда (front-line-entrepreneurs). В любом 

случае, самостоятельность, ответственность, предпринимательское поведение 

зависят от величины структуры организации бренда. 

 Для повышения эффективности брендинга необходима взаимосвязь 

(интеграция) отдельно стоящих организационных процессов в организации, а 

также общее пользование основными ресурсами возможно большим 

количеством брендов, но это не должно вредить, ни внешней, ни внутренней 

идентичности бренда. 

 В рамках формирования портфеля брендов посредством текущего 

процесса наблюдения необходимо вдохновлять «spin-off» новых брендов и 

предоставлять для этого необходимые ресурсы и структуры, для чего 

необходим периодический пересмотр приоритетов инвестиций в бренды в 

рамках управления бюджетом.  

Основными задачами бренд-менеджмента являются формирование 

лояльности к бренду и обеспечение удовлетворенности и доверия к нему. Для 

этого необходима актуальность ценностей бренда и симпатия к нему. 

Достижение этих целей опирается в решающей степени на 

идентификацию сотрудников с брендом. Кроме того, необходима 

идентификация торговли с брендом, что является предпосылкой 

профилирования бренда посредством четкого доказательства своей 

компетенции.  

Процессы, происходящие в управлении брендами в настоящее время в 

условиях глобализации, требуют переосмысления. На определенном этапе 

своей деятельности компании сталкиваются с необходимостью внесения 

изменений в управление брендами. Это связано с необходимостью 

расширения масштабов деятельности и поддержания позиций в конкурентной 

борьбе. Одной из используемых в брендинге стратегий является стратегия 

расширения границ использования бренда. Данная стратегия может 

осуществляться в нескольких вариантах (рисунок 1). 
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Рис. 1. Расширение границ использования бренда [12] 

4. Маркетинговые инновации в развитии бренд-стратегий 

Процесс управления брендами требуют использования инноваций. Так, 

важными процессами брендинга является процессы исследования и анализа 

текущей ситуации, формирования комплекса маркетинга, формирования 

бренд-коммуникаций и др. Большую роль в реализации этих процессов играют 

маркетинговые инновации, основанные на применении знаний, и, в частности, 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Они создают 

новые возможности для развития бизнеса в целом и развития бренд- 

менеджмента, в частности.  

К наиболее перспективным направлениям маркетинговых инноваций, 

используемых при развитии брендинга следует отнести: 

- применение технологий Big Data для сбора и обработки маркетинговой 

информации, совершенствования маркетинговых исследований, 

используемых при ситуационном анализе;  

- развитие Интернета вещей как инновационного направления 

формирования комплекса маркетинга; 

- применение мобильных технологий для совершенствования 

инструментария маркетинга взаимодействия  

Анализ практики применения Big Data в маркетинговой деятельности 

показал, что внедрение современных решений Big Data по сбору, обработке, 

анализу и предоставлению данных позволяет использовать новые 

возможности анализа данных о лояльности покупателей. Объединение этих 

сведений с данными из социальных сетей дает дополнительную информацию 
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об интересах покупателя и помогает формировать персонифицированные 

рекламные предложения. 

Быстрый рост интернет-аудитории, подключение к глобальной сети 

различных устройств и приборов приводит к тому, что важнейшим 

инновационным направлением становится развитие интернета вещей.  

В научной и технической литературе под «интернетом вещей» понимают 

сеть взаимосвязанных «умных» устройств, создание и доступ к которой 

обеспечит большую осведомленность обо всех этапах деятельности 

компании». 

Проведенный автором маркетинговый анализ данного явления показал, 

что интернет вещей можно рассматривать как инновационное направление в 

товарной политике, ориентированное на создание новых товаров и/или на 

придание товарам новых уникальных свойств, основанных на их 

взаимодействии друг с другом или с внешней средой, что может быть 

положено в основы позиционирования бренда. 

Наряду с применением технологий Big Data и интернета вещей в 

последние годы в маркетинговой деятельности широкое распространение 

получают мобильные технологии. 

Под термином «мобильные технологии, как правило, понимают 

динамично развивающиеся технологии мобильной связи и передачи данных 

между абонентами, местоположение которых меняется. Мобильные 

технологии могут активно использоваться в качестве инструмента 

продвижения брендов 

Нам представляется, что в ближайшие годы ИКТ будут оказывать 

большое влияют на поведение потребителей. В мобильной среде появляются 

новые возможности взаимодействия с потенциальными потребителями. 

Поэтому необходимо уделять постоянное внимание инновационным методам 

исследования, создания и продвижения брендов, ориентированным на 

владельцев мобильных устройств. К ним относятся, прежде всего, методы 

мобильного маркетинга, средства и инструменты мобильной рекламы, 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в мобильной среде.  

 

Выводы 

 1. Одним из факторов повышения конкурентоспособности 

национальной экономики является организация брендинга. Развитие  

брендинга, как концепции управления, является одним из ключевых 

направлений современной экономики и позволяет российским 

производителям участвовать в конкурентной борьбе на российских и 

международных рынках 

2. Профессиональное управление брендом позволит создать лояльность 

потребителей к компании, повысить рыночную стоимость организации, и, в 

том числе, создать марочный капитал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
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3. Для повышения рыночной стоимости компании необходим 

дисциплинированный маркетинг-менеджмент, который подразумевает 

постановку верных целей, поиск дифференцирующих возможностей для 

стратегии, избирательность в распределении ресурсов и поиск компромисса 

между акционерами и потребителями, что позволит сформировать и развить 

эффективные бренд-стратегии. 

4. Процессы, происходящие в управлении брендами в настоящее время в 

условиях глобализации, требуют переосмысления. На определенном этапе 

своей деятельности компании сталкиваются с необходимостью внесения 

инноваций в управление брендами, основанных основанные на применении 

знаний, и, в частности, информационных и коммуникационных технологий. 

Они создают новые возможности для развития бизнеса в целом и развития 

бренд- менеджмента, в частности.  
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Abstract. The article is devoted to the development of trade relations in the Russian 

Federation and of complex relationships in retail networks. The structure of the food retail 

trade turnover in the Russian Federation is analyzed and the high percentage of commercial 

enterprises with modern relationships is discussed. The need for the presence of traditional 

and modern commercial relations on the market is presented. Factors influencing the 

development of trade relations such as technological innovations, changes in different trade 

sectors, consumer behavior, habits and values are discussed as well as the impact of the real 

estate market. 
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1. Введение  

Эволюционное развитие торговых форматов, появление 

мультиформатности в розничной сетевой торговле обусловлено усилением 

конкуренции на рынке и в значительной степени связано с  разного рода 

инновациями. Использование сетевыми предприятиями торговли разных 

форматов торговли позволяет захватить разные потребительские ниши и 

снизить риски за счет диверсификации деятельности.  Мультиформатность 

розничной торговли отвечает потребностям и запросам потребителей. Наряду 

с предприятиями современных форматов, в том числе розничных торговых 

сетей, функционируют традиционные форматы торговых предприятий, 

имеющие своих постоянных покупателей. Достаточное разнообразие 

торговых форматов повышает уровень комфорта потребительской среды. 

Существующее разнообразие торговых форматов, изменение структуры 

розничной торговли свидетельствует о постоянном развитии торговли, 

обусловленном  влиянием различных факторов внешней среды. 
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2. Тенденции развития розничной торговли в России  
Российский рынок розничной торговли активно развивается. Получили 

широкое распространение современные торговые форматы, применяются 

новые логистические и управленческие решения в торговле, 

совершенствуются информационные технологии. На рынке представлены 

торговые предприятия как традиционных, так и современных форматов. 

Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 

Российской Федерации приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структура оборота розничной торговли продовольственными 

товарами в Российской Федерации 

В большинстве стран Западной Европы и США главенствующее 

положение на рынке занимают торговые предприятия современных форматов, 

а традиционные форматы торговли продолжают играть важную роль в 

обеспечении продуктами питания населения в развивающихся странах мира. 

Доля современных форматов торговли в Российской Федерации превышает 

долю традиционной торговли.  

Присутствие на рынке традиционных и современных форматов торговли 

необходимо. Исследования показали, что одни группы потребителей 

выбирают для покупок традиционные торговые предприятия (рынки, 

магазины с формой обслуживания покупателей через прилавок и др.), другие 

группы потребителей предпочитают совершать покупки в предприятиях 

современных торговых форматов. Имеется также значительная группа 

потребителей, которая совершает покупки в магазинах как традиционных, так 

и современных форматов [1]. 

Одним из этапов эволюции торговли является развитие розничных 

торговых сетей. Региональное распространение сетевой торговли в 
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Российской Федерации представлено в таблице 1. В Центральном и Северо-

Западном федеральном округах доля сетевой торговли высока, а в 

Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах, 

характеризующихся наличием удалённых и труднодоступных населенных 

пунктов, количество предприятий сетевой торговли мало. Преобладание тех 

или иных форматов торговли в регионах определяется разным уровнем 

социально-экономического развития федеральных округов, культурными 

традициями проживающих народов, особенностями социокультурной среды. 

Таблица 1. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной 

торговли субъектов Российской Федерации [2]. 

Субъект 

РФ 

Доля розничных торговых сетей в общем обороте,  

в действующих ценах, в % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЦФО 17,5 20,7 20,8 21,2 23,2 23,8 26,3 27,3 

г. Москва 14,6 19,6 18,7 19,1 20,4 20,4 21,8 22,5 

С-ЗФО 29,5 32,2 34,0 37,6 36,9 39,1 41,5 46,1 

г. Санкт 

Петербург 
45,2 48,8 51,1 53,7 49,3 52,1 52,8 

57,7 

ЮФО 15,6 15,7 17,9 20,0 20,9 22,1 23,8 25,1 

С-КФО 4,0 5,0 5,8 6,3 6,2 5,8 5,8 6,2 

ПФО 12,3 14,8 16,8 18,8 20,5 22,3 23,4 26,5 

УФО 9,4 12,1 13,6 17,7 19,2 21,3 24,8 28,5 

СФО 13,0 14,7 14,9 20,7 22,4 23,2 25,7 29,1 

ДФО 7,2 7,7 7,6 9,0 9,8 10,8 11,5 12,5 

КФО - - - - - 4,2 20,2 - 

Дальнейшие изменения в сетевой торговле связаны с развитием 

мультиформатных сетей, ориентацией разных торговых форматов на 

конкретные группы потребителей. В настоящее время крупные сетевые 

предприятия в Российской Федерации развивают одновременно несколько 

торговых форматов (таблица 2). 

Таблица 2. Основные торговые форматы крупных розничных 

продовольственных сетей 
Торговая сеть Торговый формат 

гипермаркет супермаркет универсам Магазин 

„у дома“ 

дискаунтер 

„Магнит“ +    + + 

„X5 Retail Group“ + + + + + 

„О`Кей“ +    + 

„АШАН“ + +    

„Лента“ +     

„MetroGroup“ + +    

„Дикси“ + +  + + 

„НароднаяСемья“   +   
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Таким образом, на российском рынке представлены торговые 

предприятия различных торговых форматов. Наиболее широкое 

распространение получил формат гипермаркета. Тенденцией последних лет в 

формате гипермаркет является сокращение торговых площадей. Например, в 

стратегии развития „X5 Retail Group“ предусмотрено развитие модели 

компактного городского гипермаркета в Санкт-Петербурге, Московской 

области и южных регионах страны, площадью 3-4 тыс. кв. м. Также следует 

отметить низкий уровень конкуренции в сегменте дискаунтеров и 

универсамов.  

В последнее время снижается потребительский интерес к гипермаркетам 

и к крупным продовольственным сетям, а потребители отдают предпочтение 

небольшим торговым предприятиям традиционных форматов и интернет-

магазинам. Наличие в мультиформатной сети магазинов формата «у дома» 

дает потребителям дополнительные удобства и позволяет экономить время. 

По оценкам экспертов в ближайшее время основным источником роста 

розничной торговли станет увеличение числа магазинов шаговой доступности, 

закрытие крупноформатных магазинов торговых сетей, их реконструкция или 

перепрофилирование в малоформатные магазины. 

Предпосылками эволюции торговых форматов также являются 

различного рода инновации. Организационные инновации связаны с 

диверсификацией магазинов самообслуживания на гипермаркеты, 

супермаркеты, «жёсткие» и «мягкие» дискаунтеры. В то же время 

традиционные торговые форматы практически не изменяются [3]. Однако, при 

наличии жесткой конкуренции или давлении местных органов власти они 

способны адаптироваться к новым условиям. Имеются примеры перехода 

городских рынков с открытых площадей в крытые объекты или примеры 

изменения способа организации торговли в виде переоборудования 

независимых традиционных магазинов в магазины самообслуживания [4].  

В основу функционирования современных и традиционных форматов 

торговли заложены различные стратегии ведения бизнеса [5]. 

Таблица 3. Основные стратегии ведения торгового бизнеса  

Стратегия 

бизнеса 

Характеристика Формат торгового 

предприятия 

Покупай дешево 

– продавай 

дорого 

Ориентирована на 

предоставление высокого уровня 

сервиса и покупателей с высоким 

и средним уровнем доходов 

Специализированн

ые магазины, 

бутики, 

концептсторы 
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Продолжение таблицы 3 

Конкурируй 

низкими ценами 

за счет больших  

объемов 

Низкий уровень сервиса, 

ориентация на покупателей с 

низким и средним уровнем 

доходов 

Дискаунтеры, 

аутлеты, оптовые 

клубы, магазины 

потребкооперации 

Ориентируйся 

на добавленное 

удобство 

Наличие конкурентного 

преимущества (местоположение, 

график работы, дополнительные 

услуги, новые впечатления) 

Супермаркеты, 

магазины «у дома», 

торговые центры, 

фреш-маркеты 

 

Мультиформатность в торговых сетях основана на применении различных 

стратегий ведения торгового бизнеса и одновременно служит инструментом 

диверсификации деятельности, захвата разных потребительских ниш и 

позволяет снижать риски за счет их распыления.  

 

3. Факторы, влияющие на развитие форматов в розничной 

торговле 
На эволюционное развитие торговли оказывают влияние факторы, 

различного происхождения.  

Огромное значение продолжают оказывать технологические  инновации, 

связанные с появлением новых компьютерных программ, современных 

информационных технологий. Широкое распространение получили: 

 использование технологии 3D-моделирования при продаже одежды, 

аксессуаров, создания дополненной реальности для интерьерных 

решений, техники; 

 продвижение товаров через интернет и в социальных сетях; 

 интернет-магазины и маркетплейсы; 

 отслеживание наличия товаров поставщиками в удаленном доступе; 

 автоматизация торговых и технологических процессов. 

Изменения в различных секторах торговли. В последние годы 

сформировались следующие тенденции: 

 повышение насыщенности торговыми площадями, что ещё более 

обострило конкуренцию; 

 широкое распространение комбинированных форматов магазинов: 

магазины-кафе, „хобби-маркеты“, „фреш-маркеты“, „гастро“- и 

„дели-маркеты“. 

Изменения в поведении потребителей, их привычках, ценностях и 

потребностях. Среди потребителей увеличилась доля, например, молодых 

семей, не имеющих телевизоров, предпочитающих смотреть фильмы в 

кинотеатрах или на мобильных устройствах. Современное поколение молодых 

людей зачастую рассматривает магазины и торговые центры не как место 

покупки товаров, а как место получения новых впечатлений и приятного 
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времяпрепровождения. В связи с этим торговым предприятиям необходимо 

учитывать в процессе продажи роль эмоционального фактора. В будущем 

основными составляющими привлекательности магазина станут хороший 

сервис, приятная атмосфера и возможность общения.  

Меняющиеся потребности покупателей побуждают ритейлеров 

оптимизировать товарный ассортимент за счет сокращения доли 

непродовольственных товаров и предложения товаров с устойчивым спросом, 

таких как товары для личной гигиены, товары для дома, детские товары и др. 

Кроме того, розничные сети расширяют ассортимент товаров в категории 

«фреш», усиливают внимание на развитии СТМ и продукции собственного 

производства [6]. Гарантия удовлетворения клиентом своих потребностей 

формирует лояльность покупателей и служит залогом их долгосрочного 

обслуживания. 

Влияние рынка недвижимости.  Предварительный анализ рынка 

недвижимости, учет свободных торговых площадей при разработке 

параметров формата позволит избежать ошибок при открытии магазина или 

расширении торговой сети. Мультиформатная сеть при этом может 

разработать эффективную стратегию территориальной экспансии и выбрать 

оптимальные места для размещения торговых объектов.  

4. Заключение  

Использование мультиформатности современными торговыми 

предприятиями является стратегическим инструментом повышения их 

конкурентоспособности. Разнообразие торговых форматов повышает 

потенциал экономической эффективности торговли за счет улучшения 

качества торговых услуг, культуры торговли, более полного и комплексного 

удовлетворения запросов потребителей. Развитие форматов торговли связано 

с изменением технологий, социально-экономической ситуацией в стране, 

изменением потребностей покупателей, их привычек и ценностей. 
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Abstract. The goal of the paper is to describe and analyze the characteristics of the 

society today as a society of spectacle, in the sense, that thanks to technological 

innovations, mainly in the field of the gaming industry. This new industry is among 

the fastest growing in the entertainment sectors. It is a business of quick and easy 

profit, but not of quick and easy global increase in the well-being of people as well. 

On the contrary, global technologies create a global uncertainty of personal data and 

allow manipulation of human behaviour and public opinion.  

Keywords: Liberal Arts, gaming industry, Internet of Things, Pokémon Go, 

Lumosity, Oxfam International, Internet of Everything, Facebook. 

 

1. Въведение  
Няма спор, че в течение на цялата човешка история новите идеи са 

помагали на хората да оцеляват, да преодоляват трудности и подобряват 

живота си, а техен основен източник са науката и технологиите, откъдето идва 

и високият престиж на двете сфери днес, особено на колаборацията им като 

фактор на обществения просперитет и човешкото благоденствие.  

Но освен новите идеи решаването на проблеми има и други аспекти, които, 

за разлика от финансовите и икономическите, често се пренебрегват и остават 

извън полезрението на футуристите, чертаещи светлите хоризонти на 

прекрасния бъдещ свят на науката и техниката, защото ще е по - компактен, 

хомогенен и контролируем, респ. по-умен, благодарение на умните устройства 

(smart device) – телефони, часовници, телевизори, хладилници, къщи… По-

умен обаче не винаги означава и по-добър, защото „умността” на машините 

може да служи еднакво успешно и едновременно на различни цели – както 

благородни, така и престъпни, което ни изправя неизменно пред въпроса за 

доброто на човека и за човека.  

Интересен отговор на този въпрос предлага Хосе Ортега и Гасет, когато 

забелязва, че : «Човекът не живее с жажда просто да пребивава на този свят. 

Това, към което той се стреми е благополучието. Необходимо му е само това, 

mailto:silvia_mineva@abv.bg
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а всичко друго е потребност само дотолкова, доколкото му осигурява условия 

за благополучието. Следователно за човека е нужно само излишното» [1]. Под 

«излишно» испанският философ разбира занимания, които нямат отношение 

към биологичните обективни потребности, доколкото за човека да живее 

означава не само да оцелява, следвайки сляпо инстинктите като животно, а да 

живее добре, като независим от тези инстинкти. 

В отминалите времена на античната и средновековна епоха това 

«излишно», безотносително на задоволяването на насъщни потребности, било 

съизмервано с възможността да се упражняват т.нар. «свободни изкуства» 

(аrtes liberales) - граматика, риторика, диалектика, аритметика, геометрия, 

астрономия и музика. Те били наречени «свободни», защото благодарение на 

тях, както разказва шартърският магистър Джон от Солсбъри, хората 

получавали възможност да разберат всичко прочетено, повишавали са 

способността си да разбират всичко и можели да разплетат възлите на всички 

разрешими проблеми защото  цел на тези изскуства е да подпомогнат човека 

в неговото освобождаване libertas, от всички грижи, които му пречат да се 

посвети на мъдростта, посвещавайки дейността на разума си на философията 

[2]. С други думи, в миналото, за разлика от днес, философията и свързаните 

с нея аrtes liberales са се смятали за условия и белези на доброто живеене и 

човешката свобода. На пръв поглед това описание на свободните изкуства не 

изглежда много различно от съвременното разбиране за технологичния 

напредък като освобождаващ човека и подобряващ живота му.  

Разликата идва от това, че макар както аrtes liberales, този напредък също 

да е свързан с претенцията за решаване на проблеми и освобождаване от 

грижи, той не води разума към посвещаване на философията, а по-скоро към 

замяната на философстващия човек от инструменталния разум на 

технологията. Замяната е толкова по-неусетна, колкото е по–бърза и тъкмо 

такава – все по-неусетна, защото е все по- бърза, тя става от началото на 

модерността насам благодарение на индустриалната революция, довела до 

машинизацията и масовизацията на производството и потреблението, 

последвана от нейнта компютърна посестрима, донесла със себе си глобалната 

дигитализация. В резултат философстването и свободните изкуства като цел и 

духовна практика, биват засенчени и изтласкани от начин на действие и живот, 

станали възможни благодарение на техниката и нейното експоненциално 

развитие. Техническата обусловеност на това действане и живеене е такава, че 

тяхна иманентно присъща тенденция  става всяка човешка активност– труд, 

забавление, познание, общуване, да се подчинява на технологични норми за 

растеж и печалба.  

 

2. Технологии, игри и гейминг идустрия 
Сред най-емблематичните съвременни примери  за трансформацията и  

пренебрегването на необходимото в полза на излишното като движеща сила 

на  технологичния напредък е съвременното развитие и възход на гейминг 
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индустрията като част от софтуерната индустрия, особено на мобилния 

гейминг. Производството на електронни игри попада в полезрението на 

инвеститори, а от 2011 г. секторът е приоритетен за ЕС и се подкрепя по 

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, 

финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие. Днес тази 

индустрия се радва на приходи, по-високи отколкото на киноиндустрията, а  

най-големите гейм хитове са с бюджет, надхвърлящ в пъти този на касовите 

кино-продукции, което подсказва, че геймингът е забавление, което все повече 

се предпочита пред ходенето на кино. Именно това потвърждават данните, 

публикувани от различни  аналитични компании като SuperData Research и 

Newzoo, предлагащи пазарни проучвания за дигитални игри и интерактивни 

медии. От техните данни става ясно, че всеки трети жител на планетата играе 

безплатни онлайн игри на компютърни или мобилни платформи, а през 2016 

г. в световен мащаб секторът е генерирал рекордната печалба от 91 млрд 

долара.  

 В търсене на възможности за бъдещ ръст в сектора, компаниите, 

проучващи пазарите на цифрови игри използват, освен събирането на данни 

за предпочитанията на геймърте, и изследователски резултати  от тестване на 

нови проекти за евентуални некомерсиални, социално значими ползи от 

игрите като здравословно въздействие, развиване на социални умения, 

когнитивни способности и др. Тези изследователски резултати са важни, както 

за пазарната реклама на игрите, така и за възможността секторът да получава 

одобрение и финансиране  на новите разработки с публични средства от 

обществени фондове, както сочи примера с  проекта BOO-Games, финансиран 

по европейската програма INTERREG 4C с цел: да се подчертае важността на 

гейм-сектора в укрепване на европейската икономика, основана на знанието, 

и да се предложат на местните власти конкретни механизми/мерки за неговата 

подкрепа, които биха имали положително въздействие не само върху гейм 

дивелъпмънт фирмите, но и върху обществеността като цяло. 

 Трудно е да се каже до каква степен очакванията за тези ползи са 

реалистични, особено ако прогнозите за тях се поръчват, за да могат 

заинтересованите да промотират по-успешно новата разработка или да 

получат допълнително финансиране. Не липсват примери за значително 

разминаване между установените от предварителни изследвания 

некомерсиални ползи и проучванията след масовото разпространение и 

потребление на новия продукт. Такъв е резултатът от проучването на 

популярното мобилно приложение Pokemon Go. Редом с констатацията, че 

играта крие рискове от наранявания и пътнотранспортни произшествия, 

проучването сочи, противно на предварителните изследвания, че Pokemon Go 

не успява да мотивира задълго играчите да са физически по-активни [3]. 

Нееднозначен се оказва и резултатът от проучванията дали специалните игри 

за тренировка на мозъка и ума Lumosity, в действителност помагат на хората 

в рисковани или неочаквани ситуации. Проучванията не предоставят сигурни 

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=phare&type=0&id=24
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_bg.cfm
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доказателства, че тези игри реално подобряват паметта, взимането на 

решения, концентрацията и други когнитивни способности, но за сметка на 

това отчитат висока вероятност за появата на плацебо ефект при тестването 

им, а прогнозните данни, че могат да намалят риска от деменция след години, 

все още не са потвърдени от експерти [4].  

Експлоатирайки и стимулирайки естествени човешки склонности и 

желания като влечението към игра и забавление,  приятни преживявания и 

комфорт или, страха от болка, смъртта и др., технологиите, разработвани за 

гейминг индустрията, както и за други, високотехнологични сектори като 

фармацевтичния, биомедицинския и др., се развиват експоненциално, най-

вече защото представляват крупен бизнес. Поради това подобряването на 

социалните и политически условия на човешкия живот, от които в най-голяма 

степен зависи човешкото благополучие се оказва в конкуренция със стремежа 

към печалба, който не подминава и щедрите, изкушаващи обещания на новата 

техно-индустрия и нейната трансхуманистична идеология за безметежно 

съществуване и спасение от всякакви грижи, усилия, страдания, болести и 

дори смърт. Цифровизация е технологията, която  дава нови сили на  тази 

идеология, както и на жаждата за повече печалба, отключвайки процеса на 

всеобщата свързаност, въплътена от световната комуникационна мрежа – 

Интернет. 

 

3. Ценностен безпорядък, постистина и медиален консумеризъм 

Достатъчно е да разполагаш с устройство за достъп – лаптоп, смартфон или 

таблет, за да си в мрежови режим на информация и комуникация - на един 

клик разстояние от всички новости във всичко и свързването с всеки друг 

потребител на мрежата. В резултат нарастващите и циркулиращи по целия 

свят информационни потоци заливат човешкото ежедневие и съзнание във 

всеки миг и всяка точка от географското пространство, превръщайки човека в 

медиален консуматор – най-характерният персонаж на съвременната 

цивилизация като цивилизация на зрелището, спектакъла, развлечението, 

както я определя романистът – Нобелов лауреат, Марио Варгас Льоса. Според 

него утвърждавания днес като основен житейски идеал стремеж към 

забавление, веселие и бягство от скуката има за нечакани последици 

обезличаването на културата и съвременния разпад на ценности под напора на 

неограничената от нищо свобода да потребяващ, заличаваща границите между 

обикновеното и отвратителното, талантливостта и посредствеността, пошлото 

и прекрасното. Без да отрича напълно демократизирането на вкусовете и 

нравите като положителна страна на съвременната цивилизация, Льоса 

обявява за «триумф на безпорядъка» възхода на консумеризма, който 

предполага зрелищността, предлагана от съвременните медии. Тяхното 

технологично преображение във високоскоростни и глобални 

информационни канали им позволява да се впишат в самоцелната глобална 

конкуренция като надпреварващи се в предоставянето на повече зрелищност 
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за жадуващата наслади публика, осигуряваща на медиите повече приходи от 

реклами, а на рекламодателите - повече продажби. Преследването на тази цел 

прави трафикът по-ценен от аудиторията, „сензациите” по-доходоносни от 

всичко друго, а скандалното, циничното, катастрофичното и девиантното 

предпочитан сюжет. Тяхното фаворизиране обаче е само част от цената, която 

трябва да плати всеки, желаещ да се впише в цивилизацията на спектакъла и 

да се радва на пазарен успех в състезанието за повече зрители, слушатели, 

потребители, клиенти. Останалата част е, че мястото на критиката се 

овакантява трайно в полза на рекламата, която започва да диктува вкусовете, 

чувствителността, въображението и привичките, така че безименните 

„творчески работници“ от рекламните агенции и ПР специалистите да изземат 

мястото и ролята на някогашните философски системи, духовни и морални 

водачи: „Рекламата – пише Льоса - строго ни поучава и диктува вкусовете, 

чувствителността, въображението и привичките ни. Задачите, изпълнявани 

някога в тази област от философските системи, религиозните вярвания, 

идеологиите и ученията или от наставници, известни във Франция като 

мандарините на епохата, днес са прехвърлени на безименните „творчески 

работници“ от рекламните агенции” [5]. 

За разлика от тези системи и сздателите им, днешните „творчески 

работници” и ПР специалисти, не се интересуват от познанието на човека като 

самопознание, фокусирано върху житейските предписания, необходими за 

свързването на „субекта и истината” [6]. Обратно на това, съвременното 

познание за човешкото поведение се съсредоточава върху създаването и 

приложението на техники, допринасящи не за автономията на човека, а за 

неговата манипулация.Затова, когато психологът, изучава различните 

фактори, влияещи върху мнението на индивидите, начините за формиране или 

отказ от убежденията им или условията,  от които зависи податливостта им 

към внушения,  волно ли не, той дава в ръцете на рекламните агенти и 

политическите пропагандатори възможности за внушение и убеждаване:, така 

че „от психологията се преминава към психологическото въздействие, после 

към психологическото оръжие и накрая към психологическата война” [7]. В 

този контекст пореден триумф на ценностния безпорядък, описан от Льоса, 

бележи новата, непозната и немислима преди дума „постистина”, коронована 

от Оксфордския речник за дума на 2016 г. Както други думи с тази представка 

(„посткомунистически”, посткапиталистически”, „постмодерен” и др.), 

„постистина” насочва към идеята за неопределеността и несигурността, които 

съпровождат края на нещо и превръщането му в минало – обществена система, 

историческа епоха или състояние на човека и обществото.  

С истината обаче случаят е по-смущаващ, защото тя е не само политическо, 

но и гносеологическо и етическо понятие, обвързано с познавателни и 

морални ценности като обективност, безпристрастност, честност, правдивост, 

от които зависи смисълът на мисленото, чувстваното и казваното от хората, 

както и начинът на споделянето и разпространението на техните мисли, 
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чувства и реч. „Постистина” подсказва за загубата именно на този смисъл в 

полза на преобладаващото и умишлено насърчавано фриволно говорене и 

поведение вследствие на признаването правото на истинност на всяка гледна 

точка [8]. Утвърждаван по този начин, плурализмът на гледните точки и 

различните начини на живеене, които отразяват те, влече неизбежно както 

„обезценяването на истината”, така и ерозията на респекта към авторитети, 

традиции и институции, подпомагана от информационното претоварване, на 

което са подложени съвременните хора като обитатели на „дезинформираното 

информационно общество”,  по израза на Ж.Липовецки [9]. В това общество 

хората вече не могат да бъдат сигурни в надеждността на своята 

информираност, защото колкото повече се глобализират комуникациите и 

медиите, толкова повече потребителите им са принудени да им се доверяват 

сляпо за всичко, на което не могат не могат да бъдат очевидци или участници 

, защото се случва твърде далеч във времето и пространството. Това създава 

възможности безспирните, растящи информационни потоци от най-различни, 

понякога противоречиви данни и сведения да изкривяват образа на 

реалността, за която хората трябва да взимат решения. Осъзнавайки този риск 

и своятауязвимост  мнозина губят интерес към фактите и доказателствата и и 

са склонни на доброволно, умишлено неведение (willful ignorance),  за да 

намерят спасение от информационния хаос. Други  избират от него само 

онова, което отговаря на собствените им желания и представи за света такъв, 

какъвто е той според субективните им мнения и чувства. Следвайки стремежа 

към наслаждения, насърчван от медиетизираните  развлекателни индустрии, 

те предпочитат желаното пред действителното, за да се чувстват добре,  

колкото може по-дълго, наслаждавайки да чуват и виждат само онова, което 

желаят да чуят и видят, защото за медийния консуматор по-важно е на кой 

образ симпатизира най-много, към коя позиция иска да закачи 

самоидентичността си, отколкото кои са най-добрите  доводи  и най-

аргументираните преценки. 

