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СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ 

УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРЕЗ ПЪРВИЯ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

 

SITUATION AND CHALLENGES IN THE ABSORPTION OF 

FUNDS UNDER THE OPERATIONAL PROGRAM 

TECHNICAL ASSISTANCE IN THE FIRST PROGRAM 

PERIOD 

 
Kiril  Anguelov 

 
Department of Management, Technical University - Sofia, Bulgaria, 

 E-mail: ang@tu-sofia.bg  

 
Abstract. The Operational Program "Technical Assistance" 2007-2013 (OPTA) is the 

program with the smallest budget implemented in Bulgaria within the first programming 

period. The purpose of this study is to identify the state and challenges in the absorption of 

funds under the Operational Program Technical Assistance during the first programming 

period. The relevance of the research is determined by the importance of the research 

problem - to take account of the challenges, to identify good practices and to avoid mistakes 

being made to avoid repetition. 

Keywords: operational programs, European funds management, European projects. 

 

1. Въведение 

Европейските фондове и програми играят значителна роля за 

реализиране на цялотните политики на ЕС [4, 6, 7]. Оперативна програма 

„Техническа помощ“ 2007-2013 г. (ОПТП) е програмата с най-малък бюджет, 

която се изпълнява в България в рамките на първия програмен период. 

Нейната самостоятелност, особено от гледна точка на наличието на ОП 

„Административен капацитет“ е твърде спорна, предвид целите и задачите, 

които следва да реши. Също както и ОПАК, ОТПТ изпълнява хоризонтални 

по своята същност проблеми на цялостната система на изпълнение и 

управление на средствата от ЕС. В този смисъл ОПТП също работи с малко 

на брой ограничени в рамките на структурите основно на централната 

администрация звена (с изключение на общините – бенефициенти на 

проектите за изграждане и функциониране на Областните информационни 

центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България). 

Важна особеност на програмата е връзката и с цялостната комуникационна 

стратегия по европейските фондове в България [3].  

Целта на настоящото изследване е да се установи състояние и 

 
8



предизвикателства при усвояването на средства по Оперативна програма 

Техническа помощ през първия програмен период. 

Обект на изследването е Оперативна програма Техническа помощ. 

Актуалността на изследването се определя от важността на 

изследвания проблем – да се отчетат предизвикателствата, да се установят 

добри практики и да не се отчетат грешките за да не бъдат повтаряни. 

 

2. Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 

Общата цел на ОПТП1, дефинирана в теста на самата програма, е 

следната: „По-нататъшно подобряване на координацията, контрола, 

прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в 

България за периода 2007 - 2013 г.”. Предвидено е тази обща цел да бъде 

постигната посредством изпълнението на следните специфични цели: 

1. Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на 

структурите на централната и местни администрации, участващи в 

усвояването на СКФ; 

2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за 

ефективното и ефикасно използване на СКФ в България. 

Изпълнението на програмата е заложено чрез три приоритетни оси: 

Приоритетна ос 1: Подпомагане реализирането на дейностите на 

структурите на централно ниво: Централното координационно звено, 

Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на 

НСРР, Управляващия орган на ОПТП и Комитета за наблюдение на ОПТП. 

Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по 

Структурните фондове.  

Приоритетна ос 2: Допълнително разработване и подпомагане на 

функционирането на Унифицирана информационна система за управление и 

наблюдение.  

Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна 

политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа 

информация. 

Разпределение на средствата по приоритетни оси на програмата 

Общият бюджет на ОПТП е в размер на 56 819 427 евро, финансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие (48 296 513 eвро) и национално 

съфинансиране (8 522 914 eвро). Разпределението на тези средства между 

приоритетните оси на програмата е представено в таблица 2-7. 

Таблица 2-7. Разпределение на бюджета на ОП „Техническа помощ“ 

2007-2013 г. по приоритетни оси в евро. 