 

4. Homo interneticus – между всеобщата свързаност и злоупотребата с 

данни  
Експлоатирайки и стимулирайки естествени човешки склонности и 

желания като стремежа към комфорт, игри, зрелища и забавление, 

техноиндустрията се развива експоненциално, задълбочавайки 

съществуващите диспропорции между необходимо и излишно в световен 

мащаб. Това потвърждава докладът на Oxfam International, според който 

четири от всеки пет долара, генерирани като печалба през 2017 г., са се озовали 

в джобовете на едва 1% от най-богатите в света [10]. Описаното в доклада 

икономическо състояние на съвременното човечество като нарастващо в 

глобални мащаби неравенство между бедни и богати е показателно както за 

конкретната ситуация, в която се намират мнозинството от хората и 

обществата в постмодерната ера, така и за характеризиращата тази ситуация 
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проблематичност на човешкото целеполагане и ценности, която налага 

тяхното преосмисляне в контекста на технологичния напредък, неговата 

посока и възможности. Преосмислянето изисква да приемем, че съвременните 

технологии са не само икономическо явление и технологична материя, но и 

нова социална и културна парадигма, доминираща отношенията, начина на 

живот и представите на хората за природата, културата и себе си там, където 

възниква обществото на информацията и всеобщата свързаност. За да се 

постигне тази свързаност, е необходимо колкото е възможно повече хора да 

ползват, а значи да се нуждаят и да зависят от тези технологии за вършенето 

на различни неща, по възможност за всичко. С оглед на тази необходимост се 

създават концепциите за Интернет на нещата (Internet of Things) и Интернет 

на всичко (Internet of Everything) – всеобщата свързаност. Двете концепции 

предполагат, че, да си колкото може повече „свързан” означава да разполагаш 

с повече възможности за бизнес и потребление, развлечение и общуване, 

които нарастват пропорционално на растящите потоци от информация и 

данни, постъпващи и подлежащи на обработка и разпространение чрез 

мрежата. Така свързаността става синоним на свободата, сведена до 

ползването на интернет за все повече „неща” и в крайна сметка, за „всичко”, 

когато хората ще станат също „част” от мрежата редом с вещите, машините и 

данните благодарение на това, че в замяна на нейното ползване тя постоянно 

събира информация за тях, докато сърфират из нея. Представените по този 

начин лични данни подлежат на продажба и генерират печалба, както всички 

други търгувани, разменяни и осребрявани вещи, стоки и услуги, така че 

„крайната цел остава същата: да се направят възможно най-бързо възможно 

най-много пари” [11]. Новият крупен бизнес, който пораждат технологичните 

иновации, натрупва нов вид богатство - богатството „0/1”. Неговият основен 

източник - личните данни на потребителите, стават „новият петрол”, продаван 

на баснословни цени. За да е ефективно добиването му, е необходима 

универсална технологична инфраструктура. Върху тази необходимост се 

фокусира концепцията за „дигитализацията на света”(Datability) и създаването 

на софтуера Big Data, който да „складира” всички постъпващи и налични 

данни под предлог, че колкото повече нещата свързват компаниите, хората, 

вещите в глобален мащаб, толкова по-умен, респ. по-добър, ще става светът. 

Идеята за всеобщата свързаност предизвиква въодушевлението на медии, 

политици, IT специалисти, а икономисти и бизнесмени приветстват с възторг 

създаването и развитието на дигитална икономика, позволяваща командване 

на машини от стотици километри с помощта на креативните идеи, които ще 

правят „всичко” достъпно, свързвайки го. Но методите за печелене 

благодарение на глобализация чрез дигитализацията на света, имат и своята 

тъмна страна - неподозираните им възможности за манипулиране  не само на 

машини, но и на човешките реакции, желания и вкусове по такъв начин, че 

нашите лични съществувания, както установява Л. Фери, се превръщат в стока 

[11]. Именно това потвърждава разразилият се неотдавна скандал по повод 
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подозренията за злоупотреба с  потребителските данни, събирани  и 

предоставяни срещу заплащане на фирми и организации с най-различни цели 

и профил от социалната мрежа Facebook. Глобалните мащаби на мрежата, 

която разполага с данните на 2 млрд потребители, предизвиква глобалния 

мащаб и на скандала, отразяван мащабно и от глобалните медии. От тях 

научаваме, че данните на Facebook-потребители са били използвани от 

технологичната компания Cambridge Analytica за психологическото им 

портретиране с помощта на всевъзможни приложения и онлайн тестове за 

забавление като „Кой си ти във Властелина на пръстените” или „Що за човек 

си ти наистина”, изискващи предоставяне на лична информация и 

осигуряващи възможност за споделяне на резултатите. Компанията набира 

инвестиции, наема специалисти, за да създаде специализиран софтуер за 

анализ на данните и закупува от Facebook и дата-брокери максимално 

възможна информация за потребители и приятелите им. Бизнec мoдeлът нa 

ĸoмпaниятa позволява събиране на бaзa дaнни oт 50 млн. дyши [12], 

сортирането им пo пcиxoлoгичecĸи типoвe, които успешно могат да се ползват 

за манипулиране на решения и общественото мнение, като нa eдни дa ce 

пoдaвa една информация, нa дpyги – дpyга, тaĸa чe вcичĸи дa зaпoчнaт дa ce 

oбиждaт и pyгaят eдин дpyг, нo в ĸpaйнa cмeтĸa, ocтaтъĸът oт тaзи дeйнocт дa 

бъдe пoбeдaтa нa ĸaндидaтa X нa избopитe или oĸaзвaнe влияниe въpxy 

peфepeндyмa зa Брекзит. Независимо дали Саmbrіdgе Аnаlуtіса e нapyшилa 

пpaвилaтa нa Fасеbооk или мрежата e пoдпoмaгaлa дeйнocтта й, това, че една 

ĸoмпaния  разполага с информация зa пoвeдeниeтo нa два млрд дyши, които 

могат да се ползват от хакери и престъпници, въпреки всякакви закони, остава 

несъмнен факт, както и възможността на виртуалните социални мрежи като 

интрументи за проучване да се ползват за повлияване на едно гласуване, на 

отношението към произволен тезис, човек или организация.  

 

5. Заключение 

В заключение бихме могли да обобщим, че прекаленото фаворизиране на 

технизацията на света, обществото и човешкия живот за сметка на техните 

духовни и смислови измерения е основното предизвикателство днес пред 

съвременните хора и техните общества, а нейната проблематичност в наше 

време е резултат не от недостига на правила или на информация, а от 

недостига на мъдростта, която изисква философското самопознание в отговор 

на въпросите кои сме, откъде идваме и защо е всичко това. Технологичният 

напредък може да носи печалба, ефективност, власт, слава, забавление и 

комфорт чрез лесносмилаеми форми и плитко съдържание, но не и смисъл, 

защото хората трупат по-бързо информация, отколкото обществото мъдрост. 

Колкото и да са „умни“ умните машини не могат да заместят философската 

мъдрост, заради която Стив Джобс е готов да изтъргува цялата си технология 

за един следобед със Сократ. Желанието на Джобс подсказва и друго - че 

технологията  е средство, което трябва да остане такова и да не се бърка с 
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целите, за разлика от философското (само-) познание, което носи дълбокия, 

невъзможен за търгуване смисъл на търсенето и разбирането на смисъла на 

това, от което се нуждаеш, желаеш и търсиш така, че да не се превръщаш в 

стока, а да бъдеш „цел в царството на целите”. 
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Abstract. Accounting is one of the professions whose representatives, having access to 

confidential customer information and seeking to carry out their work technically, following 

relevant professional standards and codes, must inevitably behave ethically. However, one of 

the reasons for failing to comply with the accounting code of ethics among professional 

accountants is the lack of ethical education. Ethics education is not given sufficient attention 

at the university because it is quite difficult to properly teach this discipline. In addition, low 

level of ethics in the accounting program also exists due to the lack of adequate resources to 

enable effective integration of ethics into the curriculum. Nevertheless, there are authors 

offering basic knowledge for learning of accounting ethics using Bloom taxonomy as a 

system. 

 Keywords: accounting, ethics, ethics education, accounting ethics, Bloom 

taxonomy. 

 

1. Introduction  

Accounting can be identified as a set of rules and methods for collecting, 

categorizing and summarizing the financial and economic information of 

companies that is presented for decision making to stakeholders. The work of 

accountants is one of the most difficult and most disciplined in the world, and as 

a service, this activity is inseparable from trust [1]. Only ethical education can 

lead the public to trust the accountant more [2]. However, ethics education is not 

given sufficient attention at the university because it is quite difficult to properly 

teach this discipline to students [4, 5]. Therefore, using modified Bloom 

taxonomy as a system consisting of six main levels of learning: memorization, 

understanding, application, analysis, evaluation and development, it is possible to 

master the basic knowledge needed for the education of accounting ethics [4]. 

Based on these ethical learning guidelines, it is easier to teach and master this 

discipline. 
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2. Bookkeeping is a profession whose representatives must behave in an 

ethical manner 

One of the most important professions whose members must inevitably 

behave ethically are accountants because they have access to confidential customer 

information and must perform their duties technically in accordance with relevant 

professional standards and codes [6, 7]. It should be emphasized that the role of 

accountant’s profession has changed profoundly over the past decades. Initially, 

the accountant was seen as an employee simply performing a technical work, but 

currently he starts to be treated as an employee who performs not only technical 

work but also holds an advisory position in the company and, therefore, his proper 

role in the company determines the success and dynamics of the organization [1, 

8]. In this complex and global accounting environment, accountants are required 

to have not only accounting knowledge and skills but, if necessary, be able to 

represent executives, become financial analysts or negotiators. Many traditional 

accounting tasks can now be reliably automated, and therefore the bookkeeper's 

value is increasingly reflected by critical thinking, problem solving, and analytical 

skills. Therefore, today, accountants dedicate less time to standard reporting and 

more time to analysis, interpretation and provision of information for decision 

making [9, 10]. A competent professional accountant is an invaluable asset for the 

business. Accounting professionals help to build business strategy, provide advice 

and help companies reduce costs, improve their core positions and mitigate risks. 

However, accountants need to gain not only the trust of the company but also of 

the public. Accounting plays a very important role in the society as accounting 

specialists deal with a number of issues that affect the public interest, and their 

decisions can affect people's lives. Therefore, they must not only maintain high 

standards but also take an important position in helping organizations to behave 

ethically [4]. 

However, having decided to engage in this profession, the accountant 

undertakes to work not only to satisfy the needs of the individual client or 

employer, but also to act in the public interest, and therefore a professional 

accountant must comply with the International Code of Ethics, aimed at specifying 

the guidelines for the activities of accounting, in accordance with the 

responsibilities of the accounting profession [7, 11]. Accountants play a dual role: 

as employees, they are related to the organization, and as professionals, they are 

bound by the professional code of conduct. Professional ethical codes of 

accountants around the world are intended to promote the values of integrity, 

objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional 

conduct [12]. The function of accountants in the economic system depends on their 

ability to maintain high ethical standards and the ability to secure their honourable 

image in the society. Adherence to the Code of Ethics for accountants requires 
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ethical knowledge and skills, and this is precisely what is the determined by the 

occurrence of concepts that help to distinguish between what is right and what is 

not. A professional accountant must have a great deal of personal fortitude to make 

the right decision. This fortitude is needed in spite of the fact that he is faced with 

many pressures for the adoption of an unethical decision, to encourage him to 

remain loyal to ethical values and not be yield to pressure. It is argued that a truly 

professional accountant will never focus on short-term benefits, such as an increase 

in  income or an immediate satisfaction of investor needs. Depending on the ethical 

aspect, he will seek a solution for the long term and concentrate on all possible 

ways to avoid fraud. This is one of the reasons why it is extremely important to 

mention the values declared by the code of ethics [13, 14]. To sum up, it can be 

stated that an accountant, in assessing the importance of his profession and the 

influence of the accountant's possible actions on the public, must strive to work 

professionally and in good faith. Compliance with the Code of Conduct for 

International Accountants can help accountants to act professionally and honestly. 

 

3. The lack of ethical education is one of the main causes of the violation of 

accounting ethics 

However, one of the reasons for failing to comply with the accounting code of 

ethics among professional accountants is the lack of ethical education. Only ethical 

education can increase public confidence in the accountant, which is extremely 

important to them. The research has revealed that professional competence involving 

compliance to ethical standards has a positive significant effect on the credibility of 

the accountant’s decision [2, 7]. This means that when an accountant becomes 

increasingly competent, the quality of professional judgment is improving. Ethical 

or moral competence from the point of view of business and society should be 

considered an acceptable indicator of the accounting profession and, of course, 

ethical education is intended to improve these qualities [11]. It is argued that people 

can change values and ethical behaviour over time, with education and experience, 

namely, with changing stages of moral growth. Meanwhile, in a business context, 

ethics-based training can affect human behaviour. The reason for poor decision- 

making is the insufficient moral development of decision-makers. In order to 

improve this and increase the level of ethical decisions, effective ethical training 

should be applied [3]. The following ethical education goals can be identified: 

linking accounting education with moral issues in the business context; recognising 

accounting decisions with ethical aspects; creating a sense of moral responsibility 

and social obligation; developing the skills necessary to solve ethical conflicts or 

dilemmas; planning how to deal with the uncertainty of the accounting profession 

[15]. The role of universities and other academic institutions in shaping student 

personalities is critical, and they must dedicate much attention to ethics. Universities 

have to strive to train students as ethically conscious representatives of this 

profession and ready to make the right decisions [1]. However, there are opinions 
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that ethics cannot be effectively taught at a university, while moral and ethical 

development occurs when ethical problems are dealt with in practice. In addition, 

the teaching of ethics of accounting for students is a questionable issue because of 

the necessity, effectiveness and appropriateness of this module. There are scholars 

who believe that values cannot be changed if they were acquired by people earlier 

and that the studies of ethics do not guarantee moral conduct per se [5].  

However, despite the fact that morality and values are deeply rooted in 

personality, education can still increase the moral level of a person. In addition, the 

positive impact of ethical studies on the moral development of students is greater 

than natural factors that affect the moral development, and the inclusion of ethics in 

the accounting curriculum affects the student's professional approach. It may also be 

added that many accounting practitioners believe that incorporating ethics into the 

accounting program can help the representatives of this profession to better cope 

with ethical issues that each accountant has to face. However, it should be 

emphasized that the proper purpose of teaching professional ethics is not to change 

the one’s behaviour, but help identify and address moral issues and problems that 

arise in the working environment [5, 11, 16]. However, attention to ethics in the 

university is not sufficient. Yet, universities do not exercise the opportunity to 

develop the ethical awareness of young students in various accounting courses. On 

the contrary, there is a lack of ethical courses, given that academics almost 

completely are out of focus on ethical issues while it is very important for students 

to be informed about possible problems that they may encounter in their professional 

activity [17]. Many business schools that should train top-class professionals are 

focused on technical training and ignoring ethics and student training on making 

ethical decision when faced with problems [15]. Accounting educators need to 

increase the inclusion of ethics and ethical issues in accounting programs, include 

ethical accounting headlines in academic textbooks and develop different deliveries, 

analyzing various situations related to ethical decision-making, which would help to 

build an appropriate attitude of students. Moreover, universities should organize 

various workshops, practical seminars and role models to involve students in the 

learning process and develop skills such as creativity and critical thinking [19]. 

Applying more attention to ethical education will stimulate students' ethical 

behaviour in the future, making them aware of possible consequences of their 

decisions and actions. Lectures might provide the necessary skills and abilities to 

strengthen the intentions of future bookkeepers' to promote ethical behaviour [20]. 

Including an accounting ethics course in the curriculum would ensure that students 

who have completed this course can develop a sense of moral duty and acquire the 

skills needed to cope with ethical conflicts, while the accounting industry would be 

supplemented by new accountants whose moral competence could benefit a variety 

of businesses. [16]. In order to make students be aware of both the benefits of 

accounting excellence and challenges faced by practicing this profession, accounting 

tutors must compliment lectures with a variety of materials that would reveal the 

complexity of the practical environment. In addition, since in order to prepare high-
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quality business reports, employees need to be guided by honesty, transparency and 

other values, therefore, the values of quality, integrity, transparency, accountability 

and other in the accounting profession should be integrated into the entire 

curriculum. It is also possible to distinguish three areas that require further attention: 

helping new accountants to understand what it means to be a representative of this 

profession; emphasize high-level interpersonal and communication skills and 

integrate them into a curriculum; encouraging students' ability to solve problems in 

a complicated business environment that often makes it difficult to adopt the right 

and most appropriate decision. Already in the initial courses, students must 

understand this profession widely and be aware of the roles and responsibilities they 

will have to assume as accountants. Therefore, accounting curricula should include 

the possibility for students to meet, listen to and work with professionals, and talk 

about the responsibilities and ethical issues faced by accountants. Highlighting 

interpersonal and communication skills and integrating them into a curriculum to 

improve accounting education [18]. 

However, ethics education is not given sufficient attention at the university 

because it is quite difficult to properly teach this discipline. In addition, low level of 

ethics in the accounting program also exists due to the lack of adequate resources to 

enable effective integration of ethics into the curriculum [4, 5]. 

 

4. Modified Bloom taxonomy 

Using Bloom taxonomy as a system, we propose the mastering of the basic 

knowledge necessary for the development of accounting ethics (Fig. 1). 

 

Fig. 1. The modified Bloom taxonomy 
Source: L. A. Kidwell ir kiti (2013) Developing Learning Objectives for 

Accounting Ethics Using Bloom’s Taxonomy. Accounting Education. Vol. 22 Issue 1 49p. 

 

The modified Bloom taxonomy consists of the six main levels of learning: 

memorization, understanding, application, analysis, evaluation and creation. 
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Memorisation is a basis for learning that includes memorization of research 

methods and processes, models, structures and procedures [21]. Understanding 

includes the ability to interpret, illustrate, classify, summarize, draw conclusions, 

compare and explain. Application of the third taxonomy level requires the use of 

knowledge in specific situations. Application may involve performing well-known 

processes in a routine task or implementing new tasks. The fourth level of the 

hierarchy is analysis. At this level the student needs to understand the relation 

between ideas, recognize unobservable assumptions, distinguish between facts, 

hypotheses, or opinions. Fifth level includes decisions on the value of a substance 

or methods for specific purposes, the ability to identify or verify logical errors, 

process consistency and ability to compare with the highest known standards. 

Creating the highest level of learning, which means that different aspects can be 

combined into a model or structure that was not previously evident [22].  

As ethical education is very important, the independent organization of 

standards-setting and publishing, which is responsible for the standards of 

professional accounting standards (IASB), at the international education in practice 

report “Methods for developing and maintaining of professional values and ethics” 

distinguished four stages of ethical competence development: 

1. Enhancing ethical knowledge; 

2. Educating ethical sensitivity; 

3. Improving ethical evaluation; 

4. Mantaining permanent commitment to ethical behavior [23]. 

These stages are somewhat similar to Bloom taxonomy learning levels. 

Enhancing of ethical knowledge is similar to the first two levels of taxonomy, 

namely, memorization and understanding. Ethical sensitivity training involves 

application of knowledge in order to understand ethical aspects of decisions. The 

third stage identified by the IAEA for improving ethical evaluation includes 

application and analysis. In order to maintain a continuing commitment to ethical 

behaviour, it is necessary to develop, implement and evaluate the effectiveness of 

the plan. Taking into account the fundamental idea of Bloom taxonomy stating that 

students must create a solid foundation at the lower levels of learning in order to 

reach a higher level, the following ethical education aspects were defined: ethics 

codes, corporate governance, accountant’s profession, moral development, 

classical theories of ethics and decision making models. Ethical codes are 

mandatory in any separate accounting ethics program. It offers the following 

learning objectives related to ethical codes of behaviour, starting from lower 

Bloom taxonomy levels and proceeding to higher levels of learning: 

0. Remembering the general rules and principles of the code of ethics. 

1. The standing approaches to ethical codes based on principles and 

rules. 
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2. Applying the concepts for professional situations in ethical 

codes. 

3. Analysing the behaviour of the accountant according to the 

codes of conduct. 

4. Evaluating the effectiveness of the codes of ethics and the 

relationship between codes, ethical principles and public confidence in the 

accounting profession. 

5. Creating a code of ethicsfor a student organization [4]. 

Corporate governance includes the methods used to manage or run an 

organization. Governance relates to the roles, rights and accountability of 

stakeholders such as shareholders, board of directors and employees [24]. The 

following goals are distinguished in relation to corporate governance: 

1. Recalling the terms and constituents of corporate governance in 

the context of stakeholders. 

2. Understanding the role of accountants in the company’s 

management. 

3. Applying stakeholder concepts and regulatory frameworks to 

various cases. 

4. Analysing differences between company shareholders and 

stakeholders. 

5. Evaluating the effectiveness of corporate governance structures 

and the causes of inadequate management. 

6. Creating a business or company plan based on management 

principles. 

Accountancy students must realize that public confidence is crucial to the chosen 

profession. The authors distinguish the following objectives related to the profession 

of accountant: 

1. Remembering important events that affect the accounting profession. 

2. Understanding the role of accounting and auditing in the economy 

and society. 

3. Applying the traits of the profession to accounting. 

4. Analysing public expectations for accounting in comparison with 

other professions. 

5. Evaluating how the accounting profession can affect the public and 

the economy. 

6. Establishing a strategic plan for the accounting company to manage 

professional responsibilities [4]. 

Although some scholars state that moral sensitivity and moral reasoning 

define the boundaries of effective ethical education, but accounting educators are 

encouraged to seek to develop the character to the extent it relates to moral 

decision-making and moral actions [25]. The following goals are distinguished in 
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relation to moral development: 

1. Remembering the stages of moral development of Kohlberg. 

2. Understanding the differences in actions related to different levels 

of moral development. 

3. Applying the levels of moral reasoning and components of moral 

action to accounting decisions. 

4. Analysing the levels of moral reasoning for the occurrence of 

accounting events and components of moral action. 

5. Evaluating the relation between the levels of moral reasoning and 

the components of moral action in terms of justice and integrity. 

6. Creating an organizational curriculum aimed at maintaining a high 

level of moral reasoning and moral action among accountants. 

Although there are disagreements among those who are already teaching 

accounting and/or business ethics, in terms of the inclusion of classical ethical 

theories in the course, this must remain part of ethical education. The following 

goals are distinguished in relation to the development of classical ethical theories: 

1. Remembering ideas, terminology, and philosophers related to classical 

ethical theories. 

2. Understanding the strengths and weaknesses of each theory in ethical 

codes of conduct. 

3. Applying classic ethical theories to current accounting problems. 

4. Analysing individual solutions based on classical ethical theories on a 

case by case basis. 

5. Evaluating whether classical ethical theories provide competing or 

controversial decision-making guidelines on a case-by-case basis. 

6. Creating persuasive arguments to support decisions using classical 

theories. 

The last aspect of ethical education distinguished by the authors is decision-

making models that have the following objectives: 

1. Recalling the components of ethical decision models. 

2. Understanding situations that require ethical decision models. 

3. Applying decision models to situations involving ethical choices. 

4. Analysing the effectiveness of different decision models for ethical 

choices. 

5. Evaluating actual solutions to determine the suitability and utility of 

ethical decision models. 

6. Creating a decision model that incorporates classical ethical 

theories. 

Hence, ethical learning guidelines can help to teach this discipline more easily. 

However, not only students, but also they established representatives of the 

profession must be well aware of professional ethics. For the accountant to become 
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a true professional, he must search for his professional identity, which is possible 

only through continuous learning, professional development and participation in 

professional accountant organizations. In general, this profession is characterized as 

a unitary set of values, which is reflected in a code of ethics, that includes the public 

interest, independence, knowledge and education [26]. 

 

  5. Conclusions 

Therefore, both students who choose the accounting profession and those 

already working in this field must understand the importance of complying with 

professional ethics for a long-term successful career. Students can understand this 

by incorporating the bookkeeping ethics module in university curricula, which can 

be more easily taught and mastered on the basis of the modified Bloom taxonomy, 

while employees seeking to become professionals must pursuit the continuous 

improvement of their skills and knowledge. 
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Abstract. The paper is aiming to consider sex/gender role models that have been subject to 

overwhelming critique. The purpose is to investigate the appearance and exact meaning of 

constructs. Sex and gender have a specific origin and meaning which must be known and used 

correctly. Masculinity and femininity are analyzed as anthropological dimensions and cultural 

parameters. Hard and soft skills and styles are described as managerial instruments too. It is 

shown that gendering of management theories has been strongly influenced, though 

sometimes indirectly, by debates in cultural studies on gender. 

Keywords: gender, masculinity, femininity, cultural orientations, hard and soft skills, 

hard and soft managerial style. 

 

1.Увод: параметри на разглежданата проблематика 

За всеки четящ на български език е ясно, че темата в горното заглавие е 

провокирана от един неотдавнашен дебат в обществото ни – „за“ или „против“ 

т.нар. Истанбулската конвенция. Освен всичко друго, поляризираната 

публична реакция показа какви са нивата на неинформираност в обществото 

ни и колко големи са „пропастите на изоставане“ между хуманитарното знание 

и уж просветеното мнение за човешките права, насилието над другия и 

справедливостта. Според социологическите изследвания (например, на 

агенция АФИС), този документ отключи дебат, отлаган с десетилетия в 

обществото. Най-лошият сценарий е вътрешната инерция на „утихване на 

бурята“ след тази възможност и заглъхване на отзвука й. Вятърът на забравата 

би довел до нарастване на процента на онази най-голяма група в българското 

общество, която е съгласна с тезата „никой нормален не го интересува“ 

(конвенцията за домашното насилие – Д.С.), както сочат изследвания на 

горепосочената и др. социологически агенции (по данни към 24.02.2018 г.). 

За да не се случва отново и отново нещо подобно, има потребност от 

анализи и комуникиране на идеите в тях в многообразни посоки и на различни 

mailto:dasotirova@yahoo.com
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нива и пред разнородни публики. Тук се спирам върху културологическата 

и мениджърска проекция на проблема, полезна за образованието на бъдещи 

стопански и държавни управленци, (вероятно) интересна като 

интердисциплинен мост за академичната колегия, ангажирана с осмисляне на 

индивидуалното и организационното поведение в различни контексти. В хода 

на подготовката на този текст се оказа неизбежно изясняването на редица 

други понятия, хронологии от концептуални вериги в науката и рефлектирали 

върху обществени движения. Целта ми е да се проясни смисъла на пол, 

джендър, хард и софт, образували своеобразна понятийната мрежа, в която 

да се „улови“ проблемът за мъжественост и женственост, да се покаже явната, 

скрита или възможна конотация със сходни конструкти, използвани в 

мениджърското знание – например при обяснения на стила на управление, във 

фирмената и организационна култура, анализа на видовете лидерство и други 

сфери. Тази мрежа от понятия е пъстра, накъсана и надграждаща се – ясно е, 

че колкото повече са заложените в морето мрежи и въдици, толкова по-голям 

трябва да е уловът на рибарите. 

2. Пол, род, роля, джендър: поява и значение на научните понятие и 

липсващите смисли в общата ни култура 

Представа и сведения за пол и биологически пол на рода (вида) homo 

sapience възникват в късния палеолит, преди около 26 000 години [1]. През 

1926 г. лингвистът Х. Фаулър пише, че определението на думата род се отнася 

само до граматическото значение и не се употребява за хора. "Род (на 

английски gender ... е само граматичен термин. Да говорим за личности ... от 

мъжествения или женския род (gender) в смисълa на мъжки или женски пол е 

или артистичност (допустима или не според контекста), или е грешка" [2]. 

Разбира се, казаното се отнася за английския език. В статията "GENDER" в 

Речника за социални науки се изтъква, че в английската книжнина има 

трихотомия между биологичен пол, психологически пол и социални роли 

на пола [3]. В този текст ще задгърбя други важни аспекти от анализа на 

езиковите разлики между граматиката в английския език и останалите, в които 

има мъжки, женски и среден род (например, учебник е мъжки род, но книга е 

женски род на родния ни и други славянски езици), като се огранича с два 

примера-илюстрации:  

 Принадлежността към конкретна езикова общност, която използва мъжки, 

женски, среден род оказва въздействие на равнище oбщуване в 

междукултурните социални комуникации. „Ну, покажите мне где у нее 

женский пол?“ попита една студентка от Финландия на руски език, 

държейки в ръка тетрадка. „А как решили, что он мужчина?“, посочи към 

тефтера до нея.  

 Интересно е и буди размисли за мъжкото и женското фактът, че в 

търсачките за езиков превод и корекция на превод от български и 

http://www.socialsciencedictionary.com/GENDER
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английски за значението на „мъжественост“ и на „женственост“ излизат 

първо съответно английските mentality и fencing.  

Внимателното боравене с терминологията и превода има значение за това 

как се възприема по-слабо позната проблематика в културата. Когато това не 

се прави, то „джендър“, изписано на български, кара някои да го свържат с 

„джендем“ като еднокоренни думи [4]. Уви, за вестникарския език последната 

дума е атрактивна. Така започва да се обозначава много ясно 

психолингвистично социално пространство, в което ще се впише новият 

термин. Публичното признание след 5 дни на Митрополит Гавриил, изказал 

горното езиково предположение, че той бил подведен от филолозите, е „след 

дъжд качулка“ - общественото възприемане у нас вече е деформирано. Но за 

радост има примери и за обратното – предпазливо и просветено – боравене с 

думи със сексуална и „джендърска“ конотация - във Философски факултет на 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ от десетина години има 

магистратура, наречена „История на жените и половете [5].  

Според текстове на СЗО терминологичната разлика между 

биологически пол и „джендър“ е въведена за първи път през 1955 г. от 

психолога Джон Мъни в съвместна публикация с Дж. Хампсън и Дж. Дж. 

Хампсън [6]. До тогава думата "джендър" (род) се използва като граматическа 

категория и само в лингвистичен контекст. Мъни открива, че има седем 

променливи, които определят пола. Той ги дефинира на езика на медицината 

и патологията - генитална морфология, вътрешни репродуктивни структури, 

хормонални и вторични полови характеристики, полова диференциация на 

мозъка (мъжки и женски гонаден пол), хромозомен пол. "Пациентите, 

показващи различни комбинации и пермутации на тези променливи, могат да 

бъдат оценени по отношение и на седма променлива – джендър“ [Ibid]. 

Първоначално я описва като ориентация към пола, формирана по време на 

отглеждането (например, предписанието на социално очаквани и приемливи 

белези като „синият цвят е за момчета, розовият - за момичета“). По-късно 

той определя джендър като полови роли в по-продължителен и по широк 

контекст - като "всички неща, които човек казва или прави, за да разкрие себе 

си като момче и мъж, момиче и жена, но не се ограничава само до 

сексуалността в смисъл на еротика. Те са свързани с ... маниери, споделяне и 

разкриване пред другия, предпочитания за игри и развлечения, спонтанните 

теми на разговор и случайните коментари в него, съдържанието на сънищата, 

отговорите на косвени запитвания и, разбира се, с отговори чрез специални 

тестове и др. изследвания“[7].  

Така понятието за полова роля става по-широка и приобщаваща рамка за 

мъжественост/женственост. Полът е вече и въпрос на лично признаване, 

социално обозначаване и правно регулиране, а не е само извод въз основа 

на гениталиите, но и на база на соматични и поведенчески критерии; той 

надхвърля тялото. Накратко казано, джендър е социална роля с определени 
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очаквания и норми на поведение. Това е пътят на тематизиране на 

понятието джендър. Появило се през 60-те години на миналия век в 

психолого-психиатричен текст и контекст, то постепенно става концепция за 

обяснение на мъжка и женски роли. Нека подчертая, че този път на навлизане 

на биологически и психиатрични термини не е нов за невротичната култура 

на 20 век – култура, която е „прегърнала и деформирала“ думи от текстовете 

на Фройд и Фром, на Юнг и Селие.  

Джендър става широко разпространено понятие извън сексологията и 

психологията едва през 70-те години. Тогава феминистката теория открива и 

прегръща тази концепция за разграничение между биологичния пол и 

социалната му конструкция. Този „момент“ съвпада с тежнения и тенденции 

в науката и обществото: от разцвета на интеракционистската парадигма в 

социологията, през „залеза“ на позитивистичното мислене и субективизацията 

на картините за света изобщо, от студентски и антивоенни бунтове на масите 

до трудовото и друго еманципиране на жената. Според Р. Столър, самото 

понятие и теориите около него са свързани конкретно с философията на П. 

Бурдийо [8]. През същите десетилетия навлиза терминът сексизъм, образуван 

по аналогия с "расизъм". Сексизмът е синоним на „полова дискриминация“ - 

онзи комплекс от предразсъдъци и прояви на принципно разделение и/или 

омраза към хората в зависимост от техният пол. 

Днес, през второто десетилетие на 21 век, диференцирането на 

биологически пол и конструкция на половата роля е спазвано, публично 

морално и правно регулирано поне в някои области. Такива са 

хуманитарните и социалните науки и документите на международни 

организации. Всяка подобна, както цитираната тук поради универсалната й 

насоченост Световна здравна организация, съобразява стратегиите си с това 

разграничение [9]. Недъзите и слабото присъствие във всекидневния живот на 

посочените две сфери – съвременни знания за човека и включеност в мрежи от 

международни стандарти и дейности – обясняват защо общественото мнение 

е враждебно към Истанбулската конвенция. Разбираемо е, че за това има дълъг 

списък и от други  причини, но нека тук не го търсим като обяснение - 

оправдание.  

 

3. Джендъризация в хуманитарното познание: прояви в 

културологическите и мениджърските изследвания 

Тромавата и неблагозвучна дума джендъринг (джендъртизация) се е 

утвърдила през последните десетилетия в науките за човека, където текстовете 

се произвеждат в над 85-90% процента на английски език. Gendering е 

процесът на приписване на характеристики на мъжественост или женственост 

на феномен (т.е. роля, позиция, лице, обект, организация или артефакт), 

обикновено водещи до проява на власт, на привилегии и незачитане, на глас и 

премълчаване, даване на предимства или пренебрегване.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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През 80-те години добива популярност изразът „правене на пола“ (“Doing 

gender”). То е използвано за първи път в статия на Уест и Цимерман със същото 

заглавие, първоначално е написана през 1977 г., но не се публикува до 1987 г. 

[10]. Бук може да допуснем (доколкото не разполагаме с друга релевантна 

информация), че аналогични процеси на неприемане на нещо, което 

„отрича природата“ са протичали и в западното общество, със сигурност те 

никъде не са изчезнали докрай. Уест и Зимерман показват, че полът „се прави“ 

- поведението се оценява като мъжко и женско въз основа на социално приети 

понятия. Вместо да се съсредоточават върху това как полът се вкоренява в 

биологията на индивида или се утвърждава от институциите, Уест и Зимерман 

подчертават взаимодействието като място, където полът бива формиран и 

подсилван. 

Едно от интересните понятия с множество препратки към комуникациите е 

т.нар. джендър парадокс (парадокс на пода) в социолингвистиката. 

Парадоксът на пола е социолингвистично явление, забелязано за пръв път от 

Уилям Лабов, според когото "...жените се придържат по-близко, отколкото 

мъжете към социално одобрените езикови норми, които са предписани, но се 

придържат по-слабо от мъжете когато норми, които не са предписани" [11]. 

Този парадокс на възприемане на нормите показва, че жените по-често 

използват престижни форми в езика и избягват заклеймявани 

непрестижни варианти на изказ в сравнение с мъжете и това е в сила за 

повечето от езиковите променливи. Същевременно те са по-склонни да 

извършват и да предлагат промяна в езика чрез използване на иновативни 

форми на изразяване. 

Подобни резултати са интересни за езиковата комуникация в 

организационен и междукултурен контекст. Но най-новото поле за 

сравнителен анализ са социалните медии. Те играят важна роля, когато става 

въпрос за общуване между половете както междуличностно, така и делово. Ето 

защо е важно да разберем как се развиват половите стереотипи по време на 

онлайн взаимодействия. Изследванията показват, че различните полове 

изтъкват в този вид комуникация черти като активен, привлекателен, зависим, 

доминиращ, независим (мъжете) и сантиментален, "секси" и покорен 

(жените) в онлайн взаимодействията. Въпреки че тези резултати говорят, че 

половите стереотипи се поддържат, последни проучвания показват, че това не 

винаги е така [12]. Всъщност социалните медии минимизират стереотипи за 

пол. 

 

4. Мъжественост и женственост – табуираните културни измерения 
Ключова идея, която може да приемем за безспорна, е че мъжественост и 

женственост не се основават само на разлики в биологическа принадлежност. 

Жена на 35 години от Африка, нейна сънародничка, живееща в Лондон, майка 

на три-четири деца от Факултето и директорка на банков офис на същата 

възраст излъчват и разбират различна женственост, въпреки биологическата 
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си „еднаквост“. Трябва да се разглежда пъстрата променяща се мозайка от 

качества, определими социално. Именно затова се създават концепции, 

които разглеждат мъжественост и женственост като дефинирани чрез 

културата. Работещото в тези теории следва да се търси и прилага, когато се 

поставят въпроси за специфики, възпитателни стратегии и държавни 

политики, превенции, приоритети и др. по отношение на един или друг пол. 

В предисловието на своя труд „Мъжественост и женственост – 

измерението табу на националните култури“ Г. Хофстеде пише, че 

„...мъжественост – женственост са ...антропологическо измерение на 

обществото, което се отразява върху него на социологическо и психологическо 

равнище“ [13]. Тази ясна дефиниция остава трудно оборима, въпреки 

критиките и появата на алтернативни модели. Според признанието на самия 

Хофстеде той въвежда мъжественост – жернственост като измерения на 

културите за първи път през 1980 г. в своя работа, като първоначално са 

проучени 40 държави. Мъжественост и женственост са определяни чрез 

въпрос от типа „Каква е за теб идеалната работа по 14 работни цели: 

престиж, материални условия, степени на свобода и сигурност, степен на 

използване на уменията, трудност и т.н.“  

Измерителят мъжественост – женственост обаче остава скрит, за разлика 

от другите културни параметри (индивидуализъм – колективизъм, властова 

дистанция, възприемане на неопределеността). Мъжественост и женственост 

са изследвани многократно и у нас. В български контекст са значими 

резултатите на Цв. Давидков и група изследователи от Софийски университет 

[14]. Има обаче прибързани интерпретации на културните параметри. Г. 

Станков свързва мъжественост и женственост на културата директно с 

възприемането на хомосексуалността като норма, с политическото и идейно 

самоопределяне на хората като ляво-център или дясно-център [15]. Такива 

генерализации съдействат за публичната враждебност при възприемане на 

международни документи, използващи джендър, мъжки и женски роли, 

каквато е споменатата конвенция. Грешни тълкувания на мъжественост и 

женственост са по-разпространени в сравнение с неверни интерпретации на 

по-новия параметър „краткосрочна – дългосрочна ориентация“. Вероятно тук 

се крие част от обяснението защо е табуирано културното измерение за 

мъжественост – женственост. Г. Хофстеде отбелязва, че особено двете се 

бъркат с индивидуализъм и колективизъм. Според него, историята за добрия 

самарянин, който помага на евреин, на чужд човек, е илюстрация на силата на 

женските ценности, а не е пример за колективистичност на обществото [16]. 

Ако за индивидуалистични и колективистични ценности е важна оста „аз – 

ние", то за мъжки и женски е валидна опозицията „подобряване на статуса на 

аза в групата срещу подобряване на отношенията на аза с другите“. 

Изследванията на произхода, валидността и бъдещето на мъжественост и 

женственост дават нови резултати, полезни за културолози и мениджъри - 
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проучване на мъжествеността и женствеността сред елита на 19 държави на 

базата на alumni на Залцбургския семинар (Австрия); анализ на игрите на 

децата в САЩ и Холандия, както и на ценностните разлики сред 

чуждестранните студенти и студентки в тези две държави; концептулизиране 

на сексуалното поведение в различните култури – т.е., дали то се разглежда 

като постижение, експлоатация или като отношение между двама; 

тематизиране на дискурса на страха, предизвикан от среща с другия, стигащо 

до конструкта другизация – търсене на отговор на въпроса как другите биват 

използвани в групата от хора с различна власт, за да се увеличава дистанцията 

и с цел манипулиране.  

Преминаването от един дискурс в друг, в случая – от мъжки в женствен  

взаимоотношенията. Себеутвърждаването и материализмът се ценят – трите 

П: Парите, Притежанието и Постиженията са търсените блага на 

пиедестала. Мъжкарските култури най-често са ориентирани към резултатите, 

докато женските култури са по-здраво свързани с внимание към 

междуличностните връзки и са насочени към процесите и поведението, към 

качеството на живот и средата. 

 

5. „Софт“ (нежен) и „хард“ (твърд) в организационните изследвания: 

неочакваните предимства на софт подходите 

Термините за софт и хард са широко използвани в управлението, 

обучението и общите ни представи. „Софт скилс академия“ (изписано точно 

така) предлага обучение като част от български университет [17]. Не е без 

значение да забележим, че в случая софт е преди хард в изреждането. Ценните 

софт умения са комбинация от лични умения, социални и комуникативни 

умения, характерни черти, нагласи, способности за кариерно развитие, 

коефициенти на социална и емоционална интелигентност, които дават 

възможност на хората да се ориентират в околната среда, да работят добре с 

другите, и да постигнат целите си, като допълват твърдите си (експертни) 

умения. Те днес са желани качества при набиране на служители, които не 

зависят от придобитите знания. Нежните умения включват здравия разум, 

способността да се справяш с проблеми и конфликити и да имаш позитивно 

гъвкаво отношение към ситуациите. 

Софт и хард могат да се разглеждат като умения, подходи и култури. 

„Твърди“ подходи са онези, които искат да повлияят върху поведението и 

представянето, като притискат хората да правят неща, които те не биха 

избрали свободно. "Меките (нежни)" са онези, които се стремят да повлияят, 

като подпомагат хората и изгражда ангажираност към по-добре свършена 

работа. Това разграничение има богата история - тя започва с теорията на 

Тейлър и "човешките отношения", продължава с противопоставянето на 

"демократично и авторитарно". Гулднър (през 1954 г.) изказва тезата за 

проявите на "снизхождение" и опрощаване в предприятието въз основа на 

идеята, че това би създало лоялност и мотивира работниците, като този подход 
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е противоположен на "бюрокрацията, основаваща се на наказанието". 

Широко популярна в учебници по мениджмънт е малко по-новата, но все пак 

доста отдавнашна теория на Макгрегър (от 1960 г.) за "Теория X" и "Теория 

Y." Не толкова цитиран в нашите текстове по мениджмънт е К. Аргирис и 

възгледът му, че индивидите имат нужда от развитие, докато йерархичните 

организации приемат, че те са статични и "трябва да бъдат подложени на 

натиск и прикрепени (буквално – зашити) към своята работата". 

Организациите имат нужда от прояви на незрялост и послушание, докато 

индивидите естествено се стремят към зряло и усъвършенстващо се поведение 

[18]. Всички изследвания потвърждават, че успехът и ефективното 

поведение включват умело използване на "меки" инструменти – умения и 

подходи, като тук се позовавам на едно изследване на С. Келман и С. Хонг 

[19]. Това е така поради липсата сред тези инструменти на натиск, при което 

организациите се ангажират по свой собствен начин в дадения проект. Където 

има извършване на сложни дейности и мощна йерархия от различни 

началници, там свободното договаряне и включването на всеки съобразно 

собствените му интереси е особено значимо. 

 

6. Предимствата на нежната (мека, soft) култура 

"Твърдата" култура често има лоша репутация в организационните 

проучвания. Още Скинър (1948 г.) твърди, че наградата е по-ефективна от 

наказанието: ползите от последното са временни и предизвикват негативни 

странични ефекти. Както обикновено се констатира в теоретическа и в 

практическата гледна точка на мениджърите, твърдата култура има смесени 

последици. Твърдите лидери са поемащите смело предизвикателството заради 

другите, те са взискателни и поддържат високи стандарти на изпълнение на 

задачите. Но такива лидери могат да станат непоносими, манипулативни и 

стремящи се да запазят мястото си в структурата. Те могат да породят 

отбранителни, защитни реакции а в другите хора, бивайки прекалено 

настоятелни и изискващи. Работата във водена от тях организация е 

интензивна или тежка. Саботажът и съпротивата могат да са обичайни като 

отговор на служителите. Общо мнение е, че при разрешаване на конфликти  

кооперативният стил поощрява по-добрите решения. "Меката" култура е 

на включване и участие. Крайните резултати от кооперативната работа са 

положителни, но ограничени. Изразява се опасение, че "прекомерният акцент 

върху загрижеността може да бъде изкривен и нефункционален... Лидерите 

стават доволни, прощаващи и снизходителни. Те могат да правят компромиси 

със стандартите и да се превърнат в отклонение при поддържане на 

изискванията (на работата – Д.С.). Лидери ... позволяват на другите да се 

представят под нивото на своите способности" [20]. Обобщавайки 

изследванияте, може да заключим, че "меката" организационна култура 

има следните характеристики: 
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 консенсусно решаване. В „голямото“ общество консенсусното 

решаване не е практично и гласуването с мнозинство все още е по-

доброто като вариант. Но живот в групи с малко участници изисква 

консенсус при решенията и това отразява усилията за включване на 

всеки участник. 

 стил на обсъждане и консултиране (deliberative stуle). Това е 

особена организационна стилистика, израз на ценността 

сътрудничество. Съчетавайки индивидуални перспективи, ресурси и 

умения, групата създава нещо ново и ценно. Начинът на 

взаимодействие е описан като "кооперация" в литературата за 

конфликти, но думата от демократичната теория 

"deliberative"подчертава трансформацията в общност, а не 

"поглъщането" на едно от мненията от друго. 

 топъл организационен климат. "Климатът" е описан още през 50-те 

години като атмосферата (например, приятелска, напрегната или 

враждебна) в дадена организация. Организацията има "склонност“ да 

третира членовете си като човешки същества и да направи нещо за тях 

като хора  - да ги "стопли", като създава усещане за благоденствие, 

независимо от „студа“, създаван от бюрокрацията наоколо.  

Но слабостите на меката култура могат да доведат до „задушаване от 

любов“, взаимно душене (“collaborative thuggery”). Би могло да се елиминират 

крайностите на меката и твърдата култура. Такъв е пътят на т.нар. „трудна 

любов“ в организациите [19]. Авторите на модела предлагат метафората за 

отношенията между партньори в мащабни (международни) проекти. 
Семейството, а на само бизнес организацията е протоптип на връзки в подобни 

случаи. Големите проекти с разнородни участници изискват съчетаване на 

твърди с меки подходи, наречено "трудна (твърда) любов". Тя е важна за 

поддържане на минимум сътрудничество във времето. Чрез нея може да се 

структурират нов тип "мрежови административни организации" с множество 

разнородни участници, за да не се стига до „взаимно задушаване“ (неволно и 

от добри намерения). Интересно е съчетанието на твърди и меки, мъжествени 

и женствени културни черти в управлението на индустрии, които се 

възприемат традиционно като мъжкарски – машиностроене, строителство и 

др. В отрасли, описвани като мъжка индустрия, броят на жените, участващи 

в проекти, е доста ограничен и по-рядко се практикува мек (нежен) подход, 

свързван „природно и биологически“ с женски пол. 

 

7. Заключение 

Замисълът на тази работа беше да се покаже цялата сложност на 

полувековното развитие на понятията за мъжки и женски пол, джендър, роли, 
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стилове, подходи и култура. Разбира се, че човек се ражда с мъжки или женски 

пол. Джендър е термин за социално конструираният пол, преминал през 

различни теоретични трактовки, бегло и изкривено представени в социалното 

пространство. Съществува връзка между полови роли и мъжественост - 

женственост на културите, между хард и софт умения, твърди и меки култури. 

Метафорично казано, пол и джендър се отнасят едно към друго като 

управление и мениджмънт, като натура (природа) към култура. Веднъж 

отделена от биологичния пол, концепцията за пол може да се прилага към 

общности и култури като тяхно мъжко и женско измерение и това обогатява 

когнитивния ни и управленски инструментариум. 
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Кои са „най-подходящите“ подходи за създаване и предаване на 

предприемачески знания и умения? Отговорите в литературата са 

противоречиви. Педагогическите методи могат да се различават съществено в 

зависимост от съдържанието [12]. В обучението по предприемачество могат да 
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се използват множество разнообразни педагогически техники – лекции, 

презентации, учебни материали, казуси, ролеви игри, симулации, групови 

дискусии и т.н. [16, 8, 20, 19, 14]. Maritz and Brown [12] класифицират 

педагогическите методи за обучение по предприемачество по следния начин: 

 традиционни: лекции, упражнения, семинари, казуси; 

 по-малко традиционни: гост лектори, интервюта с реални 

предприемачи; 

 нетрадиционни: учене чрез действие, проектно базирано учене. 

Обсъждат се още множество въпроси, свързани със следното: 

 Някои от педагогическите подходи, използвани в университетското 

обучение са успешни, докато други са пълен провал [7].  

 Кои учебни дейности са по-ефективни – официалните учебни 

дейности или набор от неформални дейности.  

 Дедуктивни v индуктивни подходи [6].  

 Теоретични подходи  + „висока дидактика“ v практическа ориентация 

и подход, основан върху опита [8]. Основният аргумент в полза на 

второто е, че за предприемаческата дейност опитът и практическите 

умения имат решаващо значение [21], цитиран от [8]; [15].  

 По-далече от науките за бизнеса, по-близо до предприемаческия 

занаят – възприемането на нещата, творческото мислене и ученето 

[15]. 

 Знания за предприемачеството или развитие на предприемаческо 

мислене [11].  

 Аналитични умения v подход, основан върху опита v ситуационен 

подход [10]; полезни са симулации, които засилват чувството за 

самоувереност и мотивация.  

 Явно знание v скрито (неявно) знание [24].  

 Ситуационният подход в обучението по предприемачество се основа 

върху развитието и практическата приложимост на нови инструменти 
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за упражняване и засилване на толерантността към несигурност, 

чувството на самоувереност, рефлексивността; на развитие подлежат 

също нагласите за дългосрочен анализ, овладяването на нови 

поведенчески практики [10].  

Todorov [18] смята, че в обучението по предприемачество могат 

ефективно да се използват метафори, жаргон, блъфове, митове, трикове и 

други нетрадиционни техники – те са ефикасни при обучението на разнородни 

аудитории и в мултикултурен контекст.   

Johannisson et al. [10] обосновават необходимостта от подход, насочен 

към практически дейности в обучението по предприемачество. Авторите 

подчертават, че “предприемачът открива в себе си способността, във 

взаимодействие с останалите, да взема необходимите мерки за намиране на 

ресурси предвид очертаните възможности  [10]. Те насърчават действащите 

предприемачи да участват в екипи със студентите и да работят съвместно по 

проекти. Solomon et al. [16] също подкрепят използването на 

неконвенционални и експериментални методи в обучението по 

предприемачество. Според авторите традиционните методи “не биха работили 

когато ученето е насочено към по-широки хоризонти и възприятия и … кара 

хората да мислят и действат различно…“, където целта е те първи да стигнат 

до нов начин на мислене (нова парадигма) и да прокарат път за следовниците 

[16].  

 Налице е неразбиране / недооценяване на значимостта и 

ефективността на  някои нетрадиционни методи – например интернет 

и компютърно базирани технологии за дистанционно обучение [5]. 

 Maritz and Brown [12] подчертават голямата значимост на 

контекстуализацията (създаването на контекст) при обосноваването / 

развитието на програми за обучение по предприемачество. 

Създаването на контекст дава възможност да се вземат предвид 

различни фактори - типа предприемачество, наличието на 

предприемачески малцинства, равнището на обучение, кариерата на 

обучаваните и др. 

Ако се приеме, че същност на предприемаческата дейност е иновирането, 

обучението по предприемачество може да се мисли в контекста на 

иновационния процес. Бекман и Бари (Beckman, Barry) дефинират четири 

основни етапа в иновационния процес: наблюдение (observations), 

структуриране (frameworks), формулиране на проблеми/нужди (imperatives) и 

намиране на решения (solutions) [1].  
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Ако между етапите на иновационния процес и етапите на учене в цикъла 

на Колб [25] може да се обоснове коректен паралел, препоръките, 

произтичащи от цикъла на Колб, могат да се използват за избор на подходящи 

фори на обучение / учене в зависимост от конкретния фокус върху процеса на 

иновиране; съответно – в зависимост от личностно-познавателните 

особености на обучаваните / учещите (конвергентен – дивергентен тип; 

асимилативен - акомодативен тип).  

Един от възможните подходи за преподаване на предприемачество, който 

се опира върху показания паралел, е известен като дизайн мислене [26]. 

Ориентир при избора на подход и методи за обучение по 

предприемачество може да бъде природата на предприемаческия труд. Може 

да се обоснове тезата, че предприемаческият труд [2] – Таблица 1. 

 

 
Таблица 1. Oсновни характеристики на предприемаческия труд 

 

Може да бъде 
оприличен на труда 
на мениджъра 

Това предполага в обучението по 
предприемачество да се формират / развиват 
знания, умения и компетентности за успешно 
изпълнение на мениджърски роли. 

Е проектно 
ориентирана  дейност 
/ управление на 
проекти 

Акцент: проекти и проектна дейност / 
управление на предприемачески проекти 

Е процес на учене Акцент: процесът на учене / специфика на 
предприемаческото учене; развитие на умения и 
репертоар за ефикасно учене. 

Процес на вземане на 
решения 

Тук водещи следва да бъдат такива формати на 
обучение / учене, чрез които с усвояват 
конкретни парадигми в сферата на вземането на 
решения с акцент върху спецификата на 
предприемаческите решения. 

Процес на 
комуникация 

На преден план следва да се изведат формати на 
обучение и учене, чрез които се развиват 
комуникационни компетентности; осъзнава се 
комуникационния аспект на предприемаческите 
дейности; усвояват се подходящи 
комуникационни роли. 

  

Полезни идеи за обучението по предприемачество (предимно в училище) 

могат да бъдат извлеченви чрез критичен прочит на „Обучение по 
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предприемачество: ръководство за специалисти по подготовка на учители“ 

[22]. Част от тези идеи са: 

 „Обучението по предприемачество е нещо повече от подготовка за 

управлението на предприятие. То включва изграждане на 

предприемачески нагласи, умения и знания, които да позволят на 

ученика „да превръща идеите в действия“ [27]. 

 Учителите не могат да учат на предприемчивост, ако самите те не са 

предприемчиви.  

 Развитието на предприемачески умения изисква активни методи, 

които да ангажират учениците да проявят своя творчески и 

новаторски потенциал.  

 Предприемаческите компетентности и умения могат да бъдат 

придобити или изградени само чрез практически житейски опит.  

 

Със засилване на интереса към предприемачеството се появяват нови 

форми за развитие на предприемачески идеи, стимулиране на творчеството и 

др. [28] – Таблица 2. 

 
Таблица 2. Съвременни форми за стимулиране / развитие на предприемачески идеи 

Формат Описание Приложение 

Hackathon 
(хакатон)  

Състезание за идеи с 
елементи на 
програмиране  

Разработват се нови 
технологични и дигитални 
продукти и услуги 

Workshop 
(практически 
ориентиран 
семинар) 

Практически 
ориентирано занятие 
за усвояване на 
умения и знания 

Участниците развиват  
практически / 
експериментален опит по 
конкретна дисциплина, 
тема, метод и др. 

Sprint (кратки 
сесии с креативна 
насоченост) 
 

Бързи срещи („на 
крак“) с фокус върху 
търсенето на 
креативни решения по 
конкретен проблем 
(навлизат от 
методологиите Agile и 
Scrum)  

Стимулира се творчеството 
и креативността на 
екипите  

Demo Days 
(демонстрационни 
дни)  

Представяне на нови 
идеи или прототипи на 
продукти и услуги на 

Проследявао се стадиите 
на развитие на екипите и 
техните идеи; с обратна 
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 Предприемаческите умения могат да бъдат преподавани в рамките на 

всички предмети или като отделен предмет.  

 Обучението по предприемачество трябва да се съсредоточи не само 

върху предприемачите, но и върху тези, които показват 

предприемчивост в екипната работа, тъй като повечето ученици ще 

използват предприемаческите си умения в предприятия или 

обществени институции.  

 За да бъде даден истински тласък на обучението по предприемачество, 

е необходимо да се разработят учебни цели, свързани с 

предприемачеството, както и съответни методи за оценка и 

процедури за осигуряване на качеството за всички образователни 

степени. Те следва да помагат на учителите да постигнат напредък в 

придобиването на предприемачески знания, умения и нагласи.  

 Програмата за обучение по предприемачество следва да бъде 

популяризирана не само в рамките на институциите за подготовка на 

учители, но и в предприятията и сред широката общественост.  

 Учителите и училищата няма да могат да осъществят амбициите си 

без сътрудничество и партньорство с колеги, предприятия и други 

заинтересовани страни“ [22]. 

Тази по-широка рамка изисква въпросът „Кой е добрият начин да се 

преподава / учи предприемачество?“ да бъде преформулиран в по-широк 

контекст. Подчертаването на факта, че преподавенето / ученето се 

осъществяват в социална среда, извежда въпроса отвъд пределите на тясно 

дидактическата трактовка.  

Сумирането на тезите и аргументите дава основание да се направи извод, 

че изборът на подходи и методи за обучение по предприемачество зависи от 

няколко групи  фактори, както следва – Таблица. 3. 

стартиращи компании 
в присъствието на 
ментори  

връзка от по-широк кръг 
заинтересовани страни 

Prototyping 
(прототипиране)  

Създаване на MVP 
(Минимални 
Жизнеспособни 
Продукти) по метода 
Lean Startup, с цел 
обратна връзка от 
клиентите и 
партньорите  

Доказава се 
работоспособността на 
потенциален бизнес 
модел с минимални 
инвестирани средства и 
усилия; показват се 
бъдещите продукти, и 
услуги 



  

311 

 

Таблица 3. Фактори, от които зависи избора на подходи/и методи, форми  

за обучение по предприемачество (основни ориентири) 

Цели на обучението / ученето Теоретична 
ориентация – 
практическа 
ориентация 

Традиционно - 
иновативно 

Идеология и дизайн на 
програмите за обучение по 
предприемачество / Учебно 
съдържание 

По-близо до науките 
за бизнеса – по-близо 
до 
„предприемаческия 
занаят“ 

Предметно 
знание – 
междуличност
ни умения 

Разбиране за същността и 
основните характеристики на 
предприемаческия труд 

Знание за 
предприемачеството 
– развитие на 
предприемаческо 
мислене 

Присъствено 
обучение – 
дистанционни 
форми на 
обучение 

Степен на обучение (например 
университетска – 
доуниверситетска - …) 

Аналитични умения – 
развитие на опита 
чрез реални ситуации 

Необходимост 
от 
контекстуализа
ция на 
обучението / 
ученето 

Водеща образователна 
парадигма (естествено учене; 
системен подход; проблемно 
ориентирано обучение; 
самообучение / саморазвитие) 
[29] 

Трансформиране на 
личния опит на 
обучаваните (и опита 
на реални 
предприемачи, на 
преподавателя; …) в 
знания / умения / нов 
опит на обучавания 

Динамизиране 
на обучението 
/ ученето – 
чрез реален 
практически 
контекст и 
подходящо 
социално 
взаимодействи
е (нови форми 
на обучение / 
учене) 

Дедуктивни – индуктивни 
подходи / методи 

Усвояване на 
инструменти за … 

Формални – 
неформални 
учебни 
дейности 
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Abstract. The article discusses bulling phenomenon in the context of socializing and 

supporting effects of organizational culture. It considers the motivational and psychological 

factors related to bulling in three types of managers. The focus is upon the variety of strategies 
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the proper distinction between dysfunctional changes in emotional functioning and mind 
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1. Въведение  

Булингът е поведение, което може да има най-различни проявления в 

трудовите организации – физически, словесни, сексуални, психологически и 

др. Дискусията, произтичаща от анализа на това явление е аспект на по-

голямата тема за насилието, експлоатацията и злоупотребата с власт на 

работното място.  

Терминът „булинг“ се използва за първи път от британскя журналист 

Андреа Адамс, който употребява термина в предаване на радио ББС, 

коментирайки явлението през късните 80 и ранните 90 г. на XXв.[1, 31 p.]  

 Австралия е една от малкото страни, в които съществува съответното 

законодателство, третиращо правните аспекти на явлението булинг. Тормозът, 

осъществяван по отношение на защитени от националното законодателство 

категории като раса, пол, религия, етнос се квалифицира като дискриминация. 

Изледванията обаче показват, че 77% от булинга не е свързан с 

дискриминация. Също така се установява, че 71% от жените упражняват 

тормоз върху други жени. В 61% от случаите, булинтъг се разиграва между 

хора от един и същи пол [2].  

 

2. Явлението булинг в контекста на организационната култура 

Булингът често е заучено поведение в организацията. Наличието и 

поддържането на доминантна субкултура в организацията, превръщането й в 
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норма и приемането й, както от ръководителите, така и от служителите, оказва 

ефект на подкрепяне на явлението и толерантност към него [2].  

Обикновено засегнатия от булинга и от действията на насилника е този, 

който прави оплакване. Когато жертвата направи оплакване, тя често е 

игнорирана, твърденията й са омаловажавани, а инцидента се етикетира като 

междуличностно неразбирателство [3]. При повдигане на оплакване, 

ръководителите в една организация, за които булингът не е табу, действат и 

подхождат  съобразно негласно „споразумение за мълчание“ [2]. Подобна 

управленска толерантност силно затруднява себезащитата на атакувания 

индивид и търсенето на изход от създалата се ситуация.  

Kreitzer et al. [1997, цит. по 3, 667 р.] посочват четири основополагащи 

принципа, отнасящи се до същността на явлението булинг: 

 тормозът се научава и поддържа чрез механизмите на наблюдение, 

подкрепление и социализация в организацията;  

 тормозът под формата на булинг е цикличен;  

 индивидът може да бъде „отучен“ от поведенческия арсенал на були; 

 индивидите могат да променят единствено собственото си поведение. 

 

3. Поведенчески проявления на булинг в организацията и 

характеристики на „ръководителя були“ 

Според Dawood [2010, цит. по 1, 55 р.] различните дефиниции за булинга 

обхващат три основни елемента: наличие на негативни действия по отношение 

на индивид, който обикновено е подчинен, повторението им в продължение на 

дълъг период от време и наличие на властова асиметрия, изразяваща се в 

упражняването на  власт на един инидивид върху друг. Brodsky [1976, цит. по 

1, 55 р. ] определя булингът като повтарящи се и настойчиви поведенчески 

опити от страна на един индивид да измъчва, подтиска, заплашва, фрустрира, 

причинява дискомфорт и да получава реакция от друг индивид, който е избран 

за жертва. Той описва жертвите на булинг в организацията като съзнателни 

служители, които обичайно са сред най-способните. Булингът обикновено 

започва с отказа на подчинения да изпълнява авторитарните изисквания и 

демонстрирането на възможност да се противопоставя на ръководителя. Често 

„под прицел“ са  служители, които са самостоятелни и отказват сляпо 

подчинение [2].  

Най-честите поведенчески прояви на булинг в организацията са 

ситематизирани в таблицата по-долу. 

Към посочените  поведенчески прояви могат да бъдат добавени следните 

[4]: 

 Неконсистентно прилагане на правила и наказания. 

 Тенденциозно напускане на стаята, когато жертавта влиза. 



  

317 

 

 Изключване на жертвата и неиформирането й при провеждане на 

различни групови срещи или неприсъствие на организираните от нея 

активности без легитимна причина. 

 
Таблица 1. Чести поведенчески прояви на булинг в организацията 

Поведенчески прояви на булинг в организацията 

Целенасочени действия по дискредитиране 
Омаловажаване на работата и постиженията 
Физическо насилие /среща се рядко/ 
Вербална агресия 
Изолиране и изключване на някого от различни работни активности 
Непрекъсната намеса в работата 
Непрекъснат критицизъм, сарказъм, унизяване на другия 
 Атакуване на самоувереността 
Произвеждане на оплаквания 
Очаквания за неуспех на жертвата 
Повтарящи се заплахи за уволнение 
Даване на безмислени задачи 
Унизяване на някого пред други служители 
Иронизиране и подиграване на другия 
Объркващи, противоречиви и непрекъснато променящи се инструкции 
Изпращане на обидни съобщения и мейли 
Блокиране и възпрепятстване на повишението на някого 
Претоваране с работа 
Немотивиран гняв 
Необоснован критицизъм 
Скриване на документи и оборудване 
Даване на прекалено кратки крайни срокове 
Заплашителни действия, които могат да доведат до загуби за служителя 
 

 

За ръководителите-були управленската позиция дава възможност да 

реализират амбициите си да диктуват по авторитарен и свърхдоминантен 

начин действията и начина на работа на своите подчинени. Насилникът не 

вижда и не възприема себе си като насилник, въпреки осезаемите затруднения 

да установява удовлетворителни отношения с другите. Според Brodsky 

ръководителят-були смята, че привилегията на неговия ранк изисква от 

другите пълно подчинение и може да взаимодейства с някого единствено, 

когато той се съгласява с него [2]. При възприятие за заплаха от въображаеми 

опасности и конкуренти, булито„атакува“ с целия арсенал, който позицията му 

дава, за да защити егото си, произтичащо и от изпълянаваната от него роля  
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„Ръководителят були“ възприема поведението на жертвите като непрекъсната 

заплаха за собствената позиция, компетентност и ценности [2].  

Ръководителят-були притежава дисхармоничен характер, проявяващ се в 

агресивност, егоцентричност, както и изкривени мисловни модели и гледни 

точки. Най-силно тази дисхармоничност се открива в три най-разпространени 

типове були в организацията – нарциса, психопата и тиранина [2]. 

 Тип „нарцис“. Нарцисът е наясто, че другите не го възприемат 

толкова позитивно, колкото той самия. Често правят много добро 

първо впечатление, което обаче се разрушава с времето. Нарцисът 

були избягва вътрешния си дискомфорт като прехвърля вината за 

своето агресивно поведение върху жертвата. Той е убеден, че 

жертвата не е права, което оправдава тормоза и следователно нищо 

нередно не се е случвало. 

 Тип „психопат“. Този тип ръководители трудно преживяват на 

емоции на съричастност и емпатия към другите хора. Според данни на 

Boddy [2011, цит по 2], 26% от всички булита са психопатите.  

 Тип тиранин. Тиранинът-були упражнява своето агресивно 

поведение върху жертвата, тъй като тя е под него като статус. 

Тираните тормозят заради удоволствието да упражняват власт. Те 

открито и често показват арогантността си, навлизат в личното 

пространство на служителя като демонстрация на сила. На него му 

доставя удоволствие, когато злепоставя служителя или го кара да се 

чувства некомфортно. 

 

4. Стартегии за справяне с тормоза на работното място 

Ползите от редуцирането на булинга на работното място са всеобщи – те 

са, както за служителите, така и за ръководителите, тъй като едни от най-

добрите служители напускат трудовите организации, заради ескалирали 

конфликти и нехуманно отношение към тях.  

Жертвите на тормоз променят психологическото си състояние в различна 

степен, за да се справят с емоционалната фрустрация и негативния опит от 

междуличностното общуване. Тормозът може да повлияе върху настроението, 

увереността и самочувствието на служителите, а в дългосрочен план и върху 

психичното им здраве. Те са наясно и осъзнават, че страдат,  но често отричат 

опита и преживяванията си, което впоследствие прераства в чувство за 

неадекватност и неразбраност. Индивидите, преживяващи тормоз често 

развиват чувство на вина и деаздаптивни вярвания, че сами са предизвикали 

отношението. В повечето случаи обаче, насилникът е този, който има проблем 

в изграждането и поддържането на пълноценни отношения. 
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Тормозът се проявява по много различни начини, затова отговора как 

индивидът да се справи с него не може да бъде лесен и еднозначен. 

Като цяло две са основните основните посоки на действие при подобна 

ситуация: 

• Игнориране на насилника. Той очаква някаква реакция и ако не я 

получи, може просто да се откаже. 

• Съобщаване за инцидента на административното ръководство. 

На таблицата са систематизирани няколко типа механизми за справяне, които 

използват жертвите на тормоз на работното място [2]: 

 
Таблица 2. Механизми за справяне с тормоза на работното място 

Механизми за справяне с тормоза на работното място 

Осъзнаване и приемане, че въпросното 
поведение е неприемливо и вредно 

Осъзнаване на проблема 

Вземане на отпуск /почивка/ 
Мислене от типа: „Това не е важно“ 
Избягване на комуникация „лице в 
лице“ 
Релаксиране чрез медитация и 
терапия 
Подготовка на документи за търсене 
на нова работа 

Избягване 
 

Разкриване на действията на булито 
пред другите 
Деклариране/ оплакване относно  
тормоза 
Информиране на булито, че не 
харествате поведението му 
Разговаряне с ръководството относно 
проблема 
Внасяне на официално оплакване 
Водене на дневник и статистика 
относно инцидентите 
Напускане на работа 
Написване на доклад и предаването му 
в отдел човешки ресурси и 
ръководството 

Директно действие 

Разговор с приятелите/семейството 
за помощ и съвет 
Разговор с „шефа“ на „шефа“ 

Съветване, търсене на помощ и 
подкрепа 
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5. Заключение  

Задължение и морална отговорност на ръководителите е да предпазват 

служтелите от тормоз на работното място, както и да използват подходящи 

интервенции, за да имат контрол върху подобни явления в организацията. 

Превенцията на булинга е от особено значение за ограничаването му в 

трудовите организации. Начини за осъществяването й са повишаване на 

чувствителността при разпознаване на неприемливото поведение в 

организацията и предприемане на действия за управление на конфликта, преди 

той да е достигнал своята ескалация. Дисциплинарни наказания, съветване, 

предупреждения и уволнения са административни интервенции, 

ограничаващи и санкциониращи тормоза. Те обаче е добре да бъдат 

предшествани от ясни организационни политики и наличието на прозрачен и 

обективен механизъм, изразяващ се в набавянето на съответните документи 

относно случилия се тормоз на работното място. Въпреки че ръководителят-

були може до известна степен да манипулира административните правила, 

наличието на такива в организацията може да ограничи неговото 

експлоатиращо поведение, както и усещането за социална несигурност на 

служителите. 
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4. Въведение 

Понятието “гражданство” занимава умовете на философите от векове. Те 

разсъждават върху неговите характеристики и причините за неговото 

пораждане. Съществуването на гражданството е неразривно свързано със 

съществуването на държавата. Аристотел приема, че човек е склонен да се 

събира със себеподобните си и да образува общности. Първоначално човек 

създава семейства, след това семействата се обединяват в села, а селата в 

градове държави. Склонността на човека за обединение е природна склонност. 

А целта на човека е да води „добър живот“. „Добрият живот“ се изразява в 

преследване и постигане на добродетели като справедливост, 

добронамереност и красота. В този смисъл полисът трябва да гарантира 

възможността на своите жители да водят живот според тези ценности. В 

рамките на полиса жителите създават такива политически структури, които да 

гарантират тяхната сигурност, икономическа стабилност и справедливост в 

държавата. Ролята на гражданина в битието на града се състои в участието му 

в структурите на обществото. Аристител подчертава, че когато участието на 

гражданите се извършва в „добра“ форма на управление (политея, монархия 

или аристокрация) гражданинът е подтикнат да води добродетелен живот. 

Тази мотивация спада, когато формата на управление е „лоша“ (демoкрация, 

тирания, олигархия), тогава гражданинът се замесва в користни цели [1]. 

Гражданството е висша форма на участие и изразител на мнение в 

древногръцкия полис, от която били изключени жените, робите, мъжете под 

35г. и чужденците. 
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Формата на пряко участие в структурите на политическия живот на 

гражданите на полиса е билa възможнa поради няколко причини: 1) 

ограниченият брой на участващите в събранието; 2) ограничените теми и 

територия, за които се вземат решенията; 3) освобождението от ръчен труд, 

чрез използване на роби. 

Всички тези причини се оказват необходима предпоставка за 

осъществяване на гражданските функции на човека. 

В последващите исторически периоди идеите на Аристотел за държавата 

се радват на популярност сред философи и мислители. Участието на 

гражданите в управлението на страната зависи от нейната форма на 

управление. Самата ценност на гражданското се трансформира с развитието 

на държавната и административна структура.  

        Промените, които оказват влияние върху гражданството се отнасят до 

настъпилите изменения в производството, търговията, социалните и 

политически отношения. Разрастването на градовете и нарастването на броя 

на градските жители превръщат прякото (всекидневно) участие в 

политическия живот на населеното място в невъзможно. Както отбелязва и 

Констант модерният човек насочва вниманието си към собственото си 

добруване, към семейството си, икономическата си дейност и прочее, а 

политическите граждански права са преотстъпени на други лица. 

Представителната демокрация позволява на хората да преследват своето 

собствено щастие без да се ангажират с активна гражданско-политическа 

дейност [2]. 

Промяната в ценността на „гражданството“ е, че съвременният човек се 

чувства откъснат от държавата. Тя се явява една абстракция, при която 

отделният индивид не усеща своята значимост върху управлението и това 

рефлектира върху неговата гражданска активност. 

 

5. Гражданството през призмата на закона 
Понятието „гражданин“ се поставя в правно-политически контекст. От 

една страна човекът е част от държавата и затова е политически субект, а от 

друга страна е обект и субект на законови и нормативни права и задължения. 

Човекът – гражданин, жител на определена държава, попада под 

юрисдикцията ѝ, където по силата на живеенето си на дадената територия е 

длъжен да се съобразява с установената нормативно-законова уредба.  

Според българската Конституция, български гражданин е всеки, на когото 

поне единият родител е български гражданин или който е роден на 

територията на Република България.  

Държавата гарантира равенство на гражданите пред закона, защитава 

неговата неприкосновенност и възможност за свободно развитие. Правата на 

гражданите включват: право на сдружаване, гласуване, личен живот, 

вероизповедание, образование и т.н.. Наред с правата гражданинът има и 
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задължения, които се изразяват в спазването на законите, плащане на данъци 

и такси и т.н. [3]. 

Следвайки принципите на демократичното управление, формите за пряко 

участие на гражданите при реализирането на местното самоуправление в 

България са уредени в „Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление“, „Закона за местното 

самоуправление и местната администрация“, Европейската харта за 

местно самоуправление (ратифицирана от страната ни 1995г.), „Кодекс на 

добри практики за гражданско участие в процеса на вземане на 

решения“(2009г.) на Съвета на Европа. Прякото участие на гражданите се 

осъществява въз основа на следните принципи: свободно изразяване на волята 

на гражданите, осигуряване на равен достъп на информация по поставени за 

решаване въпроси, осигуряване на еднакви условия за представяне на 

различни становища, както и реализирането на прякото участие на гражданите 

при общо, равно и пряко участие с тайно гласуване. Формите за пряко участие 

на гражданите са три: местен референдум, гражданска инициатива и общо 

събрание на населението. 

Законодателят е предоставил възможност на гражданите да участват в 

процеса на вземане на решения и управление на местно и централно ниво. 

 

6. Гражданството като начин на възприятие 
Модерната държава се характеризира с върховенството на закона и 

развита бюрократична система. Върховенството на закона и 

административните процедури гарантират равенство на всички жители на 

дадена държава, но за да може да се поддържа това равенство е необходимо 

гражданите на бъдат коректив на властта. 

Гражданинът е политически субект едва когато заеме активна позиция по 

определен въпрос. Гражданството на всеки от нас е гарантирано по силата на 

нашето рождение, но именно упражняването на нашите права и задължения 

ни превръща в граждани. 

Гражданството е въпрос не толкова на закон, а на възприятие. Ако човек 

не приема, че има и други функции, освен неговите лични интереси, то той 

няма как да се определи като гражданин. 

Гражданинът е човек, който е припознал своя собствен интерес в общия и е 

готов да изрази и заеме определена позиция.  

„Гражданствеността е социална предпоставка за налагане на 

демократични принципи в икономическата и политическата система и за 

еманципиране на икономиката от политиката. Тя е предпоставка за 

възникването на автономна социална сфера, в която самоорганизиращите се 

граждански субекти, идентифицирайки свои интереси, формулират социални 

искания и ги „изпращат“ към политическата система и политическите 

актьори“ [4]. 
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Развитието на гражданствеността довежда до развитие на социален 

капитал, който добива измерения в икономическата и политическа сфера. 

Изследователите разграничават три основни форми на социален капитал. 

Първата е „спояващ социален капитал“, който обвързва хората с еднакви 

демографски характеристики (семейство, съседи, близки приятели). Втората е 

„съединяващ социален капитал“, която обозначава хоризонталните връзки 

между хора със сходен социален статус и политическа власт. Третата форма е 

„свързващ социален капитал“, който се отнася до вертикални връзки предимно 

между ощетени групи и индивиди, формални организации и институции, 

които могат да повлияят върху живота на необлагодетелстваните [5]. 

Когато няма демократични и работещи институции социалният капитал не 

може да бъде разгърнат и да се създаде гражданско общество. 

В българското общество се наблюдава нежелание за участие в граждански 

инициативи. Ценността на гражданството в неговата политическа и социална 

стойност спада. Тези твърдения се потвърждават и от Европейското 

изследване на ценностите проведено през 2008/2009г. 

Европейското изследване на ценностите се провежда на четири върни като 

нашата страна е включена във втора (1990г.), трета (1999г.) и четвърта вълна 

(2008-2009 г.). Четвъртата вълна на Европейското изследване на ценностите 

показва, че отношението на българите към политиката се променя. Нараства 

броя на хората, за които политиката не е ценност и не е важна за тях. През 

1990г. 40,6% смята, че политиката не е важна за тях, а 13,1%, че тя не е никак 

важно нещо. При втората вълна на изследването процентът на първите 

нараства на 47,5%, а тези, които смятат, че политиката не е никак важно нещо 

за тях, нарастват на 21,2%, т.е. 68,7% са резервирани или напълно изключват 

от ценностната си скала политиката като ценност. Четвъртата вълна на 

изследването (2008 г.) регистрира известно влошаване на тенденцията, тъй 

като се увеличава на 25,4% съвкупността на тези, които смятат, че политиката 

не е никак важна за тях.  

Отказът и незаинтересоваността от политиката е симптоматика на 

социално заболяване. Недоверието в държавата и институциите ѝ, а от там и 

на демократичното управление, рефлектира и върху гражданското общество. 

Обществото и гражданите трябва да бъдат коректив и двигател на властта, а 

когато това не се случва говорим за дефицит на социални-ценности. 

Обезпокоителен е и фактът, че нараства броят на хората, които не биха 

участвали в протест или дори подписване на петиция. 

 Дефицитът на социални ценности се отнася и до категории като 

солидарност, справедливост, доверие към институциите, към другите хора и 

особено към различните. Висока чувствителност се забелязва в обществото по 

отношение на справедливостта. Повече от половина (50,6%) от анкетираните 

приемат, че именно липсата на справедливост е причина на има бедни хора в 

държавата ни. Чувството за липса на справедливост, може би е причина и за 
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ниската степен на доверие между гражданите. 82,3% от гражданите са заявили, 

че подхождат с недоверие към хората, с които влизат в контакт [6]. 

Отношението към политиката определя и процентът на избирателна 

активност при парламентарни избори (54%:2017г., 2014-48,66%), избори за 

президент (57%:2016г.), национален референдум (2016г. 50,86%), избори за 

Европейски парламент (2014-35%) [7]. Отказът от упражняване на 

политически права е глобален феномен. В Гърция, например, на последните 

избори са гласували едва 63% (2015г.) от избиратели като се има предвид, че 

там гласуването е задължително по конституция.  

Гражданството като ценност се отразява в отношението към обществените 

каузи. В страната ни по-голямата част от населението не желае да се включва 

в граждански инициативи, а престижът на доброволната работа и на 

доброволчеството е нисък. Според данни на Американска агенция за 

международно развитие доброволците в България са една 5% (2011г.) от 

населението. Според доброволния дарителски индекс, на великобританската 

фондация „Помощ за благотворителността“, страната ни се намира на 145-то 

място от изследвани 153 страни. Липсата на развита доброволческа култура се 

потвърждава и от изследване на ЕС, където България заема последните места 

с Гърция и Италия с доброволци под 10% от населението (2011г.) [8]. 

Позициите на страната ни не се подобряват съществено и при класацията на 

Световния дарителски индекс на КАФ за 2016г. страната ни е на 129-то място, 

а за 2017г. на 127-мо. Сред 10 изследвани страни от Източна Европа сме на 9-

то място по щедрост, а най-щедри са румънците. 

Дарителският индекс на държавите се формира от три аспекта: помощ на 

непознат; даряване на пари и доброволчество. 

Според изследването, българите, които са помогнали на непознат през 

2016г. е 42%, а през 2017г. е 34%. Общият индекс на страната ни е 19%(2017г.) 
[9]. 

Данните от изследванията показват една трайна тенденция на ниска 

гражданственост, която бихме могли да оправдаем, с нисък икономически 

статус на гражданите, или да потърсим причините в ниската ценност на 

гражданството в неговите духовни измерения. 

 

4. Заключение 

В заключение можем да кажем, че понятието „гражданство“ сред 

модерния човек е въпрос на възприятие. Държавата е гарантирала законово 

правата и задълженията на всеки от нейните поданици, с което е създала 

необходимите предпоставки за развитие на индивида. Представителната 

демокрация освобождава човек от необходимостта всекидневно да се занимава 

с политико-обществена дейност, което му позволява свободно да се ангажира 

със собствените си лични дела. Прехвърлянето на част от политическите права 

не освобождава гражданина от неговите ангажименти към обществото. Той 

вече се явява коректив на властта. Този коректив на властта до голяма степен 
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превръща гражданството във въпрос на възприятие. Гражданинът, който е 

осъзнал и привидял собственото си добруване в общото такова е склонен да 

„жертва“ част от собственото си време и да положи усилия и за другите. 

Отказът на голяма част от българите да подпишат дори петиция и ниският брой 

на доброволците в страната показват, че в нашата действителност 

гражданството е предимно законодателно, което обаче няма да доведе до 

желаната обществена промяна. Промяната ще е възможна едва тогава, когато 

по-голямата част от обществото възприеме гражданството като ценност. 
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1. Introduction 

The public discussions of the issues concerning the access of patients to new 

medicines are held at the crossroads of the statements on the irrevocable right to 

medical care and health insurance, and the soundness of the introduction of new 

medicinal products, considering the expected clinical results and the budget 

estimates.  The decision is almost always in favour of the suspension of the 

restrictive measures, whereby the overspending on medicines and medical supplies 

from the public fund becomes possible only at the expense of the medical services 

provided at the healthcare facilities. The persistence of the problem creates the need 

to try and modify the mechanisms of interaction among the state, the Health 

Insurance Fund, the pharmaceutical industry, the healthcare facilities, the doctors, 

and the patients. The effectiveness of these mechanisms depends on the health policy 

referring to health promotion and disease prevention, development of personalised 

medicine, and health care system reforms. 

This report outlines the major preconditions for the development of the legal and 

ethical framework of the clinical trials and the emerging collision of interests 

generated by the introduction of new medicinal products in the medical sector. 

Furthermore, it seeks to tackle the issue of the guidelines that need to be followed in 

order to achieve a balance between private and public interests – promotion of 

innovations, ensuring affordable, safe, and efficient treatments, and provision of 

financial security for the health care systems. 

mailto:snkondeva@abv.bg
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2. Ethical aspects 

Historically, the need to outline specific ethical standards arose in response to 

the changing status of medical practitioners, the expanding function of the 

government, the public management of health care funds, and the growing 

competition in the pharmaceutical industry. Here are brief descriptions of the main 

periods:  

Before acquiring an economic dimension, the problem of medical treatment and 

applied medicinal therapies is above all an ethical problem: For a long period of 

time, the intervention of the state was limited to the issues concerning the acquired 

medical education and qualifications, but things have changed with the growing 

number of medical practitioners. Many of them are left without patients, which 

boosts competition and instigates a fight for ‘…patients, shameless bargaining, 

extortions, attractive advertising in the form of ‘scientific reports’, public X-ray 

scans even for mental diseases…’.  [1] The first attempt to forestall these practices 

arose within the medical sector with the establishment of organizations uniting the 

medical practitioners and laying down ethical standards for the medical profession. 

The first organization of this kind was the British Medical Association (1856), and 

the second one was the Bulgarian Medical Association (1901). Voluntary 

membership could not guarantee the safety of all patients, so the institutional 

responsibility for the qualifications of and compliance with medical ethics by each 

medical professional was achieved by delegating powers to the medical chambers, 

such as mandatory membership, self-government and self-regulation of the medical 

profession.  

Patients of freelance medical practitioners were only those who can pay for the 

service and who can afford to buy the medicinal products, so the state and the local 

government started taking care of the extremely poor part of the population by hiring 

doctors and creating a network of health centres and hospitals where they can get 

medical care. The more those indigent people were, the faster the number of these 

centres and hospitals grew, and with time they began providing care to patients who 

could actually afford to pay for the service. The patients were given the opportunity 

to decide where to get medical care and the beginnings of state interference in 

medical care were laid down, along with the hiring of doctors as specific workforce. 

Before becoming a healthcare issue, the problem of the scope of the required and 

sufficient medical treatment and applied medicinal therapies is above all an ethical 

problem: Apart from the poor, the state took on the responsibility for the health of 

those people who worked and contributed to its economic development by paying 

for their medical care with the resources accumulated in autonomous insurance funds 

or insurance institutes, for their reinstatement on the labour market. Different 

countries apply different methods of remunerating their medical practitioners – one 

way is to let the patient choose which doctor to see, to pay for the service and then 

get a refund on their expenses, whereas the other way is to pay directly to the doctors 

for the medical service provided, or indirectly, via an intermediary association of the 



  

329 

 

affiliated medical practitioners. In the first case the doctors reserve their right to 

independent decision regarding the required treatment, whereas in the case of the 

affiliated medical practitioners, there exist specific requirements regarding the 

medical care their provide and their further qualifications – special training in some 

of the most common diseases among the insured people; understanding of economic 

treatment methods, fitness for work assessments, simulation detection, etc.    

There has always been some kind of resistance to the interference with the 

independent exercising of the medical profession. However, while some defend the 

interests of the medical professionals and fight for retaining the principle of 

independence of their work in the legal framework, others take advantage of the 

opportunities to raise their income by dishonest methods, turning the independent 

medical decisions in one direction or another – in the beginning of the 20th century 

a volunteer assistant at a German university maternity clinic noticed that every 

pregnant woman underwent surgery without even having any specific indications for 

that, so he asked the chief physician what a woman should look like in order to be 

spared the surgery. The answer he received was: ‘There are no such women at this 

hospital’ [2]. According to information published in the medical journal of the 

Cooperative Hospital of Pavlikeni, out of 2,000 surgeries, 1,000 were appendicitis 

surgeries, and there is mention of ‘… towns and villages across the country where 

the population is left without appendices’ [3]. That is why the adoption of the Social 

Security Act made some say that the fully independent choice of medical care leads 

to professional misconducts, as the ones detected even ‘in civilised countries like 

France’, where legal charges for professional misconduct involving medical cards 

were brought against ten of the most eminent physicians of Bordeaux and against 

twenty-five physicians from Marseille, including a professor from the Marseille 

School of Medicine [4]. 

Aside from the social security relations between the health care fund and the 

workers, regulation was also necessary for the pharmacies and the sale of medicinal 

products. A classification was made of the types of pharmacies, their ownership, 

territorial distribution, working hours, and the lists of free medicines for people in 

need. The pharmacy fee was also centralised at a rate proposed by the Supreme 

Medical Council, the Pharmacy Commission, and one representative of the Chamber 

of Commerce, and the pharmacists were required to follow strictly the instructions 

of the doctor, and to prescribe treatments only in exceptional cases [5]. Outside the 

scope of these regulations is the dispute between doctors and  pharmacists on the 

medical necessity for introducing newly-discovered medicinal compounds, on the 

import and price of patented products, on the indiscriminate and uncensored 

consumption of the special medicines that are imported, but can in actuality be 

prepared at any pharmacy, and the distribution of medicinal samples among medical 

practitioners.   

Before becoming a social issue, the problem of the access to innovative medical 

care is above all an ethical problem:  
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The circle of insured and covered health risks is constantly growing, and the state 

is taking on the role of a regulator in the relationship between the insurer and the 

insured in relation to the active population. At the same time it has to provide medical 

care and services to the people below and above working age, as well as to the 

disadvantaged people and to those suffering from high social impact diseases or rare 

diseases, because apart from making medical care available to the citizens who gain 

income, a democratic state should be able to guarantee the right to health care to all 

its other citizens. Healthcare has become one of the most dynamically growing 

sectors with the potential to contribute to economic growth, because it is supposed 

to improve the production capacity of the workforce and to extend the average 

longevity of the citizens, and also because the sector is in itself an enormous market, 

especially in the pharmaceutical and medical technology industries, using global 

public resources. The magnitude of this process is fueled by the competition which 

stimulates research and development, and the integration of innovations in the 

medical and pharmaceutical fields.   

Yet, the beginnings of medical trials on people had nothing to do with 

competition. Unethical conduct is not even relevant in that narrative because what it 

started with were crimes against humanity – the most terrifying and abominable 

among them were the ones conducted by the Nazis which involved thousands of 

prisoners in the concentration camps. The ‘Angel of Death’ was the nickname given 

by those kept at the concentration camps to Dr. Josef Mengele – one of the cruellest 

SS doctors who in the name of the Nazi ideology conducted experiments on twins, 

gypsies, and Jews, in order to determine the resistance of the different races to 

infectious diseases and to prove the ‘racial inferiority of the Jews’. [6]  

The Nuremberg Trials after the end of the war resulted in the Nuremberg Code. 

The guidelines it put forward laid the foundations of the Declaration of Helsinki 

adopted by the World Medical Association in June 1964. The last amendment of the 

declaration was adopted in October 2013, which established the principle that while 

the primary purpose of medical research is to generate new knowledge, this goal can 

never take precedence over the rights and interests of the individual research subjects 

[7]. 

It turned out, however, that even after the adoption of the Declaration of Helsinki 

(by 1972) an experiment started in 1932 in Tuskegee, Alabama, involving 400 black 

males suffering from syphilis, was not discontinued. For 40 years researchers studied 

the symptoms of untreated syphilis, which resulted in 40 infected spouses and 19 

children born with congenital syphilis. Even after the beginning of the national 

penicillin treatment programme, the subjects involved in the programme did not get 

the medicine and were left to die. This was not a secret study and reports with the 

results were published throughout the whole duration of the trial. Years later, 

President Bill Clinton extended an official apology during a ceremony at the White 

House to eight of the survivors, the last of whom died in 2004 [8]. As a result of 

these revelations, in 1977 the U.S. adopted for the first time requirements for the 

researchers and sponsors of clinical trials.   
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These two examples are sufficient illustrations of the dual role of the physician 

in the clinical trial process, and the difficult coexistence of the research interests and 

the welfare of the participants. Nevertheless, the interest of medical professionals in 

clinical trials is growing, and there are a few reasons for that: the first one relates to 

the hard working conditions in their profession, the continuous exposure to critical 

situations in the medical practice, and the severely limited periods for rest, family 

time and spare time; the second one is undoubtedly related to the comparatively low 

income of the medical practitioners, and the third main reason is the personal desire 

for professional growth and career.   

The new inventions give rise to new moral dilemmas which are more and more 

frequently the subject of discussions outside the medical community. Subject to 

public debates are also the conditions for access to therapy involving innovative 

medicinal products covered by the public funds of the health care system.   

 

3. Socioeconomic aspects 

The upsurge in private initiative in the 20th century for the creation of new and 

more effective medicinal products has acquired global dimensions, and the 

principles of the Good Clinical Practice introduced in the U.S. in relation to clinical 

trials have also been adopted by the EU Member States. The current Community and 

national legal framework is based on the protection of the rights, safety, integrity, 

and welfare of the patients, and covers pharmacovigilance and drug efficacy during 

the period of validity of the marketing authorization [9, 10]. 

One of the major requirements, i.e. that all data should be reliable and 

sustainable, calls for assessments at each stage of the trials, for which sufficient 

evidence should be provided by the sponsor, and for medicinal regulation including 

monitoring of the efficacy, safety, effectiveness, and  price of the new medicinal 

products (health technology assessment). This results, on the one hand, in the 

application of evidence-based medicine in the medical profession, and on the other 

hand in limiting the access to medicinal products already assessed as efficient and 

safe. The efforts made by businesses to be competitive by developing further studies, 

as well as their manufacturing and sale of innovative medicinal products collide with 

the limitations of the health care resources in spite of the unlimited demand for 

medical care.   

The generation of knowledge about any potential new therapies or new 

applications of already existing ones and the objectivity of the data depend on the 

design of the clinical trial, so it needs to be controlled, blind, and randomised. This 

means that the participants should be divided in groups, one of which is given the 

tested drug, whereas the other takes a placebo; neither the participants, nor the 

investigators should know which group is the experimental one (i.e. taking the new 

medicine) and which is the control one (i.e. undergoing standard treatment or taking 

the placebo), and the distribution of the subjects between the groups should be on a 

random basis. 
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The creation of molecules with new indications, the processes of obtaining 

authorizations and going through all the stages of trials and marketing of new 

medicines take more than 10 years and cost billions to the pharmaceutical company. 

In order to get a return on these expenses and to make a profit, the company is issued 

a patent for the original molecule whereby it is granted the exclusive right to make 

and distribute the medicine over a legally defined period of time (monopoly price). 

Such period of time is defined by the government in the territory where the company 

is based, but in most cases it is for approximately 20 years, at the expiration of which 

other companies are free to manufacture and distribute the medicine as well. The 

medicinal products made by the generic industry are equivalent to the original 

molecules but considerably cheaper because the manufacturers do no invest money 

in trails and advertising. The effects of such innovative and generic medicinal 

products on the human body are the same, or within the defined acceptable ranges. 

This, however, is to this day contested by many American and European physicians 

who do not accept generic drugs as bioequivalent, i.e. as containing the same active 

substances as the original medications. A study conducted in 2016 found out that 

30% of the doctors surveyed in the U.S. prefer to prescribe original medicinal 

products, while an earlier study reported that at the request of the patients two out of 

five doctors ‘sometimes’ or ‘often’ prescribe original instead of equivalent generic 

medicinal products [11]. 

In spite of the scepticism, modern clinical practice is based mainly on the 

scientific evidence obtained from clinical trials, and those apply to the generic 

medicinal products as well. Based on their clinical experience and on data coming 

from specialised information networks and the Internet, physicians are taking 

clinical decisions on a daily basis for the treatment of their patients. With the 

exception of the cases of conflict of interests, they assess the risks and prescribe 

therapies which they think is in the best interest of the patient, and which is in most 

cases an innovative one. Effects can be expected if the prescribed medicines are 

accessible to the patient, i.e. if they are covered by the public health fund or if the 

medicines have marketing authorisation in the country and the patient can afford to 

buy them. Outside these hypotheses, the doctor will have to change the therapy, but 

the substitute therapy may not be efficient enough to treat or improve the health of 

the patient. In that regard the most distinctive example is the one with palliative care 

drugs – if all therapeutic options have been exhausted for a given patient, it is 

assumed that the new drug will relieve their suffering.   

The globalization of the trials and the public availability of the data allow for 

integration of the results of multiple clinical trials with similar protocols via a meta-

analysis in order to reach an unambiguous or summarised conclusion on the effects 

of the treatment. This statistical method is applied more and more often by the 

research centres of the pharmaceutical companies and presents an opportunity for 

establishing the evidence for the effectiveness of the treatment. At the same time 

treatments with innovative (original) medicinal products grow exponentially and 

result in an increase of healthcare costs.   
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The U.S. spends more on healthcare that any other country and there are analyses 

that show that the predominant reason behind this is the cost of prescription drugs. 

The share of generic drugs in these costs is less than 30%, which calls for an 

assumption that the innovative medicinal products are the major reason for the high 

spending within the U.S. health care system [12]. 

In the last three years the costs paid by the Bulgarian health care fund for 

medicinal products required for the treatment of malignancies in a hospital 

environment have been more than BGN 860 m. [13]. This includes authorised 

medicinal products at the last stage of clinical trials or products for which the patent 

of the pharmaceutical company is still running. In actuality, expenses for medicinal 

products are considerably higher because the standard therapy is included in the 

overall expenses for the treatment of the patients via clinical paths, and is paid 

separately under the agreement with the National Health Insurance Fund.   
The growing economic burden of the new pharmaceutical technologies is felt in 

all European countries, while the differences in the specific characteristics arise from 

the differences in the health care systems, the strategies of the pharmaceutical 

companies and the government policies, for example with regard to the VAT 

imposed on drugs. As a result of these factors and the economic situation of the 

individual countries, the prices of the medicinal products vary greatly, as do the 

policies referring to innovative medicinal products. The Treaty on the Functioning 

of the European Union allows the member states to distribute their resources for 

health services and medical care as they see fit and, therefore, to manage the 

consumption of medicines, to regulate their prices and to establish the conditions of 

their public funding. These national control measures involved in the financing of 

medicinal products and the management of their consumption affects the interests of 

the pharmaceutical companies and their opportunities to sell certain drugs on the 

national markets. The case law of the Court of Justice of the European Union 

recognizes the right of the member states to take such measures in view of promoting 

the financial stability of their health insurance systems. As a result, each EU member 

state may take measures to manage the consumption of medicines, regulate their 

prices and establish the conditions of their public funding [14]. At the same time, the 

European Commission points out that the primary goal of the EU health care system 

is equal, accessible, sustainable and high-quality health care for all EU citizens.     

In this regard the European Commission made a proposal for sustainable 

cooperation at the Community level referring to the health technology assessment 

which is expected to ensure that all EU member states will be able to benefit from 

the efficiency gains, maximising EU-added value [15]. So far, voluntary cooperation 

has not brought about the desired results because each state has its own system for 

new technology assessment, which does not provide sufficient guarantees for 

reliable results and equal access to the most efficient medicinal products. In the 

foreseeable future each state will preserve their competence in relation to the price 

and conditions of public funding. 
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The health technology assessment of medicinal products in our legal framework 

was established by the Minister of Health in 2015 [16]. 45 new drugs were reviewed 

in the ten months of 2017, of which 32 received an approval for reimbursement and 

three were recommended for funding from the Ministry of Health. The increase of 

costs of the institutions for all these medications over the next five years will be 

BGN 134.2 m, and for the ones which did not get an approval it would have been an 

additional BGN 69.9 m, which means that BGN 70 have been saved for the next five 

years [17] .These resources could be invested in medical care at  inpatient facilities, 

for example.   

 

4. Conclusion 
The adoption of the principles for reduction of the expenses of the public funds 

throughout the EU member states, while at the same time ensuring the availability 

of treatments with generic and biosimilar medicinal products, was one of the topics 

discussed at the conference held at the National Palace of Culture in accordance with 

the calendar of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. [18] The 

promotion of the consumption of generic medicinal products does not exhaust the 

measures for provision of effectiveness of medicinal therapies, all the more so given 

that in the clinical practice this process depends on the subjective opinions of the 

attending physicians and the patients.   

There are a few more prominent directions in the health policy which reflect on 

the effectiveness of the medicinal policy, or in other words: 

Properly targeted investments for health promotion and disease prevention may 

extend longevity in good health and contribute to the early detection and treatment 

of diseases. The earlier a disease is diagnosed, the less costs will be involved in its 

treatment, including expenses for medicines, and the bigger the patient’s chances 

will be for a successful outcome.  

The development of personalised medicine makes possible the treatment of each 

patient in compliance with his/her personal characteristics. The individual approach 

uniting diagnostic methods from the field of genetics, molecular biology, etc., takes 

into account the predisposition of a patient to a certain disease, and the effectiveness 

of a certain therapy administered to such patient. In this way doctors can avoid 

experimentation in the more complicated cases and administration of medicinal 

therapies which are assessed from early on as highly unlikely to be successful. 

The provision of conditions for optimal and effective distribution of the 

economic burden associated with the incorporation of innovative medicinal products 

in the medical practice entails the implementation of the aforementioned policies in 

a reformed health care environment. Along with the demonopolization of the 

National Health Insurance Fund, the benefits from the efficiency gains resulting 

from the health technology assessment and the improvement of the negotiating 

processes with the manufacturers on the prices of the medicinal products, the reform 

will have to address the financial involvement of the insured citizens. Statistical data 

show that Bulgaria is among the countries with the highest percentage of personal 
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expenses for health care services and this happens in an environment where there are 

no legally stipulated clauses for self-participation of the insured population. These 

data come from a survey of household expenses and there is no reason to dispute 

their objectivity because, in reality, Bulgarian citizens spend a lot on health care. It 

should be noted that often times such spending is made within the grey economy, 

but not less often it is in the form of payments of fees for additional health services 

charged by the healthcare facilities; or for medicinal products and medical supplies 

which are not covered by the health insurance fund; or for better physical 

environment during inpatient hospital care, etc. In this way, however, patients do not 

get equitable access to health care and there is no equal treatment of patients in the 

management of the public health insurance fund.   

These challenges are faced to a lesser or greater extent by most EU member 

states, so the Third Health Programme ‘Health for Growth’ (2014 – 2020) will focus 

on issues which will enable the EU citizens to stay healthy and active for longer and 

will involve them actively in their personal health care, which is expected to relieve 

the pressure on the national budgets. The programme aims to facilitate the adoption 

of the innovations in the healthcare sector on a voluntary basis and to overcome the 

issues of inequality of health care by promoting and facilitating the exchange of good 

practices.   

In the last decade, the effective approach of the Netherlands has ranked it among the 

leading providers of high-quality medical care. These results are owing to the 

demonopolization of the health care system and the freedom of the citizens to choose 

their insurer, but also to the personal liability arising from any possible insurance-

related risks. This makes for a more competitive market and changes the behaviour 

of the stakeholders – the insurers are constantly offering more and more attractive 

conditions, the doctors refrain from preferential prescription of innovative medicinal 

products of specific manufacturers, and patients are no longer uncritical to the 

efficacy and price of the applied medicinal therapy. The experience of this member 

state should not be overlooked, despite the cultural differences, in the establishment 

of the courses of change that needs to be taken within our national health insurance 

system. 
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Abstract. The dynamics of Chinese economy is considered in terms of three natural 

indicators. The results are extrapolated until 2050. Kondratiev long waves in the development 

of Chinese economy are extrapolated until 2050 as well. The long waves of Chinese economy 

overlap with the long waves of world economy. It is revealed that the troughs of the economic 

situation of the 2030s and 2040s of both the Chinese and the world economies coincide to a 

great extent. This poses a serious risk for a world crisis and a world nuclear war. The risk is 

increased by the fact that this period is also the period of expansion of the American military 

budget. 
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1. Въведение 

В края на седемдесетте години на ХХ век в Китай започва успешна 

трансформация на съветския в корпоративен държавен капитализъм. В 

резултат на тази трансформация вече близо три десетилетия икономиката на 

Китай се развива с изключително бързи темпове. Китай вече изпреварва САЩ 

по експорт и импорт на стоки. Вече изпреварва САЩ и по БВП по паритет на 

покупателната способност. Все още БВП в абсолютна стойност на Китай е по-

малък от този на САЩ. И значително по-малък на глава от населението. Но 

китайската икономика вече е твърдо втората икономика в света и Китай е 

реален съперник на САЩ за център на световната търговия. Така че несъмнено 

динамиката на китайската икономика в периода до средата на XXI век ще 

оказва силно влияние върху динамиката на световната икономика. 

 

2. Теоретична основа 

В предходни наши изследвания ние сме анализирали рисковете от 

световна икономическа криза и световна ядрена война концентрирайки 

mailto:k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg
mailto:naidenov@tu-sofia.bg
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вниманието си основно върху икономическото развитие на САЩ [1, 2]. Но в 

някои от тези изследвания и в други изследвания сме разгледали и 

икономическото и политическото развитие на Китай като евентуален източник 

на кризи [3, 4, 5, 6]. Основната ни теза е, че в близките десетилетия 

икономическото и политическото развитие на Китай съдържа предпоставки за 

икономическа и политическа криза, тъй като предстои преход от авторитарна 

към демократична политическа система. Този преход е неизбежен. „Може ли 

обаче да се счита, че този режим (авторитарен – бел. наша) ще бъде с 

безкрайна дълготрайност, както мислят “левите” идеолози? Категорично не! 

Аз дълбоко се съмнявам дали ще издържи дори близките четири десетилетия, 

в което те нямат никакво съмнение. И много се страхувам в близко бъдеще – в 

рамките на това, или най-много на следващото десетилетие, какво ще става в 

Китай. Защото, преходът от авторитарна към демократична политическа 

система в Китай е също толкова неизбежен, колкото беше и за СССР и другите 

източноевропейски “социалистически” страни. А сътресенията в Китай (дано 

да са незначителни, но е много вероятно да са сериозни) при този преход ще 

се отразят драматично на целия свят. И това е неизбежно, защото в близко 

бъдеще в Китай ще завърши индустриализацията. Историческият опит 

показва, че в страни, където е приключила индустриализацията (тоест по-

голямата част от работната сила е заета в едрото промишлено производство) 

естествената форма на политически отношения е демократичната 

политическа система. В Китай преходът към корпоративен държавен 

капитализъм се извършва по време на индустриализацията. Затова се запазва 

авторитарната политическа система – защото тя е естествена форма на 

политически отношения навсякъде по света за периода на индустриализация. 

След като приключи индустриализацията, след като индустрията “всмуче” 

гигантска многомилионна маса упражняващо ръчен труд селско население – а 

това ще стане през сегашното, или най-късно, през следващото десетилетие, 

преходът в Китай към демократична политическа система е неизбежен.“ [7] 

Този преход може да бъде успешен, тоест без големи политически и 

икономически катаклизми. Но той може и да бъде неуспешен, тоест да бъде 

съпътстван с големи политически и икономически катаклизми. Включително 

и да създаде рискове от световна война. 

Ще проверим това дедуктивно предположение, като изследваме 

динамиката на китайската икономика и екстраполираме резултатите до 2050 

година. Целта ни е да установим каква е динамиката на дългите вълни на 

Кондратиев до 2050 година и как тези вълни се съотнасят с динамиката на 

световната икономика. Тоест, искаме да установим кога приблизително 

китайската икономика ще се намира на дъното между двете последни 

последователните вълни на Кондратиев и доколко това „дъно“ ще е близко, 

или обратно – далече, от дъното на прехода от първата към втората дълги 

вълни на Кондратиев в сегашния период на еволюцията на световния пазар. 

Защото ако дъното на китайската икономика е близко с дъното на световната 
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икономика, това ще се отрази катастрофално, ще предизвика световна 

икономическа криза. Ще създаде сериозни предпоставки за световна ядрена 

война. 

Подчертаваме – „предпоставки“, а не „причина“. Причината за 

наближаващата ядрена война е нежеланието на американския англосаксонски 

и американски еврейски елити да решат битката си с ханския и британския 

еврейски елити относно преместването на центъра на световната търговия от 

САЩ в Китай чрез конкуренция, преговори и по законите на международното 

право. А предпочитат тази битка да се реши чрез световна ядрена война. 

Досега преместването на центъра на световния пазар винаги става чрез 

световни войни. Които се провеждат през първата половина на всеки век.6 

Най-напред чрез бейсовски спектрален анализ изследваме дългите вълни 

на Кондратиев по три натурални икономически показателя – добив на 

въглища, производство на чугун и на стомана. След това екстраполираме 

динамиката на тези показатели до 2050 година. Накрая наслагваме дългите 

вълни на Кондратиев върху динамиката на световната икономика. 

 

3. Динамика на натуралните показатели 

Динамиката на трите натурални показателя показва, че през последните 

три десетилетия на първата половина на XXI век китайската икономика 

„свива“ добивната си индустрия. Това „свиване“ е доказателство, че ресурсите 

за екстензивно развитие се изчерпват. И че очакваните от нас политически и 

икономически катаклизми наближават. В България ресурсите за екстензивно 

развитие се изчерпиха в средата на 70-те години. В края на 80-те години се 

извърши преход от авторитарна към плуралистична политическа система. 

Този „преход“ се отрази катастрофално на българската икономика. В близките 

десетилетия „преход“ ще има и в Китай. Вече казахме – напълно възможно е 

това да стане без големи катаклизми. Но вероятност за такива има. 

 

                                                 
6 Дъното на прехода между първата към втората дълги вълни на Кондратиев във всеки 

цикъл на еволюцията на световния пазар след индустриалната революция е през 

първата половина на всеки век. Именно това е периода на преместване на центъра на 

световната търговия. 
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Фиг. 1. Добив на въглища в Китай до 2050 година 

 

 
 

Фиг. 2. Производство на чугун в Китай до 2050 година 
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Фиг. 3. Производство на стомана в Китай до 2050 година 

 

4. Дългите вълни на Кондратиев 

Динамиката на дългите вълни на Кондратиев в китайската икономика и 

„наслагването“ им върху дългите вълни на световната икономика показва 

следното: 

а) Понастоящем има висока степен на синхронизация в динамиката на 

трите натурални показателя;7 

б) „Дъното“ в динамиката на тези натурални показателя през първата 

половина на XXI век е в последните петнайсет години на този период. Този 

период съвпада с възходящата вълна на американския военен бюджет: 2035-

2043 година. Тоест, става наслагване на два рискови фактора – възходящата 

фаза на американския военен бюджет и „дъното“ в икономическата 

конюнктура на китайската икономика. 

                                                 
7 Дълги години използвахме периодизацията на дългите вълни на Кондратиев за 

световната икономика според В. Пантин. Но нашите изследвания на съкращаването на 

дългите вълни на световната конюнктура в монографията „Дългите вълни на 

Кондратиев при „социализма“ (стр. 180-203) показа, че съкращаването на дългите 

вълни не е толкова голямо, каквито са неговите предположение. Ето защо в това 

изследване използваме периодизация на динамиката на световната конюнктура без 

съкращаване на дългите вълни. 
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Фиг. 4. Дълги вълни на Кондратиев за трите натурални показателя 

 

 
 

Фиг. 5. Дълги вълни на Кондратиев за трите натурални показателя до 2050 година 
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Фиг. 6. Осемнадесет годишен цикъл на американския военен бюджет и цикъла на 

икономическата конюнктура според Владимир Пантин 

 

Фиг. 7. Дълги вълни на Кондратиев за трите натурални показателя до 2050 година и 

цикъла на икономическата конюнктура 
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Първо, че в продължение на около един век китайската икономика се развива 

асихронно спрямо световната икономика. Причина за това е, че въпреки 

въвлечеността в световната икономика през XIX век в качеството на 

полуколония, китайската икономика има все още слабо развито разделение на 

труда и значителна степен на автархия (втората половина на XIX и първата 

половина на ХХ век). Това се променя през втората половина на ХХ век. Но в 

началото с бавни темпове. Сериозният „скок“ в развитието на китайската 

икономика започва в края на 70-те години на века с реформите на Дън Сяо 

Пин. Вижда се, че в резултат на тези реформи започва постепенно 

синхронизиране на динамиката на китайската икономика с динамиката на 

световната икономика. Второ, това синхронизиране, обаче има и своята 

отрицателна страна. Последните петнайсетина години на първата половина на 

XXI век са дъно както на китайската икономика, така и на световната 

икономика. Тоест, наслагва се още един рисков фактор за световна 

икономическа криза и за световна ядрена война. С други думи, ако световната 

ядрена война не избухне в периода 2017-2025 година, то вероятността да 

избухне в края на първата половина на XXI век става много голяма. В този 

случай икономическата динамика на Китай е допълнителен фактор, 

увеличаващ рисковете от световна икономическа криза и световна ядрена 

война. 
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Abstract. The report examines the role of the political elite in implementing the Bulgarian 
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1. Въведение 

В началото на Българския преход започнал на 10.11.1989 г. темата за 

елитите и тяхната роля търпи любопитно развитие. В добре манипулираното 

обществено мнение, очакващо бърза и успешна "нежна революция", 

настъпващите промени се интерпретираха като изблик на спотаявана 

всенародна енергия, като тържество на потиснатите маси, които вземат нещата 

в свои ръце и осъществяват „прехода към демокрация“. Няма как при такива 

обществени нагласи да се обосновава важността на ролята, която трябва да 

изпълни политическият  елит. Нещо повече, представите за елита директно 

кореспондираха със статуса на номенклатурата в социалистическото общество 

и за да се осъществи демократичният преход, тя, номенклатурата, трябва 

просто да изчезне.  

 

2. Елитите през прехода 

В доклада не се спираме на множеството определения на елита и на 

неговата роля в обществото, а се опитваме да го обвържем с темата за 

Българския преход. Най-общо казано, според повечето изследователи елитът 

се определя като социална група с пряко или силно влияние върху вземането 

на важни за обществото решения. Определението е допълнено с 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2z6KKvunLAhXMIJoKHfN1BXMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unibit.bg%2Fen&usg=AFQjCNG9iu2O5h0B_2hQ38AfMC42TnbHvg&bvm=bv.118353311,d.bGs
mailto:smichev@abv.bg
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формулирането на основна цел за елита – съхраняването на съществуващата 

обществена система.  

При анализите на елитите на прехода говоренето за социализъм и 

капитализъм като взаимно несводими не се покрива с фактите. Според 

концепцията за социализма като вид държавен капитализъм номенклатурата е 

класа, която експлоатира по класически начин. Следователно при социалната 

промяна, която се случва в годините на Българския преход, за номенклатурата 

е най-важно този преход да изглежда като революционен, но по същество да 

не бъде такъв. „Старият социалистически елит“ се явява обективно 

предопределен и субективно непоклатим.  

В книгата си „Елитът на прехода“ П. Пачкова подробно анализира 

господстващата роля на елитите в обществения живот, свързана с 

икономическите им интереси, а когато се спира на характера на Българския 

преход отбелязва: „Общо взето тактиката на елитите (в началото на прехода 

бел. моя С.М.) беше да насочат развитието по такъв начин, че да се създава 

новия им статус на богати хора, с възможности за съществено участие в 

развитието на икономическия, а оттам и на цялостния обществен живот“[1, с. 

225] и още нещо много важно: „Всъщност елит са хората, които най-добре се 

нагаждат към изискванията на времето и пространството. Те са най-

комформната част от обществото. В този смисъл елитът е не само обективно 

селекциониран…Той е и субективно селекциониран, това са хората, които 

притежават волята и желанието сами да се обозначат като елит“[1, с. 22].  

Това звучи парадоксално от гледна точка на класическата интерпретация 

на ролята на елита. В едно богато западно общество с устойчива държавност и 

нация, което днес е реално като че ли в Швейцария и някои скандинавски 

държави, елитите са ясно обособен слой с всички основни компоненти – 

икономически, политически и държавнически, на науката и изкуствата, на 

медиите и шоу-бизнеса, на образованието и здравеопазването, традиционни и 

нови елити. При тези елити доминират демократични публични традиции и 

норми на поведение, както и изявено национално достойнство и отговорност.  

Ал. Маринов в книгата си „Обществени елити и лидерство в страните в 

преход“ защитава тезата, че основните предпоставки за изучаване на елитите 

са две: паралелното протичане на посткомунистически и на глобален преход, 

на преход към демокрация в бившите авторитарни и тоталитарни страни и на 

преход към глобалност в света като цяло.  

Процесите, обединявани под името глобализация, са изключително 

сложни и нееднозначни, но някои техни компоненти (като революцията на 

знанието, нарастването на многообразието и на ролята на отделната човешка 

личност, отвореността на света, всеобщата и безалтернативна демократизация) 

може и да се интерпретират и като шанс за един по-добър живот, за една 

"глобализация с човешко лице"[2]. 
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В условията на глобализация социалната структура се променя, изменя се 

стратификационният профил на съвременните западни общества. Не само в 

периферните и бедните общества и държави, а и в централните и богати 

държави на западния свят. За съжаление, този процес в България стана в една 

екстремна степен и форма.  

Българският преход е повлиян от процеса на глобализация, но бе по-скоро 

време и на грабеж с изведена логично и изпълнена декапитализация на 

държавния сектор, минимизиране на контрола и преразпределение на властови 

позиции. Политическият плурализъм бе използван от елита не само за 

обособяването на трите власти, но и за тяхното блокиране, както и 

предприемане на специални мерки за разединяването на не-елита.  

След 1990 г. БКП/БСП  конфигурира новото "демократично" партийно 

пространство, при формиране на новата политическа структура в България не 

изчаква опозицията, десните, прозападните да се самоорганизират, а ги 

"подпомага" - и с идеи, и с кадри, и с други ресурси. Тогавашният овластен 

елит на БКП/БСП (съвсем не целият ѝ елит, нито всички сегменти на 

тогавашната ѝ номенклатура) пое стратегическата инициатива. Разбираемо е 

– за да не изпадне от процеса на трансформация на държавата и обществото, за 

да не бъде избутан в маргинална позиция и статус на безпомощен зрител на 

процеса и, разбира се, за да не изгуби своите властови позиции и социални 

привилегии. Старият-нов политически елит използва не само силата на част от 

предишната номенклатура, но и идейно-политическата инерция сред 

„широките народни маси“ – над милион бяха само членовете на БКП. 

Що се отнася до икономическата трансформация и първите стъпки в тази 

посока, Г. Найденов в синтезиран вид показва ролята на номенклатурата: 

„Приватизацията е своеобразна форма за обявяване на фалит на банкрутиралия 

собственик на националния капитал – партийната номенклатура“ [3, с. 84].  

През Българския преход в социалната структура на  обществото се 

оформиха два социални полюса – на свръхбогатството и на изключващата 

свръхбедност и съответно на концентрация на влияние и власт и на социално 

изключване. „Шоково осъщественото за 25 години социално 

свръхразслояване, рязкото разтваряне на неравенството към и отвъд двата 

полюса е плод на професионално обществено инженерство. Не е постепенен и 

спонтанен граждански процес, а е плод на целенасочено, организирано, 

ресурсно обезпечено мащабно обществено инженерство (реформи, 

преустройство, смяна на модела, структурите и функционирането, обръщане 

на ценностите, промяна в отношенията)“ [4, с. 81]. 
В годините на Българския преход голяма част от бившата номенклатура 

бе избутана от позиции, но не бе превърна в политически и обществен 

аутсайдер. Бившата номенклатура показа изключителна адаптивност.  
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Както подчертава М. Мирчев: „…през годините на Прехода 

управляващите партии и властите не се занимаваха с овладяване на шоковите 

неравенства и съхраняването на социалната връзка, а обратно – именно те 

генерираха шоково скоростен процес на поляризация в обществото: (1) 

икономическа и подоходна; (2) регионална и селищна; (3) професионална и 

образователна; (4) етно-народностна и религиозна; (5) криминално-мафиотска 

и гражданска; (6) моралноповеденска и идеологическа. Що се отнася до 

привилегированите съсловия, вместо да се регулира тяхното забогатяване, 

овластяване, кастово отделяне и освобождаването им над закона, поредните 

партийни власти концентрираха усилия преди всичко в номенклатурната 

подмяна на хората и групите.“[4, с. 78]. 

Разбира се, тук следва ясно да се каже, че няма реално общество без 

социални неравенства, без стратификационна йерархия, без ветрило от 

елитите и привилегированите слоеве и съсловия до низините и бедните, до 

хората със свити възможности и затруднен достъп до блага. 

Във връзка с това от 10-15 години се говори за така нар. "предателство на 

елитите към демокрацията", типологизират се новите космополитни елити 

като "транзитни пътници", говори се също за "недодялани индивидуалисти, 

които разбъркват целия свят", както и за "изчезването на лидерите". 

 

3. Службите за сигурност 

Под служби за сигурност тук разбираме преди всичко тези, които 

осъществяват разузнаване и контраразузнаване, разбира се, тази дейност е 

свързана с политическите, икономическите, културните и други страни на 

обществения живот. 

В настоящия момент те се концентрират институционално в Държавна 

агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“, но във 

времето на прехода е имало и други организационни форми. Структурата и 

функциите на предишните и настоящите служби не е специално обект на 

изследване. Основното е анализ на дейността на служителите и връзката им с 

елитите и по-специално с елитите на прехода. Съвременната Национална 

служба за охрана е встрани от анализа, независимо от факта, че би могло да се 

търсят аналогии и различия в дейността на Управление безопасност и 

охрана (УБО). 

Основното, което ни интересува, е да разкрием несъмнената връзка между 

елитите и службите за сигурност по време на Българския преход, да се опитаме 

от дистанцията на годините да си отговорим кой имаше интерес от 

изграждането и поддържането на зловещия образ на Държавна сигурност, не 

за да „оневиним“ служителите, а да потърсим историческата вина и на друго 

място. Във всеки случай за елитите на Българския преход беше и в известен 

смисъл още е изключително изгодна пропагандната теза, че бившите 
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служители на Държавна сигурност определят и днес политическия и 

икономическия дневен ред в държавата, че съществува едва ли не монолитна 

организация на съмишленици, на яростни противници на демокрацията и 

прогреса и разбира се, че техните действия и интриги са причината за всеки 

неуспех. „Новите политици, появили се в зимната мъгла на 1989-1990 г., 

блокираха опитите за прецизен прочит на историята на службите, различен от 

техния. От него щеше да се види и със затворени очи, че разузнаването и 

контраразузнаването са безмерно по-различни понятия и стойности, отколкото 

политическата полиция, че фактически само два отдела от Шесто управление 

са изпълнявали тази роля. Тогава щеше да се проумее, че хирургическата 

операция в службите трябва да се проведе с особено внимание, за да не 

настъпи разрушение на цялата държава“ [5, с. 14]. 

Почти всички изследователи, които разглеждат политическия елит на 

прехода, са категорични, че освен партийната номенклатура на БКП сериозен 

източник за попълването му са хората, които са имали преки връзки с властта 

преди 10 ноември 1989 г. по линия на Държавна сигурност, и тези хора са 

относително равномерно разпределени в различните политически партии – 

възникнали, възстановени или трансформирани след 1990 г. Известна е тезата 

за пряко инфлантиране на служители на Държавна сигурност в дисидентски 

организации (друг е въпросът доколко можем да ги определим като такива), 

както и в политически партии след 1990 г., но от гледна точка на количеството, 

а и на качеството на тези попълнения по-близо до истината е, че не става дума 

за кадрови служители, а по-скоро за сътрудници на Държавна сигурност. Този 

факт сериозно променя акцента, когато говорим за използването на 

служителите от Държавна сигурност в реинжинеринга на политическия елит 

на Българския преход. Това уточнение е още по важно, когато става дума за 

служителите в разузнаването и контраразузнаването. 

Следвайки методологията от първата част на доклада, анализът по-нататък 

се концентрира в няколко проблемни кръга, които тук ще бъдат представени 

само като тези, с най-важните аргументи.  

1. Служителите в службите за сигурност преди 1989-1990 г.  може да 

се разглеждат като част от елита. 

Както в политическата, икономическата, културната и т.н. сфера, така в 

сферата на разузнаването може да открием типичните характеристики на 

номенклатурата и нейната елитарна позиция.  

Заедно с това особено в последните две десетилетия преди 1989 г. 

качествените характеристики на хората, работещи в службите, могат да се 

определят като високи – образование, езикова подготовка, професионализъм, 

нещо, което несъмнено е условие за принадлежност към елита. Изискванията 

към личните и професионални качества на хората, работещи в службите, са 

високи и те се тестват не само при подбора и назначаването, но и непрестанно 
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в процеса на работата. В мемоарите и книгите, написани от бивши служители, 

ще забележим еднотипни оценки за професионалните качества на 

служителите. Ето една от тях: „Всяка професия си има своите писани и 

неписани  правила и закони. За тогавашния контраразузнавач те имаха особена 

стойност, защото ставаха част от ценностната му система. Във Второ главно 

управление на Държавна сигурност по онова време бе невъзможно да се 

инициира оперативно действие, което да не е резултат от продължителен 

мисловен процес, на задълбочен анализ…“ [5, с. 31].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Служителите от разузнаването и контраразузнаването имат висок 

социален статус, определен не само от доходите, но и от допълнителни 

материални и морални измерения на този статус. Като цяло повечето 

служители са хора с кауза и разбиране за мисията, независимо от съвременната 

оценка за тази кауза и мисия. 

2. Елитарни характеристики на служителите в службите за сигурност 

Дори да приемем, че всичко казано по-горе е дискусионно, то според нас 

няма съмнение, че поне що се отнася до сектора за сигурност /силовия сектор 

на сигурността в тоталитарната държавата/, службите за сигурност имат 

несъмнени елитарни характеристики, особено при съпоставката с останалите 

компоненти на сектора за сигурност: 

- Армията е наборна и само част от офицерския корпус има 

характеристики, близки до тези на елита в тоталитарната държава. 

- Служителите в Народната милиция очевидно отстъпват и по статус, и по 

характеристики на служителите в службите за сигурност. 

- До 1989 г. елитарността на служителите в службите за сигурност е 

сравнима може би само с част от дипломатическия корпус на държавата, но 

както е известно, съществува известна симбиоза на дипломатическата и 

разузнавателната дейност и това е характерно не само за тоталитарната 

държава. 

3. Развитието на елита в службите за сигурност следва развитието на 

политическия и икономическия и културния елит до 1989 г.: 

- Първи период /първите две десетилетия след 1944г. 

Рекрутиране на хора в елита от неелита, като водещи са не 

професионалните качества, а произходът и съпричастността към 

комунистическата доктрина и идеология (друг е въпросът колко тя е 

разбираема за самите тези хора). В службите за сигурност през този период 

доминират репресивните функции над информационно-аналитичните. 

- Втори период /последните две десетилетия преди 1989 г. 

При несъмненото професионално израстване на политическите, 

икономическите и културните елити задължителните условия, като определен 

произход и съпричастност към комунистическата доктрина и идеология, 
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остават, но вече по-скоро като кланова култура на номенклатурата. През този 

период в  службите за сигурност очевидно доминират висококвалифицирани 

специалисти, реализиращи информационно-аналитичните функции на 

службите над репресивните им функции. 

 

4. Ролята и мястото на службите, когато елитът номенклатура 

поема стратегическата инициатива за осъществяване на Българския 

преход 

1. Както преди началото на Българския преход, така и особено в 

неговото начало, службите и хората в тях бяха по-скоро средство за 

постигането на целите на номенклатурния елит: 

- Сатанизиране на дейността на службите, за да не се поеме 

отговорността за провала на социализма. Митът „за дългата ръка на Държавна 

сигурност“ при задължителното условие дейността на службите от последните 

десетилетия да се представи като напълно идентична с дейността в периода 

1944-1960.  

- Приобщаване само на малка част от служителите към новите 

политически, икономически и културни елити, а огромната част от 

служителите по същество са изхвърлени от орбитата на елита. 

2. Проблемът с досиетата - опит за реванш на службите или шантаж 

на напиращите нови попълнения на елитите, или разбиване на самите 

служби. 

Тази тема е буквално необятна, но за нуждите на анализа в доклада ще 

споменем безспорно доказания факт, че българският политически елит, 

независимо от конкретната партийна принадлежност, направи всичко 

възможно да не бъде решен този проблем. Разбира се, доста от хората, 

попаднали в този елит, бяха заинтересовани да не се отваря „кутията на 

Пандора“, както скрито или явно се определяха досиетата. Други смятаха, че е 

възможно по-бързо помирение, ако просто досиетата бъдат унищожени, трети, 

че може и трябва мъдро да прочетем страницата и да я затворим. Почти никой 

не искаше да чуе професионалистите, които предупреждаваха за възможните 

поражения в дейността на разузнаването и контраразузнаването десетилетия 

напред. Проблемът не беше и не е в това дали да стане достъпна за гражданите 

информацията, съдържаща се в архивите, а как да стане това. Типично за елита 

на Българския преход проблемът се отлагаше, информацията се 

манипулираше, докато в крайна сметка, когато се намери решение, гражданите 

не бяха особено впечатлени и като че ли не изпитваха особена потребност от 

получаване на информация, може би с изключение на пряко засегнатите и 

пострадалите от репресиите и изследователите на близкото минало. А 

пораженията върху дейността на съвременните служби за сигурност, както и 

за бъдещото им развитие са безспорни, дори само заради два факта: 
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- Днес и вероятно в обозримо бъдеще работата със сътрудниците на 

службите ще бъде трудна и неефективна, защото независимо от промяната на 

политическата ситуация и осъзнаването на необходимостта от гражданската 

подкрепа на службите остана в общественото пространство твърдението, че 

сътрудник и доносник е едно и също. 

- Определянето на бившите служители от службите като слепи оръдия 

на тоталитарната власт и номенклатура, осъществяващи непрестанни 

репресии, или дори просто като доносници (неясно на кого) и отричането на 

обективния факт, че са работили и за сигурността на държавата и обществото, 

не е само персонална тяхна драма, но и възможно трайно отношение към 

служители днес и утре с подозрението, че изпълняват политически поръчки. 

 3. Деполитизация – изхвърляне на мнозинството от служителите от 

службите. 

- Без закон за лустрацията, по същество в службите за сигурност такава 

беше проведена. А тази своеобразна лустрация може да се определи като 

ерозия на професионализма.  

- Не става дума само за тотално противоречие стари – нови служители, 

а за опит на новите-стари елити и новите попълнения на тези елити да овладеят 

службите. 

4. Несъмнено положителен, особено в развитие, е процесът на 

превръщането на службите в истински държавни, поставянето на 

дейността им на законова основа, опитът да стане действителен 

гражданският контрол над тях.  

- Елитите на Българския преход не се оказаха на висотата на 

реализирането на тази обективна потребност. Най-общо казано, основният 

проблем се състоеше в това, че политиците много трудно се превръщаха в 

държавници, а новите икономически елити трудно осъзнаваха и още по-трудно 

свързваха дейността си с реализиране и на националния интерес. От това бяха 

заинтересувани и чужди държавни и недържавни сили, особено активни в 

епохата на глобализацията. 

- Особено в началото на прехода службите за сигурност, освен че се 

преструктурираха, бяха подложени на силен политически, партиен и 

икономически натиск. С други думи, времето на прехода е и време на 

изваждането на служителите в службите от елитите, а за много от тях и 

сериозна ерозия на социалния им статус. 

5. Може би най-тежкият „грях“ на политическия елит по време на 

Българския преход е, че се оказа неспособен да  реализира предназначението 

и мисията си на водач на нацията. 

Много важна характеристика, която рефлектира върху начина, по който 

елитът изпълнява ролята си, е фактът, че голяма част от него не се 
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самоосъзнава  като  такъв.  Не  без  значение  е  обстоятелството,  че  част  

от  сегашните политици идват от неелитни прослойки и им е трудно да се 

почувстват като елит. Освен това, виждайки доминиращите отрицателни 

тенденции в съвременното българско развитие досега, на част от тях не им 

се иска да се идентифицират напълно с него. Всичко това се разминава със 

задължителната необходимост един елит да има самочувствието, че от него 

зависят нещата, както и усещането за отговорност за ставащото. 

При такова поведение на елита едно от най-тежките поражения, които той 

нанесе на службите за сигурност поне в първите години на прехода, е, че 

служителите се оказаха лишени от кауза. Разбира се, каузата на хората, 

работещи в службите за сигурност, не може просто да се зададе или предостави 

за ползване от политическия елит. Служителите от службите се нуждаят от 

визия за бъдещото развитието на страната, от увличащ пример на лидери с 

морал и отговорност, каквито по принцип са очакванията към елита на 

нацията. 

 

5. Заключение 

Проблемът за същността и движещите сили на Българския преход винаги 

съдържа и задължителния отговор за края на този преход. Много са 

аргументите в полза на тезата, че преходът още продължава, както и за тезата, 

че той е завършил. С оглед на избраната тема мисля, че преходът ще е 

завършил, когато службите за сигурност  в Република България като член на 

Европейския съюз и НАТО започнат да функционират устойчиво и осигуряват 

провеждането на адекватна политика за сигурност през призмата на 

националния интерес. А защо не и когато припознаваме хората, работещи в 

службите, като част от новите елити на българската нация. 
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Abstract. The article is dedicated to the fight against corporate crime in two EU Member 

States – Latvia and Bulgaria. In the first part the main characteristics of the legal framework 

of liability of legal persons for criminal offences in both jurisdictions are presented through a 

comparative analysis. In the second part the implementation of the regulation is studied and 

presented through some case law and statistics. The main problems - for example the 

investigators’, prosecutors’ and judges’ skills to investigate such cases and the case law trends 

- which hinder the effective fight against corporate crime are identified as well as  compared 

for the two analyzed states. The results of the research confirm the previous belief that cases 

of legal persons are launched in relatively few areas, but there is some evidence that this 

experience is used also in other cases, at least in Latvia.  

Keywords: corporate liability, legal persons, criminal offences   

 

1. Introduction 

Criminal prosecution and sentencing of physical persons involved in criminal 

offences is the traditional and besides, the most important, aspect of the fight against 

crime. In the same time offences are often committed to provide a benefit to legal 

persons. It can even be said that there is a number of offences which are usually 

committed with the participation of legal persons. Besides, in the last 20-30 years 

business changed substantially due to the increased influence of the big multinational 

companies which are able to use the differences and the shortcomings in the national 

legislations to evade the consequences of their illegal activity. There is also another 

alarming trend. Countries often carry out incentive measures to facilitate business 

start-ups, including the ease of establishing start-ups. Unfortunately, sometimes the 

consequence is establishment of companies for the purpose of committing criminal 

offenses. This trend is particularly pronounced in Latvia in criminal cases related to 

tax evasion, money laundering and value added tax fraud. This means that the 
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effective tackling of crime is impossible without effective deterrence and 

sanctioning of corporate crime.  

Effective fight against corporate crime requires harmonized regulation and 

measures in all Europe Union (hereinafter - EU) Member States; therefore the 

comparative analyses are very useful and important for the development of the legal 

framework and for sharing good practices between different jurisdictions. 

The present study focuses on the problems in the implementation of the 

corporate liability for criminal offences in Latvia and Bulgaria. The main 

shortcomings will be identified and compared and some measures to overcome them 

will be proposed. 

 

2. Main characteristics of corporate liability legal framework in Latvia and 

Bulgaria  
Before we concentrate on the study of the implementation of corporate liability, 

we should start with a brief presentation, through a comparative analysis, of the 

relevant legal framework in the two countries. Both Bulgaria and Latvia introduced 

the liability of legal persons for criminal offences in 2005 in order to fulfil their 

obligations deriving from international and EU instruments like the Second Protocol 

to Convention on the protection of the European Communities financial interests [1], 

Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating 

corruption in the private sector [2], Criminal Law Convention on  Corruption of the 

Council of Europe [3] and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions [4]. In both states the 

corporate liability regulation was composed of only few texts which in fact made it 

almost inapplicable. Finally, a serious reform was made in 2013 in Latvia and in 

2015 in Bulgaria. Some of the existing texts were amended and new provisions were 

introduced in order to get the regulation more adequate and effective. 

EU legislation on corporate liability does not require the introduction of direct 

criminal liability. This is due to differences in the legal traditions of Member States, 

including differences in the approach to the concept of guilt, which is the basis for 

criminal prosecution. However, such a regulation should include effective, 

proportionate and dissuasive penalties, which shall include criminal or non-criminal 

fines and may include other penalties such as: exclusion from entitlement to public 

benefits or aid; temporary or permanent disqualification from the practice of 

commercial activities; placing under judicial supervision; or a judicial winding-up 

order [2]. 

Thus, it can be seen that EU legislation foresees a complex approach to liability 

for criminal offenses committed by legal entities. This approach includes relatively 

simple penalties with direct financial influence, as well as penalties whose 

application has a significant impact on the long-term business activity of companies 
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- the prohibition on engagement in a particular business or participation in public 

procurement. 

The comparative analysis shows that Bulgaria and Latvia have chosen to 

establish different type of corporate liability. While Bulgaria provides for 

administrative liability, established in the Administrative Violations and Sanctions 

Act of Bulgaria (hereinafter - AVSB) [5], Latvia has introduced the so-called quasi 

criminal liability: on one hand, it is established and regulated in the Criminal Law 

of Latvia (hereinafter - CLL) [6], but, on the other, it doesn’t provide for penalties 

(like the ones for physical persons) but coercive measures.  

It is worth mentioning that liability of legal entities is established also in the 

Code of Administrative Violations of Latvia (hereinafter - CAVL) [7] where it is 

specified in several clauses, with a particular reference to the penalty applicable for 

legal entities and its scope. 

Therefore, formally Latvia belongs to countries that have not introduced 

criminal liability for criminal offenses committed by legal entities. It should be 

noted that direct liability of legal entities in Latvia is stipulated in the CAVL, where 

harsher fines are foreseen especially for legal entities. The only significant 

difference between the sanctions imposed by the CLL and the CAVL is that the 

CAVL does not provide for the penalty - termination of operations of the legal 

entity. This can be explained by the fact that, similar to Bulgaria, administrative and 

criminal offenses are distinguished by their severity (the degree of social danger) in 

the Latvian doctrine. It should be noted, however, that the termination or restriction 

of activities of legal entities in certain cases in Latvia is also possible within the 

framework of an administrative process performed by the institution, which is not 

performed within the framework of the process initiated under the CAVL or the 

CLL. 

The approach to the sanctions in the two analysed jurisdictions is very different. 

Latvian legislation contains a variety of measures which are in compliance with 

international and EU legal instruments and can adequately deter corporate crime. 

Under the AVSB there is only one sanction – the pecuniary sanction which can be 

imposed together with confiscation of the illegal benefit obtained by the legal person. 

Paragraph 1 of the section 70.2 CLL foresees the following types of coercive 

measures applied to legal entities: 1) liquidation; 2) restriction of rights; 3) 

confiscation of property; 4) recovery of money. 

Paragraph 2 of CLL 70.2 on the other hand stipulates that one or several of the 

coercive measures provided for in paragraph one of these sections may be applied 

but in case of liquidation the other coercive measures shall not be applied. Bulgarian 

lawmaker should follow his Latvian counterpart’s example and provide for a similar 

set of sanctions, because the financial sanction alone can’t ensure effective fight 

against corporate crime. 
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The scope of the corporate liability with a view to the covered entities is 

regulated in a similar way in the two analyzed legislations.  

There is a significant difference regarding the covered offences - while Bulgaria 

provide for a specific corporate liability, in Latvia the legal entities can be held liable 

for all criminal offences in the CLL. The doctrine correctly points out that the entity 

cannot be held responsible for offences that it could not commit [8]. However, this 

kind of distinction is contestable, since any offence can be committed in the interests 

of a legal entity.  

The provisions on the persons who can trigger the corporate liability in the two 

analyzed states are similar. The Bulgarian regulation is broader because it includes 

also the regular employees of the legal entity, while only senior officials or directly 

authorized persons meet these criteria in Latvia. The EU regulatory framework in 

general requires each Member State to take the necessary measures to ensure that, 

in the case of legal entities, committed for their benefit by any person, acting either 

individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position 

within the legal person, based on: 

a) a power of representation of the legal person; 

b) an authority to take decisions on behalf of the legal person; or 

c) an authority to exercise control within the legal person [2]. 

Paragraph one of the CLL Section 70 foresees liability for a natural person if 

the natural person has committed the offence in the interests of the legal entity, for 

the benefit of the entity or as a result of insufficient supervision or control, acting 

individually or as a member of the collegial authority of the relevant legal entity: 

1) on the basis of the right to represent the legal entity or act on the behalf 

thereof; 

2) on the basis of the right to take a decision on behalf of the legal entity; 

3) in implementing control within the scope of the legal entity. 

As can be seen the Latvian regulation meets the EU requirements but its scope 

is narrower than that of Bulgaria.  

Having in mind the above mentioned features of the corporate liability in the 

two analyzed jurisdictions, a comparative analysis of its implementation and the 

problems encountered by the competent bodies there will be made and conclusions 

will be drawn. 

 

3. Problems in the implementation of corporate liability  

3.1. Latvia 

The situation before 2013 in Latvia was well described in a study conducted by 

the Supreme Court judge Opincans P., which suggests that there were no cases 
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brought in court against legal entities from 2005 to 2013 where any such coercive 

measures needed to be applied [9]. There is no separate category foreseen in statistics 

in Latvia to record cases where coercive measures were applied to legal entities. 

Such statistics can only be obtained by ordering it individually. Another approach 

was chosen and the analysis was carried out using the database of court 

judgement/rulings maintained by the Ministry of Justice of the Republic of Latvia 

[10]. It is possible to obtain rulings on all cases heard by courts without the data 

regarding the participants. Thirty five  rulings were obtained from the database for 

the sample, however, after a more thorough research, it was found that 3 rulings did 

not meet the criteria, because they did not address the issue of the application of 

coercive measures to legal entities. Thus, it could be concluded that the issue of 

application of coercive measures was reviewed in at least 32 rulings of various court 

instances in Latvia according to court practice during the period from 2013 to 2018. 

These include a number of rulings where the natural person was acquitted and case 

for application of coercive measures against the legal entity was terminated. 

 In fact, there are many more court decisions, since in several instances the cases 

were heard in the courts of all instances, but only those decisions that have come 

into force or decisions of the cassation instance, which cancel the previous court 

rulings, are publicly available. Surprisingly, in only two of these cases, the court of 

cassation instance has identified violations that have led to the cancellation of 

judgments and the rehearing of the cases in court. In other cases, cassation appeals 

have not been filed or left unreviewed, as the Supreme Court came to a decision not 

to review the legality of a decision. This could suggest that Latvia has albeit a small, 

but stable practice regarding the application of coercive measures to legal entities in 

criminal cases, and after the amendments adopted after 2013, there are no significant 

problems in this area. 

The analysis of the CLL clauses under which the charge was made however 

shows that such conclusions are hasty. In 29 cases out of the 32 cases, the basic 

charge was brought on the basis of the second or third paragraph of Section 218 of 

the CLL that stipulates liability for large scale evasion of tax payments and payments 

equivalent thereto (the third part - if the offense was committed by an organised 

group). In four of these cases the charges were brought under Section 177 of the 

CLL - fraud (acquiring property of another, or of rights to such property, by the use, 

in bad faith, of trust, or by deceit). In two cases, the charge was brought on the basis 

of the first paragraph of Section 323 of the CLL - the giving, offering or promise of 

a bribe. In one case, the charge was brought pursuant to Section 148, Paragraph three 

of the CLL - infringement of copyright or neighbouring right if it is committed in 

large scale. The analysis of the rulings in the search system used shows that since 

2013, the charge under the second paragraph of Section 218 of the CLL has been 

brought in 240 cases, under the first paragraph of Section 177 of the CLL in 407 

cases, and under the first paragraph of Section 323 of the CLL in 222 cases. This 
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indicates that the investigative authorities are aware of the problems regarding 

initiation of criminal proceedings and prosecution of legal entities involved in such 

cases. This is evidenced by the fact that, in cases where the prosecution was brought 

under the second paragraph of Section 218 it was brought only against natural 

persons although the qualifying circumstances and conclusions are similar to 

offences committed in the interests  and while representing the legal entity. 

The opinion expressed in Latvian legal doctrine and court practice [11] is that 

the unlawful activity is committed by legal entities in cases where the interests of 

the legal entities are unlawful or the lawful interests of legal entities are pursued 

through unlawful means. A natural person in such circumstances is guilty of the fact 

that he or she pursues the unlawful or lawful interests of a legal entity through 

unauthorized means for which criminal liability is foreseen. This means that it is 

necessary to establish and prove the existence of such circumstances/links during the 

pre-trial and trial proceedings. If such circumstances cannot be established and 

proved, the individual is liable for the specific offence, but there is no basis to hold 

the legal entity liable for the application of coercive measures prescribed by the law 

[12]. However, the opinion expressed in the judgments in Latvian court practice that 

it is necessary to establish and prove existence of interests of the legal entity in every 

single criminal offense when it comes to the application of coercive measures to a 

legal entity is questionable [11]. Although this view seems justified in the light of 

general criminal law, it should be noted that a legal entity does not have any 

independent will or ability to commit a criminal offense. Taking into account the 

scope of persons who may be held liable in cases concerning legal entities under the 

CLL, such an approach means that in the case of similar offences, it may be held that 

the offences were committed at the initiative of these persons. 

It should be noted that the Latvian legislature has designed a kind of manual for 

investigators and judges in order to facilitate the clarification of circumstances that 

are essential for the application of coercive measures to legal entities. In accordance 

with Section 440 of the Criminal Procedure Law of Latvia (henceforth - CPL) [13], 

the following shall be ascertained in pre-trial proceedings for the application of 

coercive measures to a legal person: 

a) 1) the circumstances of committing the criminal offence; 

b) 2) the status of the natural person, if such is known, within the legal entity; 

c) 3) the actual actions of the legal entity; 

d) 4) the nature of the operations performed by the legal entity and the 

consequences of such operations; 

e) 5) the measures performed by the legal entity in order to prevent 

committing the criminal offence; 

f) 6) the size, field of operations and financial situation of the legal entity. 
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g) In turn, guidelines that should be taken into account by courts are 

mentioned in the first paragraph of Section 548 of the CPL and the court should 

answer the following questions in such cases:  

h) 1) whether a criminal offence has been committed; 

i) 2) whether the circumstances referred to in Section 440 of this Law have 

been ascertained; 

j) 3) whether the criminal offence was committed in the interests of or for 

k) the benefit of, or due to insufficient monitoring or control by the legal 

person; 

l) 4) which coercive measure shall be applied. 

m) Various opinions exist regarding laying down such guidelines in the law, 

but undeniably such an approach has significantly facilitated the introduction of the 

new concept and has paved the way for its practical use. 

n) Analysing the rulings from the point of view of the penalties applied, it is 

noted that only in certain individual cases legal entities were not subject to the most 

severe means of coercive intervention - liquidation. The cases of non-use of such a 

coercive measure can be broken down as follows: 

a) the legal entity has already been dissolved according to administrative 

procedure, or it has already been declared insolvent by a court order (the case is 

terminated); 

b) the legal entity has entered into an agreement with the prosecutor regarding 

the application of the coercive measure (the decision is confirmed by the agreement); 

c) the court has considered that the liquidation of a legal entity will not achieve 

the purpose of the law, including the premise that the penalty imposed by the court 

will not be paid. 

On the other hand, the practice of applying fines varies widely. In two cases, a 

fine of one minimum wage (at that time - 320 euro) was imposed, confiscation of 

property was applied in one case (~ 160,000 euro), fines ranging from 10 to 30 

minimum wages were imposed in 10 cases and in other cases, when convicted the 

liquidation of the legal entity was ruled, provided its operations had not been 

terminated beforehand. 

 

3.2. Bulgaria 
A recent study of the case law on article 83a AVSB conducted by experts of the 

Program for the Development of the Judicial System showed that its application is 

rare. There are about 38 judgements in the period 2005 – 2015 and about 24 

judgements after 2015 [14]. The experts used one of the legal information systems 

and therefore the data might be incomplete, but, however, these figures are indicative 
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and alarming. It seems that something must be wrong with the regulation or its 

implementation, or with both of them, to lead to such a low number of cases against 

legal persons which obtained or had the opportunity to obtain a benefit from criminal 

offences. 

According to the case law the prerequisites for the implementation of the 

corporate liability under article 83a AVSB are four and should be present 

simultaneously: (1) the entity charged under article 83a AVSB should be a legal 

person; (2) which has obtained or has had the opportunity to obtain a benefit from 

the commission of a crime listed in the same article; (3) the criminal offence is 

committed by a person among those indicated in article 83a, paragraph 1, items 1-4 

AVSB. Besides, it is required that there must be a connection between the benefit 

and the commission of the offence (see Decision № 29/10.03.2017 on case 45 /2017 

of the District Court of Stara Zagora, Decision No. 214/27.7.2016 on case No. 

909/2016 of the District Court of Varna, Decision 523/01.04.2014 on case No. 

2661/2013 of the Administrative Court of Burgas. 

The analysis of the case law shows that one of the serious shortcomings in the 

corporate liability implementation is related to the offences which can lead to such 

liability. First, the list of the offences covered by the corporate liability regulation 

under article 83a AVSB is not complete. There are offences which naturally can 

bring profit to the company but still are not included there. Second, and more 

important, the analysis of the case law in the period 2005-2017 shows that the 

prosecutors’ proposals for imposing a sanction under article 83a AVSB concern only 

few types of offences (almost exclusively offences against the financial, tax and 

social security system, a few fraud cases, and one or two cases of usury and of 

offences against intellectual property rights) [14]. Most disturbing is the fact that 

after the enlargement of the covered offences list in 2005, this practice didn’t change 

and the scope of the offences covered by the prosecutors’ proposals is too limited. 

This means that prosecutors are not enough active in finding of pending criminal 

proceedings for offences listed in article 83a AVSB and, if the conditions for 

realization of corporate liability are met, of bringing charges against the respective 

legal persons. 

The next problem is connected to the type of the provided sanctions. The 

pecuniary sanction and the confiscation of the benefit are not sufficient to deter 

corporate crime. Very often the imposed sanction cannot be collected because the 

convicted legal persons manage to dispose of all assets during the proceedings. 

Besides, the financial sanction is completely inapplicable in the cases of the so-called 

“empty” companies which do not have any assets to collect the sanction from. A 

range of different sanctions like restriction of corporate rights, dissolution, and 

publication of the judgement will help tailor the measure to the particular 

circumstances of each case. They can be successfully applied where the financial 

sanction doesn’t work like in the above mentioned hypotheses. Additionally, 
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problems related to the collection of the pecuniary sanction will be avoided also by 

providing for detailed rules on the freezing of assets which is another problematic 

issue in the current regulation of corporate liability for criminal offences. 

The absence of special rules for determination of the amount of the sanction is 

another obstacle to the effective implementation of corporate liability. The analysis 

of the case law shows that the courts usually impose a sanction whose amount is 

equal to or a slight higher than the benefit obtained by the company (see for example 

Decision No. 21/12.04.2017 on case No. 50/2017 of the District Court of Razgrad, 

Decision No. 214/27.7.2016 on case No. 909/2016 of the District Court of Varna, 

Decision 523/01.04.2014 on case No. 2661/2013   of the Administrative Court of 

Burgas).  

Although the author didn’t found judgements discussing the problems 

connected to the effects of consolidation and merger of legal entities and of transfer 

of shares, it should be noted that the absence of special rules for such hypotheses 

can hinder the proceedings and the collection of the sanction imposed and therefore 

should be identified as one of the loopholes in the current regulation. 

Another serious obstacle, pointed out by experts, is the absence of rules on the 

limitations periods [14]. The analysis shows that some judges retain that the 

prosecutor should make the proposal within the term stipulated in article 34, 

paragraph 1 AVSB, which runs since the finding of the perpetrator of the offence 

(Ruling on case № 641/2014 of the District Court of Sliven). Others consider that 

the rules in the Criminal code (in particular article 80) should be applied (Decision 

№ 8665/2017 on case № 6405/2016 of the Supreme Court of Cassation; Decision № 

2059/2014 г. on case № 535/2014 of the Administrative Court of Burgas). And 

finally, there are also judges which retain that the corporate liability can be realized 

without time limits (Decision № 6/2017 on case № 287/2016 of the Administrative 

Court of Burgas) [14].   

Along with the discussed shortcomings in the current regulation of corporate 

liability in Bulgaria, there are also problems which concern its application by the 

competent bodies. According to the survey conducted by PDJS [14] about 15 per 

cent of the respondents say that they didn’t know about the corporate liability under 

article 83a AVSB and another 60 per cent have never participated in any kind of 

trainings on the legal framework of corporate liability and its implementation or have 

never received explanatory memos or instructions in this field. 

And finally, it should be noted that notwithstanding of the above mentioned 

problems, most of the cases, although limited in number, lead to convictions. 

 

4. Conclusion 

The solution chosen by Latvia to apply coercive measures to determine liability 

for legal entities under LCC has proven to be effective from various perspectives. 

The regulations, which are in force since 2013, have stipulated guidelines for 
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investigating and prosecuting these cases. The effectiveness of the approach is 

demonstrated by the number of rulings available for analysis: from 2005 to 2013 - 

no judgments, but from 2013 to 2018 - 32 judgments. 

The positive dynamics are dampened by the fact that most of the cases involve 

tax evasion, and only three judgments are related to other areas - bribery and 

copyright infringement. At the same time, it is clear from the rulings that 

investigators actively use the experience gained in tax matters in other cases as well. 

The material available does not provide the assurance that investigators and courts 

are ready to handle more complex cases. 

A conclusion can be made that in Latvia there is an adequate legal framework 

of the corporate liability for criminal offences and the main problems are connected 

to its implementation and the need for better training of competent bodies. 

The analysis of the regulation of corporate liability and its implementation in 

Bulgaria shows that there are a number of serious problems that hinder the effective 

fight against corporate crime. These problems can be divided into two major groups. 

First of all, the regulation is underdeveloped which leads to shortcomings in its 

implementation. Second, the competent bodies are not well acquainted with the 

regulation which leads to an insufficient number of cases.  Therefore measures 

should be taken in two directions – to develop the regulation of corporate liability 

and to enhance the competence of the experts engaged in its implementation. 

Consequently, in Latvia, similar to Bulgaria, the introduction of effective 

liability of legal entities can be based directly on educating investigators, 

prosecutors and judges on these issues, because the existing regulatory framework 

can be considered already effective and well drafted. 

The research shows similar data regarding the number of cases in the analysed 

jurisdictions. In both countries there is a low rate of implementation or lack of 

implementation before the 2013/2015 reform and stable and increased case law after 

it, which means that the first step towards effective implementation has already been 

made. The competent bodies in both countries should be more active in prosecuting 

not only the physical persons, but also the legal persons. They should also go beyond 

the cases including tax offences, fraud and intellectual property offences and 

exercise their powers also regarding other criminal offences. A good practice is the 

guideline for cases which involve legal persons adopted in Latvia and it should be 

followed in Bulgaria. The case law in Latvia shows a clear trend towards imposing 

the heaviest sanction. In Bulgaria only financial sanction is provided and the 

comparative analysis suggests that other sanctions should be added and imposed. 
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Abstract. The subject of this scientific report is to present a short analysis of the criminal 

material law and criminal procedural law in some of the European Union member states on 

behalf of trademark violations and crimes on the territory of Europe and in particular inside 

the European Union. In the report there are mentioned all the corrections that have been made 

in the penal material codes and the penal procedural codes of some of the member-countries 

in order for them to be unified with the TRIPS requirements and the more effective 

counteraction against the production, import, export & trade of reproduced movies, music, 

books or other copyrighted works without permission from the copyright owner. 
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1. Въведение 

Европейската общност (ЕО) предприе първите стъпки в областта на 

закрилата на индистриалната собственост през втората половина от 70-те 

години на миналия век, но установяването на единен пазар е това, което дава 

решителен тласък за сближаването в областта на правото на интелектуалната 

собственост. С цел създаването на сигурност за свободното движение на 

стоките и услугите, закриляни от някои от тези права, водещите страни от ЕО 

съгласуваха общи промени на своите индустриални и наказателни 

законодателства, с идеята да бъдат премахнати различията в регламентацията, 

които пречат на свободното движение на стоки и услуги.  

Докато в края на ХХ-ти век усилията на държавите от ЕО са насочени 

предимно към хармонизиране на законодателството на страните от Централна 

и Източна Европа, между които и Република България, с това на Европейския 

съюз (ЕС) и приемането на нова нормативна база за закрила на правата върху 

обекти на индустриалната собственост, то от началото на новия век се 

акцентира изцяло върху упражняването на вече предоставени права, към 

тяхната защита от посегателства [1]. 
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Наличието в световен мащаб на производство на стоки, изработени при 

нарушаване на чужди права върху индустриалната собственост (подправените 

и пиратски стоки), води до отклонения в нормалната търговия, конкуренция и 

пазари. Освен че се заблуждават потребителите, се причиняват и значителни 

вреди, както на действащите в рамките на закона производители и търговци, 

така и на носителите на права върху индустриалната собственост. Такива 

стоки не трябва да бъдат допускани до пазара, като за това е необходимо да се 

предприемат ефективни мерки срещу тези незаконосъобразни действия, без 

обаче да се засяга по какъвто и да е начин легитимната търговия. 

В множество свои комюникета от края на 90-те години до наши дни, 

Европейската комисия насочва вниманието на европейската общественост към 

борбата с подправените и пиратските стоки на Общия пазар. В тези бюлетини 

се отчита увреждащият в световен мащаб ефект от производството и 

търговията с подправени и пиратски стоки, който засяга нормалното 

функциониране на Вътрешния пазар и значителното нарастване на броя на 

нарушенията на права върху интелектуалната собственост. Това е основен 

проблем във всички сектори на икономиката, тъй като той води до 

обезсърчаване на иновационните процеси и отлив от влагане на инвестиции, 

до загуба на работни места и до увреждане на  потребителите. 

Всички мерки, предприети и планирани от ЕО по отношение на 

интелектуалната собственост, са необходими за действието на единния Общ 

пазар, тъй като са насочени към създаване на хармонизирана правна среда в 

полза на всеки, който работи в промишлеността и търговията. 

Важна роля за глобалното прилагане на правата върху индустриалната 

собственост е създаването на WIPO /Световната организация за интелектуална 

собственост/ през 1967 г. Тази организация има за цел да насърчава защитата 

на интелектуалната собственост чрез сътрудничество между отделните 

държави-членки в областта на правоприлагането и правоохраняването.  

На Хаванската конференция за търговията и заетостта на държавите от 

ООН от 1948 г. пък се сключва Общото споразумение за митата и търговията 

/GATT/, което пък е в основата на учредената на 01. януари 1995 г. Световната 

търговска организация /СТО/ [2]. Нейна основна задача, бидейки 

специализирана агенция на ООН, е да да следи за спазването на правилата за 

търговия и за намаляване на митата и други пречки пред търговията. Тя също 

така формулира правила за международната търговия със стоки и услуги, 

както и за защита на интелектуалната собственост. 

По време на Уругвайския кръг на GATT от 1994 г., се провеждат 

преговорите по "свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална 

собственост, включително търговията с фалшиви стоки" [3]. Резултатите от 

тези преговори в крайна сметка се обективизират в едноимменото 

споразумение с абревиатура ТРИПС, което към момента е подписано от 162 
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стрaни [4]. Това споразумение представлява само по себе си отделен, 

самостоятелен договор, който се вписва в рамките на Споразумението за СТО, 

и по този начин се ръководиди от общи правила на СТО. Наред с това обаче, 

спогодбата има много широк обхват, което е необичайно за международно 

споразумение. В миналото, то често е наричано неформално "Париж плюс", 

поради обстоятелството, че съдържа в себе си всички основни разпоредби на 

Парижката конвенция, но също така включва и създаването на нови 

международно задължителни стандарти за защита на интелектуалната 

собственост, които имат задължителна сила за участниците в спогодбата. По 

този начин, държавите-членки са длъжни да създават законови предписания за 

прилагане на правилата  по споразумението, както и да предприемат 

ефективни действия срещу нарушаването на правата, обхванати от ТРИПС. 

Във връзка с това, спогодбата ТРИПС се отличава от други международни 

споразумения, в които прилагането на правата върху интелектуалната 

собственост и действията по тяхната защита са оставени изцяло на волята и 

инициативата на отделните страни членки. 

 

2. Защита на марките съгласно ТРИПС 

Важна цел на преговорите по "свързаните с търговията аспекти на правата 

на интелектуална собственост, включително търговията с фалшиви стоки" е да 

се предотврати търговията с фалшиви стоки в интернационален мащаб, 

доколкото това е възможно. По отношение на приложимите национални 

наказателни разпоредби в нарушение на търговска марка, чл. 61 на ТРИПС [5] 

съдържа задължение за държавите-членки да предвидят наказателни 

производства в случаите на умишлено фалшифициране на търговски марки 

или нарушаване на авторски права в търговски мащаб. Санкциите трябва да 

включват наказание лишаване от свобода и / или глоби, приложими в 

зависимост от тежестта на деянието. Предвиждат се, при определени случаи, 

изземването, конфискацията и унищожаването на артикули, материали и 

инструменти, ако са налице данни, че същите са  използвани за производството 

на стоките в нарушение. Въпреки че тези законови мерки първоначално 

изглеждат доста общи и абстрактни, и налагането на общ минимален стандарт 

в наказателноправен апсект се счита за особено трудно изпълнимо, в 

последните години е постиганата завидна хармонизация на материалното 

право, засягащо аспекта на интелектуалната собственост в държавите, които 

са едновремнно участици в ЕС и са страни-членки наТРИПС. 
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3. Криминализиране на нарушенията срещу търговската марка в 

държавите, които са едновремнно участици в ЕС и са страни-членки на 

ТРИПС 

С изключение на Люксембург, във всички страни-членки на ЕС 

съществуват наказателни разпоредби, които се прилагат в случай на умишлено 

нарушение на права върху търговска марка. При това такива регламентирани 

не в специалните закони за защита на марката, а в наказателното 

законодателство на съответната държава. По-надолу ще бъдат посочени 

законовите предписания за защита на търговските марки в законодателствата 

на произволно избрани държави от ЕС, явяващи се същевременно и страни-

членки на ТРИПС, с характерните особености на всяко от тях. Сравняването 

на отделните нормативни уредби се прави с цел да се установи доколко се 

оценяват мащабите на проблема с нарушаването на марките и дали наличният 

наказателноправен инструментариум се изпозлва ефективно или наложените 

санцкии остават далеч под прага на законовите възможности за справяне с този 

род престъпления. 

 

3.1. Правна регламентация в страните от Бенелюкс 

На 1.03.1962 г. Белгия, Холандия и Люксембург подписват 

споразумението за търговска марка на Бенелюкс, като един от анексите към 

това тристранно споразумение е Законът за търговската марка на Бенелюкс [6], 

който следва да бъде транспониран от държавите-членки в техните 

национални законодателства. Наказателни санкции за нарушения на общото 

законодателство по отношение на търговската марка не се предвиждат. Те са 

оставени на националните правни системи, във връзка с техните 

правоохранителни и правораздаватлени функции. 

В Холандия, нарушаването на търговска марка е криминализирано в чл. 

337 от местния наказателен кодекс [7]. Според него всеки, който внася, 

предлага, продава, предоставя безплатно или съхранява за целите на продажба 

или доставка, фалшиви, подправени или незаконно произведени марки, стоки 

или техните опаковки, имащи фалшива марка или марка на трето лице, в т. ч. 

дори и леко имитирани, се наказват с лишаване от свобода до една година или 

с глоба. Квалифицирано деяние е налице, ако деянието е извършебно във 

връзка с упражняване на занаят или ако от него може да произтече опасност за 

физически лица или имущество. То се наказва с лишаване от свобода до 4 

години или с парична глоба. Ненаказуемо е съхранението на неистински стоки 

или опаковки, които се ползват за лична употреба. Паралелно, може да бъде 

наложено и наказание по Закона за търговските марки. 

В Белгия криминализирането на нарушаването на търговската марка е 

уредено отчасти в Закона за марките [8] от 1879 г., чиито чл. 8 –15 важат и до 

днес.  Съгласно техните разпоредби, който имитира или използва чрез промяна 
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или допълнение, търговска марка с цел измама, се наказава се лишаване от 

свобода от 8 дни до 6 месеца и глоба от EUR130 до EUR10 000. Белгийският 

законодател е доста по-строг при констатиране на повторно посегателство 

върху търгоската марка. В този случай санкциите за дееца се удвояват – затвор 

до 1 година и глоба до EUR20 000. Ако се установи съпричастност и на други 

лица към престъплението против търговската марка, включително и 

помагачество, то те също подлежат на наказание. Наказателна отговорност 

може да се ангажира и спрямо юридическо лице. Валидността на самата марка 

може да бъде проверена от наказателния съдията включително и чрез 

експертиза. 

Този интересен закон, предвид възрастта си, към момента търпи 

преразглеждане. Обществените очаквания са той да бъде модернизиран и 

наказателните санкции спрямо нарушителите да бъдат завишени. 

В Люксембург от 1972 г.е валидна Конвенцията на Бенелюкс за 

запазените марки, а с нея и закона за търговска марка на общността Бенелюкс. 

Предвид обстоятелството, че в този закон няма санкционни разпоредби, в 

страната дълго време се дискутира доколко могат да изпозлват разпоредбите, 

дефиниращи наказанията на приетия през 1833 и все още действащ Закон за 

защита на марките. На споровете слага край окончателно съдебно решение на 

Окръжен съд Люксембург от 1987 г. [9], според което в сега действащия 

регламент на търговските марки липсват санкционни норми.  В княжеството 

все пак има единодушие, че местното законодателство следва да се 

актуализира в унисон с международните ангажименти, поети към 

европейските партньори. 

 

3.2. Правна регламентация в скандинавските страни 

Законовата уредба на на умишлениете нарушения срещу търговски марки 

в Дания лежи изцяло на Директивата за търговска марка (MRRL) и е в унисон 

със съвременните европейските изисквания. Умишленото нарушаване на 

регистрирана или възникнала посредством употреба търговска марка се 

наказва с глоба, съгласно местния Закон за марките [10]. При наличие на 

особено утежняващи вината обстоятелства и най-вече, когато нарушението е 

извършено с умисъл да се реализира значителна противоправна печалба, 

наказанието може да достигне до лишаване от свобода за срок до 1 година. В 

Дания, също както в Белгия, на наказателна отговорност подлежат и 

юридически лица. 

Въпреки модерното си законодатлество, според доклади на 

Международната асоциация за защита на имот AIPPI [11], Дания е доста 

умерена в санкционирането на нарушвенията срещу търговски марки. За 

подобни престъпления в страната все още няма наложени наказания 

„Лишаваше от свобода“, а глобите са сравнително ниски спрямо стандарта на 
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страната, като най-високото имуществено наказание, налагано от датски съд е 

в размер на около EUR6 650. 

Във Финландия умишлено нарушаване на правото на търговската марка 

може да бъде санкционирана по три различни начина. Наказателноотговорни 

са само физически лица, за дружествата наказателна отговорност не е 

предвидена. Най-тежка е санкцията в глава 49, § 2 от Наказателния кодекс, 

озаглавена „Атаки срещу индустриалното право“, където за умишлено 

засягане на търговска марка, по начин, който би нанесъл значителни вреди на 

притежателя на марката, деецът се наказва с парична глоба или затовр до 2 

години. В случай, че умисълът липсва или не може да бъде доказан, са налице 

субсидиарни нормативни актове. Така например, съгласно финладския Закон 

за марките [12], в случай на умишлено нарушаване правото на търговска марка, 

се налага парична глоба. За да се ангажира отговорността на дееца, той трябва 

да е внесъл или пуснал в търговския оборот, без съгласието на собственика на 

марката, стока с незаконно положена търговска марка, която да е объркващо 

подобна на защитената марка. В закона не са предвидени размери на глобата, 

защото тя е съотносима към печалбата на нарушителя. Самите стоки или се 

унищожават, или противозаконно положените марки се отстраняват. 

Трета възможност за реализиране на наказателна отговорност за  

съзнателното нарушаване на фирмени знаци е в съответствие с § 22 от Закона 

за защита на името на компанията [13], което се наказва с глоба. Практическото 

приложение на тази разпоредба е рядко, като всички досега известни случаи 

са минавали по гражданскоправен път. Като цяло, практикуващи финландски 

юристи са на мнение, че случаите на образуване на наказателно производство 

за противоправни действия в областта на търговските марки и нарушения на 

авторските права зачестяват, но санкциите, налагани от наказателните 

съдилища, са по-ниски в сравнение с тези, налагани при други производства 

[14]. 

В Швеция, наказания се налагат както за умишлени, така и за 

непредпазливи форми на нарушаване на търговките марки. Наказуеми са както 

и опитът, така и приготовлението към престъпление, като разпоредбите се 

намират в шведския Закон за търовските марки, който препраща към 

наказателния закон. Санкциите са глоба или лишаване от свобода до две 

години. Наказателното преследване се започва от прокуратурата само при 

кумулативното наличие на следните две предпоставки: пострадалият да 

подаде заявителски материал до правоохранителните органи и да е нарушен 

обществения интерес. Поради тази причина, прокуратурата рядко допуска 

започването на наказателно преследване. Това води до не особено богата 

съдебна практика по отношение на престъпленията срещу търговската марка, 

въпреки богата материалноправна уредба на материята [15]. 
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3.3. Правна регламентация в страните от Западна Европа 

Френският Закон за търговската марка [16] е  включен в създадения през 

1992 г. Кодекс на интелектуалната собственост. Според него както 

умишленото, така и небрежното нарушаване на търговските марки – т. нар. 

“contrefaçon de marques” биват съставомерни деяния. Кодексът е актуализиран 

през 1994 г. и 2004 г., като направените промени се изразяват в засилване 

мерките на репресия срещу нарушителите – разширени са правомощията на 

митническите органи, уредена е конфискацията на стоки и е увеличен 

размерът на наказанията. Така максималният срок на лищаване от свобода е 

увеличен от 2 на 4 години, а паричната глоба е увеличена от EUR125 000 на 

EUR400 000 за всяко лице, което произвежда, импортира, експортира, 

реекспорира, произвежда или дава указания за горепосочените действия, 

съврзани с получаването, продажбата или отдаването под наем на фалшиви 

търговски марки. 

Френският законодател е единственият, който предвижда квалифициран 

състав на деянието, в случай, че то е извършено от организирана престъпна 

група, а именно: до 5 години затвор и глоба в размер до половин милион евро. 

Друго иновативно решение на местната законодателна власт е удвояването 

размера на наказанието в случай на рецидив (повторно извършване на 

нарушение срещу търговска марка в период до 5 години), както и в случаите, 

когато извършителят има или е имал договорни отношения с пострадалото 

лице. 

Другите достойни за отбелязване разпоредби на френския Кодекс на 

интелектуалната собственост са предвидените възможности за закриване на 

търговския обект, за даване публичност на присъдата и за отнемане в полза на 

държавата на средствата, послужили като оръжия на престъплението. 

В италианското право, нарушаването на търговските марки не е 

регламентирано в Закона за марките, а в Наказателния закон [17], чрез текста 

на чл. 374. Той гласи, че за имитиране, подправяне или използване на местни 

или чуждестранни марки или отличителни знаци на интелектуални творения 

или промишлени продукти се наказва виновното физическо лице с глоба до  

EUR2 066 е (по-рано LIR4 000 000)  и / или с лишаване от свобода до три 

години. Не е задължително изпълнителното деяние да се изразява в 

нарушаване на търговската марка, но е необходимо да се докаже, че клиентът 

е бил въведен в заблуждение относно същата.  

В Австрия, до измемението на Закона за търговската марка през 1999 г. 

не са били предвиждани гражданскоправни санкции за нарушителите, а само 

наказателни такива. Наказателноправната защита на марката е включена в 

отделен раздел на Наказателния закон – раздел VI. „Наказауеми нарушения на 

търговската марка“, където чл. 60 гласи, че с глоба до 360 дневни ставки се 
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наказва този, който използва непозволено чуждо име, фирма или марка на 

предприятие, така че е вероятно да предизвика объркване в хода на търговията. 

Новост е увеличеният размер на наказанието (до 2 години липшаване от 

свобода) в случай, че извършителят е специален субект, който извършва 

търговска дейност. Друга австрийска иновация е наказанието, което се налага 

на собственика или ръководителя на дружеството, което не е възпряло 

извършването на нарушение от свой служител.  

 

3.4. Правна регламентация в страни, напускащи ЕС или заплашващи да 

напуснат ЕС 

Основната разпоредба във вeликобританския Закон за търговската марка 

[18] се намира в секция 92 „Неуправомощено ползване на търговска марка по 

отношение на стоки“ и обявява за престъпно използването на идентичен или 

подобен знак върху стоки, техните опаковки или при рекламирането им, както 

и при държане на стоки с намерението да се извърши нарушение на 

търговската марка. Наред с това са инкриминирани  държането и 

производството на изделия, посредством които могат да се изобретят 

фалшификати. Задължителен елемент от субективна страна е намерението за 

получаване имотна облага за себе си или за другиго и причиняването на 

имотна вреда на пострадалия. Наказателните производства се инициират от 

Прокуратурата, като са налице множество процесуални възможности за 

доказване на престъпното деяние – от тестови покупки, през претърсване на 

помещения и конфискуване на предмети. Делата са подсъдни т. нар. 

„magistrates court” (за по-леки провинения) и на Crown court (за по-тежки 

провинения). Наказателният съд допуска граждански искове. Наказанията са – 

при бързи производства пред първоинстанционния съд – глоба до GBP5 000  

и/ или наказание „лишаване от свобода“ до 6 месеца, или – при особено тежки 

случаи, подсъдни на окръжни съдилища –  парична глоба и/ или лишаване от 

свобода до 10 години. Според данните на AIPPI за константната съдебна 

практика във Великобритания, присъдите с наказание в сферата на личните 

санкционни мерки са в рамките на от 40 часа общественополезен труд до 4 и 

½ години лишване от свобода. Когато се касасе за имуществени санкционни 

мерки, то глобите варират между GBP100 и GBP10 500. По данни на 

организацията, най-високият размер на налагана глоба от местен съд е GBP35 

000, но тенденцията е за налагане на по-скоро сравнително ниски наказания. 

В Гърция нарушаването н търговска марка е криминализирано в местния 

Закон за марките, като предвидените наказания са лишаване от свобода 

минимум за 3 месеца или с глоба в размер на най-малко EUR587. Санкции са 

предвидени и в наказателняи закон, като там лишаването от свобода е с горна 

граница до 5 години, а максималният размер на глобата е EUR14 674. Макар 

да липсват официални данни за съдебната практика на гръцките съдилища в 
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областта на интелектуалната собственост, местни адвокати споделят, че 

защитата на търговската марка не се радва на особено внимание от страна на 

тамошната прокуратура и съд. 

 

4. Заключение 

В обобщение трябва да се отбележи, че – с изключение на Люксембург – 

към днешна дата всички страни са спазили своя ангажимент за създаването на 

наказателни разпоредби във връзка с нарушаването на търговските марки. 

Независимо от това, гражданскоправните санкции са все още ясно на преден 

план. Много практикуващи юристи подчертават, че наказателните 

производства при нарушаването на търговска марка все още седят в сянка и не 

само правоохранителните органи в лицето на полицията и прокуратурата, но и 

самите правораздавателни съдилища не отделят нужното внимание на 

престъпленията против интелектуалната собственост. 

Въпреки това, или може би точно заради това, повечето страни от ЕС и 

членки на ТРИПС са ревизирали през последните години своите наказателни 

закони и са увеличили вида и размера на  наказанията за този род престъпни 

посегателства. 

Въпреки че наказанията за нарушения на индустриалната собственост и в 

частност за нарушаване на правото на търговската марка, са се увеличили през 

последните години, все още е налице много голяма разлика в броя и размерите 

на реално наложените наказания. В тази връзка съществува риск, че 

престъпниците, извършващи производство или внос в ЕС на стоки, 

нарушаващи законодателството за защита на търговските марки, и в бъдеще 

ще избират за осъществяване на дейността си тези държави, в които 

толерантността към подобен вид криминални деяния е най-висока. 

Хармонизирането на минималните наказания във всяка страна са 

следващата необходима стъпка следващата стъпка за запълване оставащите 

пропуски в материалния закон, която ще спомогне за постигането на по-

уеднаквена съдебна практика по проблема на интелектуалните престъпления. 

Посредством последователното и еднакво правоприлагане, битката с 

трансграничното пиратство може да се води по-ефективно, поне в рамките на 

ЕС. В тази връзка е особено важно както тясното сътрудничество на 

правоохранителните органи и митниците, така и привличането на самите 

собственици на търговски марки към по-активно участие в разследването на 

тези престъпления. 
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technocrats associated with the international financial institutions. 

Keywords: democratization, military dictatorships, security, Latin America. 

 

1. Introduction 

In the seventies and eighties of the 20 Century in Brazil, Uruguay, Argentina 

and Chile, the military governments began a process of gradual withdrawal and 

restitution of traditional liberal democracy with all its inherent elements. The 

withdrawal of the military from state power, according to many, is not a direct result 

of public discontent and resistance, but a result of clear or not so obvious 

negotiations. It seems that one of the main reasons for democratization is the need 

for more liberal economic system that at a new stage could better serve the interests 

of international capital and its associated national elites. 

Despite the opinion that the armed forces are unconditional performers of neo-

liberal reforms and even servants of foreign interests, such qualifications seem 

exaggerated. In fact, Southern Cone military governments often, to one degree or 

another, lobby to preserve strategic public sector productions, and to restrict the 

privatization of state-owned enterprises. Such a position is easy to understand 

considering that the nationalism is typical for any national army, as well as the fact 

that many officers and generals participate in the boards of large state-owned 

enterprises. This explains the interesting phenomenon that in Argentina, whose 

military dictatorship has been accused most often of anti-statism and of "wild" 

liberalism, state participation in GDP grew from 40.6% in 1975 to 54.2% in 1982 

when the democratization of the regime itself begins. [1] According to the famous 
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Argentinian economist Jorge Schweitzer, during this period, "state ownership has 

grown as a relative and absolute figure in the Argentine economy, and the policy of 

privatization has done little to change this situation." [2] 

Military nationalism and national goals stated in the Doctrine of National 

Security are quite often opposed to the ultra-liberalism of the new technocrats 

associated with the international financial institutions. For example, a member of the 

Argentine military junta is forced to state directly that "the economy must serve the 

nation's permanent interests, so geopolitical and security factors must be important 

just as much as those of cold profitability." [3] 

 

2. Basic preconditions for the withdrawal of the military from state power 

According to Brazilian political scientist and economist Teotonio Dos Santos, 

in the 1980s, one could rightly speak of a "conservative liberalization" under the 

auspices of the United States and large international capital against "state repressive 

and anti-liberal statistism." [4] Forms of this contradiction are, according to him, 

President Carter's human rights policy and, ideologically, the consensual doctrine of 

Brzezinski, opposed to the old Doctrine of National Security, based on the idea at all 

costs and by all means of the Latin American military in their struggle against the 

anti-subversive elements.  

Many researchers try to answer the question -Why the military so willingly 

surrenders power. In fact, many of the senior military experience an interesting 

personal evolution. Being in power as political figures or as economic managers of 

large state-owned companies, they are increasingly focusing on the profitable and 

attractive role of business executives and businessmen, as well as on roles linked to 

international financial capital. The role of businessmen and financiers is undoubtedly 

more attractive to many of the military. A significant part of the officers remains 

after the democratization of their new career. If the maxim is true that absolute power 

corrupts absolutely, it might explain somewhat dramatic often contradictions 

between the general and the younger and relatively more patriotic officers.  

The new democratic governments of the eighties have often seen the 

authoritarian heritage of military dictatorships as one of their main problems. The 

militarization of state institutions, the transfer of real decision centers to appointed, 

not to elected committees, the hidden power of military structures, that in one way 

or another put pressure on democratic institutions, is a clear fact.  

However, it must be acknowledged that there are often such interests, often 

referred to as democratic positions, in which certain interests are directed against 

state regulation in defined economic sectors. These interests are often foreign and 

they pursue their logical economic interest. But there is another truth. Often, under 

the guise of patriotism and concern for state production, there are the interests of 

relatively weak national capital, which through military nationalism and the 

formulation of national objectives, seeks to keep its economic position. If the above 
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is true, the triumphal victory of democracy over the dictatorial regimes in Latin 

America could acquire a bit different from the traditionally known meaning.  

Latin American history has shown that official constitutional prescriptions to 

the military to adhere solely to their role as guarantor of the country's foreign security 

were rarely enough for their non-interference in politics. When they considered it 

necessary, they suspended the Constitution. Quite rarely, those who make coups are 

constitutionalists. Therefore, the sincere hopes of the constitutional democrats that 

once and for all have guaranteed liberal democracy will hardly become real. At least 

because between liberalism and democracy there are deep and substantial 

contradictions. The liberalism of Western European economies, with their multi-

billion-yearly annual subsidies, maybe is counterbalanced by the democracies of the 

political systems of Third World countries, and in Latin America in particular. The 

maxim of the lack of democracies in poor countries has hardly lost its relevance. [5] 

 

3. Controlled transition 

By the democratic transition in the region under consideration, the military, as 

a rule, receive sufficient guarantees from their democratic heirs that their policy of 

violating human rights as well as other crimes will not be investigated and punished. 

The only exception is Argentina, where the military junta was held accountable, but 

there the accusations are for incompetent military action during the Malvinas war. 

In Uruguay and Brazil, the military remains as one of the most respected and 

privileged social groups. In Chile Gen. Augusto Pinochet not only remained in 

politics, but continued until 1998 to lead the ground troops - the backbone of the 

Chilean army, after which he was given the title of life-long senator. The idea of 

forgetting the past in the name of the future is leading in the new democratic 

governments. Does the rational question arise, can it be otherwise. "Looking back, 

writes Uruguayan President Julio Sangineti to the Amnesty International 

organization, seeking guilty which undoubtedly exist, we will not resurrect the dead 

or relieve the pain of those who have been tortured. Looking ahead, we could build 

a better country, forever separating itself from terror and violence. "[6] 

.         

Raul Alfonson, president of Argentina, presented on December 22, 1986, the 

National Reconciliation Act to the nation. "We must not forget so that it does not 

happen again. But I want everyone to understand that we can no longer live with our 

fall, "he argues. [7]  

Tankredo Neves, in his opening speech as a civilian Brazilian president, 

proclaimed, "I am in the name of reconciliation. I want reconciliation in the name of 

defending people's sovereignty, restoring democracy to fight inflation and to have 

jobs and prosperity in our country ". [8] 

New democratic governments encounter significant economic difficulties. 

These difficulties could also be one of the reasons for the controlled withdrawal of 
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military governments. Having the power during a deep economic crisis, the 

leadership of the army would take heavy political negatives. The leadership of the 

army could undermine the prestige of the institution as a whole, and together with 

that, the strength of national security. In addition, democratic governance often 

provides much better opportunities for redistribution of resources in society and the 

implementation of painful social reforms. The great happiness of freedom can often 

successfully compensate for material loss in many social groups over a period of 

time. Often this great happiness is able to allow greater deprivation of those who 

might impose highly authoritarian regimes. 

Pointless and perhaps strange seem complaints to the international community 

of some of the new post-governmental leaders for the injustice and even egoism of 

some rich states and international organizations. The Brazil's president, José Sarnay 

speaks to the United Nations and  blames the international financial institutions in 

their offering an inappropriate restrictive policy. "This way leads us to recession, 

unemployment and denial of opportunity for growth. This policy is a serious threat 

to democratic structures, he warns. [9] 

Such warnings also were enounced by authoritative economists. Former 

President of the International Development Bank Antonio Ortiz Mena warns that the 

potentially destructive impact that long-lasting restrictive programs could have on 

democratic institutions does not concern particularly industrialized countries. 

To expect that because of solidarity or some sort of philanthropy, wealthy states 

to give up their economic interest is unlikely. Also the expectation that, in order to 

triumph democracy to  any point in the world, these countries would sacrifice part 

of their standard of living. This, however, does not interfere unlimited and 

determined verbal support of the democratic processes in Latin America in the 

1980s. 

David Roquefeler admitted in 1986: "At this stage, Latin America's foreign debt 

service exhaust 44 percent of its export earnings, making it a terrible burden for its 

countries and peoples." [10] Regarding restrictive programs, Roqueferler warns that 

they will not receive mass support unless the new democratic governments could 

give assurances that in the future the overall living standard will improve. " [11]  

The report was written more than 30 years ago, and history clearly shows that, 

despite government promises, the standard of living of the majority of the Latin 

American population has not improved significantly. Here again we come to the vast 

hidden possibilities of democracy. In the rough form, they could be describe like 

this: Certain political promises, turned into illusions and hopes, could lead to 

irrational, at first glance, social behavior. Numerous social classes could provide 

support to people who pursue an antisocial policy, even one directed against their 

own interests. This, as some people call it, a credit of trust could provide the above-

mentioned support for more or less long time. It all depends on manipulative media 
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and propaganda opportunities. But it also depends on the receptors targeted by the 

manipulation. 

 

4. Conclusion 

A report by official experts from CEPAL (United Nations Economic 

Commission for Latin America) states that "the political issues that puts the critical 

situation of the middle classes of the population, relatively more organized and able 

to formulate their social claims, are, at least in the immediate future, more disturbing 

about governments, than the problems of the poor whose opinion is confused and 

impossible to hear."[12]  

The problem is extremely interesting and explains to a certain extent the fact 

that the degree of repression of military regimes in countries with a built-in social 

system is stronger than those where it is lacking, or where social mechanisms are 

significantly weaker. The elitism, limitations in the education system, the break-up 

of the trade union movement and social relationship in society could also serve 

certain strategic interests aimed at more or less permanent regional destabilization.  

Another important issue is formulated by some Latin Americans, who see as the 

main dilemma "the ability of Latin American countries to control internal processes 

and their international dependence”. [13] Actually, many believe that such a 

dilemma doesn’t exist anymore. External dependence for many countries has 

become a major factor in defining internal economic policies. Therefore, the efforts 

of politicians and economists to solve the structural problems of national economies 

in this context often end in failure. 

The wishes for such a solution are comparatively well expressed by CEPAL 

CEO, who, in the far-off 1988, pleaded: "We need to think of a fairer way of 

development than the historical one. ..Development not only more dynamic, but also 

more equitable”. [14] The existence of such  type of development in the global 

economic periphery seems to be a serious issue. The researched historical processes 

in southern Latin America confirm it to some extent. They firmly confirm the 

validity of an economic policy expressed by the Executive Director of the 

International Monetary Fund: "The goal of restoring trade balance within a 

reasonable period means that the economies (of the Latin American countries) must 

limit consumption, and increase their internal accumulation and exports." [15] These 

academic and  the same time exact words explain many of the political events that 

have developed in South America over the past two decades and the present study 

tries to analyze part of them.  
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Abstract. The Geopolitics has a significant impact on the ideology of the National Security 

Doctrine in South America. The main national goals are formulated by geopolitics, to bring  

security, strategically protected from external and internal danger. Besides the activities of 

national importance , the doctrine of national security has another fundamental element - the 

national security itself. It is the power of the government, to subordinate all enemy forces and 

to achieve national goals. Here is appropriate to mention the proverb – “The goal justifies the 

means”. According to the military developments, the methods for achieving national goals, 

whether democratic or not, are not particularly important. The result is important. By military 

interventions, the army honesty and discipline is usually opposed to politics, demagogy and 

corruption, which are largely typical to civilian politicians; the great national interests - the 

narrow political and economic views and interests of the traditional political elite. According 

to DNS ideologists, it is no longer enough to replace a bad government with another one. It is 

necessary to revive the nation, something that only the military could make possible. This is 

because, by the total disappointment of the political elite, there is no party capable to generate 

political expectations and attracting the political support, necessary for the functioning of the 

parliamentary system. 
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1. Въведение 

Геополитиката е широко разпространена и уважавана наука сред 

военните среди в Латинска Америка. В почти всички военни центрове 

разполагат със солидна научна база и потенциал в това отношение. Много от 

идеолозите на военните режими са свързани с тази наука като преподаватели 

във военните университети и центрове, или като геополитически анализатори.  

Според полк. Хорхе Атенсио, геополитиката е “науката, която изучава 

географските фактори в живота и еволюцията на държавите с цел да извлече 

изводи от политически характер”.  Спикман пък я вижда като “определяне на 

политиката на държавна сигурност въз основа на географските фактори”.  
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Във висшите военно-приложни латиноамерикански центрове 

геополитиката е насочена към изучаване на “връзката между географията и 

държавите, тяхната история, съдба, противоречия, борби. Тя е насочена към 

бъдещето, тоест, тя е наука за националната стратегия, рационалния 

фундамент на политическия проект” [1]. 

Чрез геополитиката се търси мястото на всяка нация спрямо останалите, 

особено в съответния географски регион. Търсят се най-сполучливите форми 

и начини за нейното развитие. Тя е “националния проект”, без който нациите 

преминават на тъмно историческия си път. Тя е и “национална стратегия, 

много повече от който и да е правителствен план, от които и да е план за 

развитие, от която и да е партийна платформа. Тя е една последователна и 

точна общност на национални цели” [2]. 

Чрез геополитиката се формулират основните национални цели, които да 

доведат до една стратегически осигурена от външни и вътрешни опасности 

национална сигурност. За ген. Колбери до Коуто е Силва, известен геополитик 

и един от идеолозите на бразилския военен режим, националната сигурност е 

“относителната степен на гаранция, която държавата дава на националната 

общност за да получи и запази своите цели, въпреки реалните или потенциални 

вътрешни и външни опасности”. Геополитиката от своя страна трябва да 

“посочи основните линии на геополитическите маньоври, достигайки и 

запазвайки постоянните национални задачи” [3]. 

 

2. Елементи на Доктрината за национална сигурност 

“Националните задачи” са основен фокус на всички разработки в 

областта на сигурността. На пръв поглед това би трябвало да са целите, които 

преследва нацията в икономическо, политическо и социално отношение. Тук 

обаче нещата се усложняват. Кой в тези социално противоречиви общества 

формулира националните задачи? Няма ли опасност онези, които ги 

формулират, особено в социален и политически план да заемат нечия страна и 

да провеждат нечии интереси? Кой ще води, и разбира се, по какъв начин към 

изпълнение на тези задачи? Не съвпадат ли доста точно националните цели с 

целите на определени социални групи? При това не винаги в полза на по-

голямата част от населението.  

Както с право се питат някои изследователи: не е ли съществуващата 

концептуална схема на сигурността всъщност една обикновена идеологическа 

и псевдонаучна обвивка, която да прикрива една система на доминация и 

контрол? [4] 

Освен националните задачи, доктрината за национална сигурност има 

друг основен елемент - самата национална сигурност. Това е силата на 

държавата да подчини всички неприятелски сили и да постигне така 

националните цели [5]. С пълна сила важи правилото - целта оправдава 
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средствата. Според военните разработки методите за постигане на 

националните цели, демократични или не, не са от особено значение. Важен е 

резултата. Както накратко ген. Аугусто Пиночет обяснява същността на 

ръководения от него преврат през 1973 - “въведе се положението на вътрешна 

война, за да се възстанови мира и реда” [6]. 

Но кои са неприятелските сили визирани в Доктрината за национална 

сигурност? Те са доста добре определени от ген. Брено Борхес Фортес, шеф на 

Генщаба на бразилската армия през 1973. Според него “неприятелят е 

неопределен, използва мимикрии, адаптира се във всякаква среда и използва 

всички средства, законни или не за постигане на целите си. Той се предрешава 

като свещеник, студент или селянин, защитник на демокрацията или елитен 

интелектуалец, използва при нужда униформа или цивилни одежди, 

приемайки всяка роля, която му позволява да заблуди и излъже наивните 

западни народи” [7]. Неприятелят в случая е “международния комунизъм” и 

неговите вътрешни агенти, които атакуват западните и християнски ценности. 

И разбира се - самата демокрация. Впечатлява в случая е дълбокото 

проникване на този неприятел в различните социални групи и трудността при 

неговата идентификация. Това едва ли е случайно.  

С подобна визия степента на контрол върху обществото може да бъде 

практически неограничена. Всяка една социална група, и което е по-важно - 

всеки един гражданин би могъл да бъде “враг”, като при нужда съответно би 

могъл да бъде неутрализиран в името на националната сигурност. На 

въоръжените сили се пада тази неприятна, но високопатриотична според тях 

задача. Тук се крие обяснението за доста сложния концептуален апарат на 

идеолозите на Доктрината за Национална Сигурност. Целта е да се обясни, че 

се води една особена война - “тотална”, “психологическа”, “абсолютна”, 

“перманентна” и т.н.. Идеята е, че тук няма определена физическа граница, 

която да разделя двете бойни полета, а неопределения противник е много по-

опасен от този в конвенционалната война.  

Според ген. Пиночет например “марксизмът е една постоянна агресия, 

която служи на съветския империализъм. Тази нова форма на агресия дава 

място на една неконвенционална война, в която завоюването на територии е 

заместено от опита да се контролира държавата отвътре” [8]. 

 

3. Неконвенционални методи на Доктрината за национална сигурност и 

тяхната легитимация 

Оттук се извежда и необходимостта да се използват някои специфични и 

нетипични методи, между които фигурират изтезанията и безследните 

изчезвания, толкова разпространени в латиноамериканския регион. Тези 

методи не са толкова плод на някаква маниакална перверзност, целяща 

физическото унищожаване на противника, колкото на стройна система от 



 

384 

 

дисоциативни мероприятия, целящи (и често постигащи) почти пълен контрол 

над обществото. В никакъв случай казаното дотук не може да оправдае 

нарушаването на човешките права, истезанията и убийствата, чрез които 

военните режими се опитват да постигнат формулираните от тях цели и 

задачи. Колкото до самата военна стойност на изтезанията, тя се счита твърде 

спорна за много изследователи [9]. 

Как военните легитимират действията си пред обществото, а и пред 

самите себе си? Според полк. Роже Тринкие, виден теоритик на 

антипартизанската борба “летецът е ликвидиран от противовъздушната 

отбрана, мотосрелковакът - от шрапнела. Терориста трябва да бъде 

ликвидиран чрез мъчения. Това е основното оръжие срещу партизанската 

война”. [10] Особено важно е, че в тази война агресорите са бунтовниците-

революционери, а военният отговор се разглежда като законен и легитимен. 

Затова не е странно, че по-голямата част от офицерския състав разглежда 

съвсем искрено авторитаризма, мъченията и убийствата на широки социални 

групи като законна самоотбрана и защита на общественото цяло. Това за тях е 

единствения начин (макар и жесток) да се спаси страната и да се върне самата 

демокрация. В тази война на живот и смърт според тях има само две възможни 

позиции. Както недвусмислено поставя въпросът един от представителите на 

военната чилийска хунта пред ООН, проблемът е “или заедно с Чили и 

неговото правителство, или заедно със съветския комунизъм. Средно 

положение няма. Или сме от едната страна, или сме от другата” [11]. 

В антипартизанската война обаче военните операции и терора не са 

единствени средства. Широко са застъпени т.н. “цивилни” акции. Неслучайно 

Роберт МкНамара, един от идеолозите на ДНС твърди, че “сигурността е 

развитие и без развитие не може да има сигурност” [12].  

Не може да се твърди, че тук развитието се разбира само като механичен 

икономически растеж, без да се отчита социалния елемент. Бразилския стратег 

ген. Колбери до Коуто е Силва споделя, че дилемата между благоденствието и 

сигурността е отбелязана още от Гьоринг с неговата известна фраза: “повече 

оръдия - по-малко масло”. Всъщност, продължава той, няма начин да се 

избегне необходимостта да се жертва благоденствието в името на сигурността, 

при условие че това благоденствие е наистина заплашено. Но съществува от 

друга страна едно “минимално” благоденствие, което задължително трябва да 

се осигури по всякакъв възможен начин.[13]  

Дали и доколко военните правителства в Латинска Америка успяват да 

осигурят това минимално благоденствие е сложен въпрос, който трябва да се 

разглежда при всеки конкретен случай. Така или иначе обаче, тяхната най-

малко съпричасност към този проблем обяснява и значителната понякога 

подкрепа, която получават от обществото при смяната на квалифицираните 

като безгранично корумпирани цивилни политици.  
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Независимо от това доколко успяват да се справят с проблемите на 

зависимия капитализъм, стратегиите за развитие в средносрочен и 

дългосрочен план присъстват при повечето военни правителства. В този 

смисъл т.н “цивилни” акции са най-малко структурен опит да се притъпят 

социалните проблеми в обществото, а не само чиста антипартизанска тактика, 

която цели да намери подкрепа от населението в определени райони и с това 

да ограничи влиянието на самото партизанско движение. В много случаи 

цивилните акции са не се ограничават само с изкопаването на кладенец или 

построяването на мост. Това често могат да бъдат национални кампании за 

ограмотяване, ваксиниране, внедряване на нови регионални икономически 

механизми и т.н.  

Безполезно би било да се търси обяснение дали Доктрината за 

Национална Сигурност (ДНС) има за цел да легитимира идеологически 

намесата на военните в политическия живот пред обществото или пък служи 

за своеобразна вътрешна спойка на военните структури. Тя несъмнено 

притежава и двете функции. Бразилският генерал Коста Пинто твърди, че 

“латиноамериканския военен не се чувства излишен с ДНС. Участва в 

световната борба в защита на западната цивилизация, нейните ценности и 

традиции, срещу комунизма, материализма, корупцията и други опасности, 

които заплашват Родината и човешката личност” [14].  

При военните намеси армейската честност и дисциплина е 

противопоставена обикновено на политиканстването, демагогията и 

корупцията, характерни до голяма степен за цивилните политици; големите 

национални интереси - на тесните политически и икономически виждания и 

интереси на традиционния политически елит. Вече не е достатъчно да подмени 

едно лошо правителство с друго по-добро. Необходимо е да се възроди 

нацията, нещо което според някои, само военните биха могли да направят [15]. 

Това е така, защото при тоталното разочарование от политическия елит просто 

няма партия, способна да генерира политически очаквания и привлече 

необходимата за функционирането на парламентарната система политическа 

подкрепа. Според военните идеолози вече не става дума да се търси някакъв 

изход, а за единствения въможен такъв. “В настоящата световна конюктура, 

отбелязва бразилския стратег ген. Мейра Матос не става дума за избор между 

ред или свобода, а за свобода в рамките на реда или анархия без нито едно от 

двете” [16]. 

Веднъж заели политическата сцена, при военните се наблюдава логичен 

процес на политизация. Този процес е добре описан от чилийския генерал 

Бенхамин Ратембах: “Изведнъж военните се разделят на революционери и 

контрареволюционери, по късно между тях се оформят различни тенденции, 

защото веднъж политизирани няма кой да ги накара да постигнат съгласие; по-

сетне се появяват военни групировки и крила във всяка от основните видове 
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войски. Най-накрая въоръжените сили на страната са разделени на 

многобройни тенденции, крила и партии, които представляват истинско 

раково заболяване за живия военен организъм” [17]. 

Действително е доста трудно да се приеме тезата за аполитичността на 

въоръжените сили, откъдето и да идва тя. Дори да я приемем за вярна, тази 

аполитичност би означавала в крайна сметка едно безропотно подчинение на 

политическите заповеди на управляващия елит. Заповеди, които по същество 

биха облагодетелствали определени групови, лични или дори кланови 

интереси на представените в държавното управление кръгове. В този смисъл 

политика прозира както от директната намеса на армията, толкова и от нейната 

ненамеса.  

 

4. Заключение 

Спекулациите относно намесата на военните в политиката, резултатите, 

които те постигат, както и оттеглянето им от властта са многобройни и 

заслужават определено внимание. Какви фактори налагат това оттегляне? 

Политическото им изхабяване, силното им вътрешно политизиране, 

международния натиск около неспазването на човешките права, вътрешната 

политическа борба против диктатурата? А може би военните, чрез своя 

етатизъм и национализъм започват да ограничават възможностите и особено 

интересите на чуждия капитал, толерирайки по недопустим, от гледна точка 

на този капитал начин националните интереси? В този смисъл ДНС с 

определените от нея “национални цели” би могла да се превърне в неудобна 

пречка за чужди икономически интереси, разбираемо проповядващи краен 

либерализъм за периферните региони на своето влияние.  

Несъмнено демократизациите в Южния Конус са  постепенни процеси. 

Но във всички страни от района, дори и в Аржентина, където Малвинската 

криза е силен военен катализатор на политическия провал на военната 

върхушка, процесите не излизат извън контрол. Тук възниква и друг важен 

въпрос. Действително ли военните диктатури и свързаната с тях политика са 

един тотален провал, както доста често биват определяни от либералните и 

демократични среди? От гледна точка на демократичните ценности и 

човешките права, и от гледна точка на морала – несъмнено те са провал. За да 

се даде подобаваща оценка би трябвало да се направи обективен анализ на това 

какви задачи си поставят военните при идването си на власт, какво успяват да 

постигнат и какво не, както разбира се да се отчетат конкретните условия, при 

които управляват.          

Не подлежи на съмнение, че при военните диктатури се осъществява 

сериозен икономически растеж, особено в началния период. Растежът на 

брутния вътрешен продукт не винаги означава обаче по-справедливото му 

разпределение. Доста изследователи обвиняват за това недъзите на онова, 
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което за тях е деформирано и зависимо развитие. Привържениците на западния 

стандарт, характерен едновременно с високи темпове на растеж и силна 

социална политика претендират неуморно за „правилното“ развитие по 

западен образец. Тези радетели на западния тип демокрация често обаче 

забрявят една съществена подробност. А именно тенденцията на съвременния 

капитализъм да прехвърля тежестта на проблемите от развитите страни към 

периферията на системата или това, което ООН квалифицира като нарастващо 

разделение между индустриалните и развиващите се страни.  

Според политолога Аугустин Куева абсолютното обедняване не е 

следствие на бързия икономически растеж, както обикновено се смята, а 

негово неизменно условие. “Проличава ясно тясната обвързаност между 

новото международно разделение на труда и процеса на абсолютната 

пауперизация в Латинска Америка” [18].  

Подобни, макар изразени по различен начин, са твърденията на ген. 

Емилио Медичи, президент на Бразилия през 1971. “Въпреки, че не се 

уморявам да твърдя, че правим всичко възможно за да разпределяме 

националната рента по един по-справедлив начин, тъй като значителна част от 

народа не разполага със средства за съществуване и потребление, 

предупреждавам, че не трябва да разширяваме преждевременно 

потреблението, жертвайки по този начин самото развитие [19]. Тези слова, 

произнесени по време на най-динамичния икономически растеж на Бразилия, 

известен в литературата като “бразилско икономическо чудо” (1968-73) са 

многозначителни. Тук по един изключително ясен начин се поставя 

зависимостта между икономически растеж и справедливото вътрешно 

разпределение на натрупаното богатство в т.н периферен и зависим 

капитализъм. Зависимост, която редица  изследователи отказват да приемат, 

по чисто политически, а понякога дори и от морални съображения. Нещо, 

което обаче не пречи тя да съществува. 

Важността на сигурността като предпоставка за развитието на всяко едно 

общество едва ли би могла да бъде оспорена. Връзката и корелацията между 

политическата сигурност и развитието също. Големият въпрос е може би кои 

са границите на тази обвързаност в морален и чисто човешки план. Доколко 

елементите на Доктрината за национална сигурност са съвместими с морала 

едва ли е нужно да бъде анализирано [20]. Десетките хиляди безследно 

изчезнали в Аржентина, масовите екзекуции и репресии сами по-себе си дават 

отговор на този въпрос. По-важното, на което се опитахме да отговорим в 

настоящото изследване е кои са причините за възприемането на посочената 

доктрина и масовото и въвеждане в употреба от всички военни режими в 

Латинска Америка.  
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dimensions of the current global situation associated with the changing perceptions of the 
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1. Проблемът в съвременната ситуация  

Въпреки безпрецедентния научно-технологичен напредък влиянието на 

религиозните представи заедно с вплетените в тях ценностни ориентации в 

съвременността не само не намалява, а, напротив, изживява някакъв 

своеобразен „ренесанс“ след продължителния период на доминиране на 

секуларния атеистичен светоглед в европейската културна традиция, 

започнало от епохата на Новото време и Просвещението [1]. Предпоставките 

за това състояние са многообразни – стопански, технологични, политически и 

не на последно място собствено културни, но едно от емпиричните проявления 

на този парадоксален на пръв поглед процес се съдържа в „конотацията“ на (в 

смисъла на препратка „към“ и значимост „за“) актуалното геополитическо 

противопоставяне между Русия и Запада (ЕС, САЩ, НАТО) със старото 

противоборство между Православието и Западното Християнство 

(Католицизъм и Протестантство)§§, към която социално-политическото 

                                                 
§§ В последващото изложение различието между „католицизъм“ и „протестантство“ се приема за 

несъществено от гледна точка на целта на изследването, поради което „православието“ се 
разглежда в съпоставка със „западното християнство“ като цяло.  
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развитие в България е особено чувствително. Това налага един по-внимателен 

поглед към културните кодове на основните християнски деноминации с оглед 

изследването на възможните им влияния върху съвременния обществен живот 

у нас.   

„Изтокът“ и „Западът“ в Християнската цивилизация 

Причините, довели до голямото разделение на Източната (доминирана от 

Константинопол) от Западната (с център Рим) църкви в средата на 11-ти век са 

много и от най-различно естество – политически, стопански, географски, 

етнопсихологически, дори лингвистични, а противопоставянето постепенно 

набира скорост във вековете преди фаталната 1054 година, когато се стига до 

окончателния  им разрив. Но каквито и колкото да са предпоставките от рода 

на изброените по-горе, противоборството между тях, довело до „Великата 

схизма”, е преди всичко на идейна основа, свързана с „носещата конструкция” 

в светогледа на тогавашния човек. Непримиримите позиции са по въпрос, 

фундаментален за същността на християнската религиозна доктрина – въпроса 

за природата (същността) на специфично християнския Бог-Син, Иисус 

Христос, в съпоставка със старозаветния юдейски бог, провокирал вече 

веднъж острите спорове и антагонизма между дуофизити и монофизити [2]. 

В католическата трактовка на бога акцентът е изместен върху образа на 

Иисус – с други думи върху „смесената” богочовешка природа на 

триединния християнски бог, докато в православната Бог-Отец запазва по-

висшата си позиция – едно първоначално общо и приемливо за цялото 

християнство положение, изразяващо стремежа новозаветната традиция да 

се хармонизира със старозаветната. Погледнато в този ракурс православното 

разбиране на Светата троица може да се определи и като по-консервативно, 

като стоящо по-близо до юдейската и донякъде неоплатоническите (и 

гностическите) концепции за бога, които също са изключително важен 

фактор при формирането на ранното християнство. Обратно, – 

католическата „иновация” е още една крачка по посока на намирането на 

собствения облик на християнството и отдалечаването му от неговия 

исторически корен. И точно тук изпъкват основните светогледни проекции 

на двете алтернативни религиозни доктрини, при които двата образа на Бога-

Син са противопоставени като претенция (и способност) да са творческия 

принцип на битието, да са „енергийното ядро” на Вселената. А с това 

започват да въплъщават в себе си и две представи за границите на свободата, 

за отговорността на човек за собствените му дела и  неговата способност да 

се възвиси до своя идеален първообраз, какъвто, в крайна сметка, се явява 

Иисус от Назарет. По същество тук става въпрос за два начина на мислене и 

две ценностни системи, определящи всички материални – стопански, 

социални, политически – измерения на живота; две визии за мястото и 

начина на пребиваване на човека в света, представени от два различни образа 
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на Иисус Христос, придобили географски координати и превърнали се в 

определен смисъл в бойни знамена на враждуващите лагери от двата 

световни града [3]. 

За съвременника, на който са чужди духът и логиката на схоластичните 

спорове между средновековните йерарси и теолози, различието в 

представите за същността на християнския бог по правило изглежда твърде 

непонятно, и като че ли дори в исторически план лишено от какъвто и да 

било видим, значим за реалния живот смисъл. Достатъчно е обаче да 

разгледаме двата конкуриращи се образа на бога – православния и 

католическия – в качеството им на културни символи, които нормират и 

моделират човешкото поведение както в личностен, така и в социален план, 

за да открием в тях едно разбираемо измерение, свързано не само с характера 

на духовното развитие – нравствено и интелектуално, но в същата степен и 

със спецификата на политическата, стопанската и технологичната 

активност: в крайна сметка, с посоката и съдържанието на историческия 

процес. 

Западният религиозен символ придава на вярата една действена, 

практична насоченост, която донякъде принизява ролята на мистичното 

преживяване, на екстатичното съзерцание на бога. Заличаването на 

дистанцията между Сина и небесния му Отец автоматично скъсява и 

разстоянието между човека и бога, защото задава още по-висок статус на 

човешката природа, която наравно с божествената е въплътена в образа на 

Христос. Издигането на Божия син, извървял земния път на човека от 

раждането до смъртта с всичките му радости и болки, страсти и съмнения, 

до равнището на неговия Отец, който определя висшия смисъл на всичко, 

имплицитно съдържа в себе си и идеята, че човешкият живот – както в 

личностен, така и в социален план – не е просто някакво непонятно за разума 

осъществяване на предварителен висш замисъл, а една съзнателна 

самореализация, при която човек, проумял божествения промисъл в 

съществуването си, може да се възвиси и да постигне своето спасение. По 

този начин се утвърждава активното, практически насочено отношение към 

света, при което отделния индивид, притежаващ правото на свободен избор, 

носи лична отговорност за делата си. Ето защо в „силовото поле” на западния 

религиозен символ специфичните исторически обстоятелства, културни 

предпоставки и природни дадености ще формират такава политическа и 

социално-икономическа организация на живота, която се основава на ясното 

и рационално разпределение на ролите между отделните участници в 

житейската „драма” – ще изградят устойчива и строга обществена йерархия 

с предвидими (или поне разбираеми) резултати от нейното функциониране. 
„Естественият” ред на нещата наистина е от бога, но също както за 

античните гръцки философи е създаден по мярката на човека. Затова е 
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постижим за ума и се реализира чрез  волята на хората, правещи своя свободен 

нравствен избор и носещи лична отговорност за него. Тъкмо тази практически 

ориентирана рационална организация на живота в европейския запад ограничава 

деспотичното начало и не позволява политическата власт да добие формите, 

характерни за източните общества. Което, на свой ред, прави възможно там още 

през 12 – 13-ти век да се развият независими градове, силни рицарски и 

монашески ордени, трансгранични икономически обединения, университети, 

мощни идейни течения, и др., които не намират почва нито във Византия, нито 

в другите държави, чиито исторически орбити гравитират около нея и също като 

нея намират вдъхновение в източната религиозна представа. Обратно – именно 

последната като че ли провокира (и узаконява) консерватизма на византийския 

свят, опитващ се да съхрани и възпроизведе централизирания административно-

политически и стопански модел от епохата на късната Римска империя. 

Византийският модел на отношението между религията и политиката, 

църквата и държавата повече или по-малко се приема и от останалите страни, 

приели християнството от Константинополската патриаршия. Той постепенно 

става устойчив елемент на тяхната културна идентичност и играе съществена 

роля в тяхната история като в зависимост от специфичната традиция, в която е 

„присаден”, и разнообразните външни обстоятелства се проявява по различен 

начин. Затова и оценката му от съвременна гледна точка – оценка, по правило 

детерминирана от доминиращите в момента идеологически възгледи и често 

подвластна на конюнктурата – е твърде противоречива. Но в този план – и без да 

се подценява цялото многообразие от сложно преплетени фактори – 

допълнително осветление би могъл да получи въпросът за коренно различния 

социално-политически патос на българското и руското православие (и 

съответстващите им църкви): първото, поддържащо една подчертано 

демократична тенденция в общественото развитие почти през цялата си история; 

второто – несменяем стълб на деспотичния абсолютизъм и империалистическата 

по своята същност доктрина за „Третия Рим”. 

Накрая, чрез еволюцията на западния религиозен светоглед може по-добре да 

се обясни европейската модерност. В неговия крах като цяло през века на 

Просвещението можем да видим преди всичко парадоксалната трансформация на 

идеала, който западното християнство постепенно е формулирало и носи в себе си 

повече от едно хилядолетие: когато западният човек най-сетне успява с разума си 

да разбере (или поне си въобразява, че е успял да разбере) божествения замисъл на 

Сътворението и по този начин да се „въздигне” до своя Бог, богът става „излишен”, 

а човекът „самодостатъчен” повелител на природата; това е посланието, което 
научно-философската рационалност носи в себе си, това е интимното 

съдържание на модерността след епохата на Новото време. Казано по друг 

начин, съвременният научно-философски светоглед израства не като антитеза 

на религиозния, а по-скоро от неговото естествено самоизчерпване, което 

обяснява както дълбоката напрегната вяра, така и специфичното разбиране за 
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мястото (функцията) на бога в света,  характерни за мислители от величината 

на Декарт и Нютон в епохата на прехода към модерността [4]. 

 

2. Съвременните метаморфози на религиозния светоглед 

Съществува ли някаква актуална връзка между православната религиозна 

традиция в аспекта на очертаната по-горе съпоставка със западното 

християнство (католицизъм и протестантство) и социално-политическите 

процеси в страните, където тази деноминация е традиционна и днес 

преобладава? 

На пръв поглед подобен въпрос изглежда лишен от сериозни основания – 

както теоретични, така и практически, – защото съвременната култура в 

основните си измерения е атеистична, а съответстващото ѝ обществено 

устройство – секуларно. Към това следва да се добави и обстоятелството, че 

на основата на технологичната революция нашата епоха както никога преди 

това заличава границите между регионалните култури, което би следвало да 

доведе до окончателното игнориране ролята на свързаните с тях религии; 

или поне да я направи пренебрежимо малка. 

В същото време обаче, емпиричен факт е, че  във влиянието на църквите 

на двата основни клона на християнската религия – източния и западния, 

втъкани в интимната структура на европейската цивилизация, през 

последните няколко десетилетия се наблюдава някакъв обрат. Значимостта 

на религиозната символика, а от тук и на самите религиозни институции като 

че ли преживяват своеобразен ренесанс, което кореспондира с нарастващото 

интелектуално и социално-политическо напрежение на религиозна (или по-

точно етнорелигиозна) почва в планетарен мащаб. Дали тази тенденция ще 

се задълбочи и дали тя може след време да активизира „заспалия тектоничен 

разлом” между западното и източното християнство е трудно да се каже. 

Всякакви смътни догадки и идеологически спекулации тук са крайно 

рисковани. Но все пак определено може да се твърди, че съвременното 

(„постмодерно”) развитие индуцира емоционални и ментални нагласи, които 

не само възраждат религиозната чувствителност във вид, доскоро определян 

като атавизъм, като безвъзвратно принадлежащ на миналото, но активизират 

и старите културни, социално-икономически и политически „валенции” на 

двете основни форми на християнския светоглед. 

В тази връзка на първо място е уместно вглеждането в различието 

между начините, по които църковните институции на източната и западната 

християнска доктрина реагират на предизвикателствата на нашето време. 

Особено показателен тук е рефлексът към нормите на научната 

рационалност, които конституират модерността след Новото време и 

Просвещението. 
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Западната църква – както католическата, така в преобладаващия случай 

и църквите на различните направления в протестантството, проявява 

подчертан стремеж към „колаборационизъм” с науката и, акцентирайки 

върху нравствените измерения на вярата, се противопоставя подобно на нея 

на различните модерни форми на суеверие. Източното – в лицето на 

православието като цяло, демонстрира по-скоро безразличие към 

последното, съчетано с осезаема дистанцираност към научните достижения, 

при която подозрителността към тях често граничи с откритата враждебност. 

Съществуващото днес различие между църквите на западното и 

източното християнство, не се проявява единствено в отношението им към 

науката и образованието. То има много по-универсално значение и може да 

се проследи достатъчно отчетливо в областта на естетическите и 

нравствените ценности, идеали, вкусове. По-важното обаче е друго – самата 

културно-историческа традиция, формирала се в полето на едната или 

другата религиозна доктрина, поражда специфични практически нагласи, 

които, макар и без някаква специална санкция от съответната църковна 

институция, оказват мощно влияние върху обществения живот във всичките 

му аспекти. Особен интерес сред тях представляват нагласите, играещи роля 

на своеобразни „архетипи“, в стопанската и политическата сфери. 

Най-общо казано традицията, развила се в коловоза на западното 

християнство, възпитава в духа на методичното планиране и постигане на 

предварително дефинираните цели. Добре свършената работа има дълбок 

висш смисъл – тя е най-верния път към бога и това, въпреки убеждението на 

Макс Вебер, не е „верую“ само на протестантската етика, макар че в нея то 

като че ли е изразено по-категорично [5]. Рационалните основания на 

съзидателната дейност в тази традиция се състоят в детайлното познаването 

на „механиката” (принципите на функциониране) на вещите, с които се 

оперира и обективната оценка на крайния резултат на основата на 

общоприети критерии. Последното е решаващо за овъзмездяването на 

вложения труд, което заедно с ясните, предварително договорени условия за 

неговото осъществяване и ред други не по-малко съществени параметри, 

рационализиращи както промишлената, така и търговско-финансовата 

дейност, дават лицето на западноевропейската стопанска култура. Тъкмо 

тези характеристики налагат желязната необходимост от публична 

регламентация на икономическите отношения, в изготвянето на която са 

привлечени всички заинтересовани страни – в развитите демокрации на 

практика цялото общество, – както и нейното безкомпромисно спазване, 

осигурено колкото от административната принуда, толкова и от 

нравствената санкция. 

В съответствие със западния икономически модел е конструиран и 

политическият живот. По правило той се подчинява на същите отчетливо 
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дефинирани правила, които принципно не допускат (а практически задържат 

ниския праг) на субективната интерпретация при тяхното прилагане. Така се 

формира един рационализиран стопанско-политически климат, в който е 

потопено цялостното социално битие. За него, от една страна, са характерни 

отсъствието на пряка намеса на политическата власт в дейността на 

отделните икономически субекти и гарантираната равноправност на 

последните в полето на свободната конкуренция, регулирана единствено от 

законовата рамка, в която тя се развива. Затова, от друга, политиката се 

оказва в максимална степен еманципирана от користния стопански интерес 

и имунизирана от вируса на олигархическия подход към обществените дела. 

Съвършено различно е отношението към съвременните реалности, 

формирано в руслото на източния християнски светоглед. Дори при първо 

приближение отчетливо се вижда, че в страните, в които доминира 

православното вероизповедание, развитието на либералната демокрация и 

свободната пазарна икономика се натъква на някои препятствия със сходен 

за всички тях характер: 

Законите се създават предимно под натиска на частни интереси, които 

влизат в остро противоречие с обществените и целят създаването на лични и 

групови привилегии. На тях е подчинено и държавното управление като 

цяло. Тези интереси никога не са явно дефинирани, а винаги остават срамна 

„публична тайна“, което затвърждава масовото убеждение, че 

упражняването на властта е продукт на задкулисни машинации и сделки в 

услуга на олигархични групировки. От своя страна противоборството на 

политическите опоненти не е на основата на идеи, на различни ясно 

артикулирани визии за целта и посоката на общественото развитие, а се 

осъществява като персонални и партийни схватки, водени с 

полукриминалните способи на шантажа и оклеветяването. Тъкмо затова 

публичният дебат, доколкото все пак го има като „неизбежното зло” на 

демокрацията, е белязан с формализъм, води се „от немай-къде” и цели 

манипулирането на общественото мнение, прикриването или превратното 

представяне на действителните мотиви и цели на участващите в 

„спектакъла”. Това, в съчетание с липсата на дълбока, исторически 

изстрадана демократична традиция поражда една свръхдинамика в 

политическия процес, при която в него постоянно се включват случайни и 

съмнителни „играчи-еднодневки”. При тези предпоставки правната рамка на 

обществените отношения като цяло е много неустойчива, конюнктурна и не 

е ориентирана към трайни във времето решения; разпоредбите на наличната 

законова (и цялата произтичаща от нея нормативна) регламентация са 

толкова многозначни и „обтекаеми”, че правят належащо постоянното им 

субективното тълкуване от позициите на наличния в момента властови 
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ресурс, което се превръща в негласен принцип на управлението и поражда 

чудовищна по размери корупция. 
От друга страна – и като еквивалент на описаното състояние в областта на 

политиката и държавното управление, – в производството цари всеобщо 

пренебрежително отношение към строгото спазване на технологичната 

дисциплина, което поражда трайни проблеми с качеството на продукцията. И 

това се отнася в същата степен за сферата на търговията и услугите. „Лошо 

свършената работа” до голяма степен се дължи на обърканата мотивацията на 

стопанските субекти, които се ръководят от разбирането, че успехът е функция 

на измамата и политическите им връзки, а не на тяхната ефективност. 

Посочените особености на социалния климат, към които могат да се 

прибавят още много други, се обобщават в представите за бизнеса и 

политиката като „далавера” – ориенталския еквивалент на немското 

„гешефт” (Geschäft) и френското „афера” (Affaire); представата за бизнеса и 

политиката единствено като средство за задоволяване на примитивния 

печалбарски нагон на тези, които се занимават с тях. 
От гледна точка на западната култура това са „тъмни”, „сенчести” страни, 

които илюстрират някаква „обратна тяга” срещу модерната обществена уредба. 

Причините за възникването и устойчивостта им – както в исторически, така и в 

актуален план – са много и не се дължат, разбира се, единствено на 

православната религиозна идентичност на страните, в които те отчетливо се 

проявяват. Но все пак в тях прозира нещо, което кореспондира с традиционните 

стопански и политически стереотипи, формирани в миналото в гравитационното 

поле на източния християнски светоглед: склонността към мистификация на 

движещите сили и процеси в обществения живот и свързаната с нея хипертрофия 

на емоционално-ирационалните подтици и импулси в социалната активност; 

приемането на властовата позиция – държавния пост, началническата титла – 

като тъждествена с моралния авторитет и произтичащия от това афинитет към 

деспотичен произвол; обезценяването на индивидуалността, на отделната 

личност – на другия, но в същата степен и собствената, – при което животът се 

възприема като (и реално се превръща в) арена на действието на безлични и 

неведоми сили. Тази сянка на миналото, това влияние на традицията върху 

настоящето макар и да действа с различна сила в отделните национални култури, 

обхванати от православието, е осезаемо при всички тях и повече или по-малко 

деформира историческата им перспектива. 
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