 

 

1 ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г., www.eufunds.bg  
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Табл. 1. Оперативна програма Техническа помощ Източник: ОПТП 

Приоритетна ос ЕФРР Национално 

съфинансиране 

Общ бюджет 

Приоритетна ос 1 25 00 0000 4 411 765 29 411 765 

Приоритетна ос 2 9 659 303 1 704 583 11 363 886 

Приоритетна ос 3 13 637 210 2 406 566 16 043 776 

Общо 48 296 513 8 522 914 56 819 427 

 

Когато разглеждахме ОПАК коментирахме, че самата програма е доста 

малка и с много ограничени финансови ресурси, то за ОПТП същото 

твърдение важи с още по-голяма сила. Именно този факт, особено когато се 

има предвид, че и двете програми финансират почти идентични по своя 

характер проекти, ни дава основание да твърдим, че е излишно наличието на 

две паралелно съществуващи оперативни програми, които по същество 

изпълняват сходни цели и финансират проекти на почти едни и същи 

бенефициенти. По-логично би било ако на ниво програмиране тези две 

оперативни програми бяха обединени в една, с двуфондово финансиране от 

ЕСФ и ЕФРР, която може би щеше да е в състояние да получи и по-голям 

ефект и добавена стойност от ресурсите. Видно от бюджета на програмата, 

основната част от ресурса е заложен по Приоритетна ос 1, която финансира 

проекти, свързани с подпомагането работата на структурите на централно 

ниво. Следващата по финансово разпределение ос е Приоритетна ос 3, по 

която се осъществяват проекти, свързани с популяризирането на 

европейската кохезионна политика в България и се обезпечава работата на 

Централния информационен офис в рамките на Централното 

координационно звено. Финансирането на централизирана Единна 

информационна система за управление и наблюдение, което се извършва по 

Приоритетна ос 2, е с най-малко разпределен бюджет на фона на останалите 

приоритетни оси от програмата. Дяловото разпределение на бюджета на 

програмата по приоритетни оси е показано на фигура 1.  

Недоумение буди фактът, че за изграждането и поддържането на една 

сложна информационна и комуникационна система, каквато представлява 

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) е отреден 

по-малък бюджет, отколкото например за обезпечаването на публичността и 

то при условие, че всяка оперативна програма, в рамките на нейната 

приоритетна ос „Техническа помощ“ има гарантиран одобрен бюджет, който 

е именно за дейности, свързани с информацията и публичността. От начина, 

по който се подходи в самото начало към изграждането на тази система, в 

това число и технологичното й обезпечаване, зависи в голяма степен и 

начина, по който въобще България ще заложи на електронни проектен цикъл 

– т.е. от електронно подаване на проектното предложение, през електронна 

оценка, он-лайн отчитане, та до последното искане за плащане или последния 
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извършен одит по проекта. Положителните ефекти от въвеждането на 

електронно кандидатстване и изпълнение на проектите, в това число и 

извършването на мониторинга и финансовия контрол от страна на УО/МЗ 

към бенефициента са безспорни и далеч не се изчерпват само с намаляване на 

административната тежест от страна на администрацията към 

бенефициентите, а води и до преки положителни последствия, включително 

и такива, свързани с намаляването и въобще елиминирането на възможността 

за корупционни практики в някои от критичните към момента места при  

кандидатстване и изпълнение на проекта.  

 

 

Фиг. 1. Дялово разпределение на бюджета между отделните приоритетни оси 

на ОПТП 

 

3. Структура на управление на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. 

Подобно на разгледаната ситуация с ОПАК, и УО на ОПТП смени 

административната си структура в рамките на програмния период. В 

началото програмата беше подготвена и се изпълняваше в рамките на 

Министерството на финансите, но в последствие всички функции на 

Централен координационен офис бяха изместени от Министерството на 

финансите към Министерски съвет. Това наложи структурата, която 

управляваше ОПТП, също да се премести в Администрацията на 

Министерския съвет. Понастоящем цялото ЦКЗ, както и УО на ОПТП са част 

именно от администрацията на МС.  
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Фиг. 2. Административна структура на изпълнение и управление на ОПТП 

2007-2013 

Видно от фигурата, основните бенефициенти на програмата са отелни 

структурни звена в рамките на администрацията на Министерския съвет. 

Бидейки под една шапка, особено с обособен заместник министър-

председател, отговарящ за изпълнението и управлението на европейските 

фондове в България, на който всички тези звена са пряко функционално 
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подчинени, би следвало работата на УО на ОПТП и на бенефициентите от 

страна на ЦКЗ да бъде в голяма степен обезпечена.  

От друга страна, проектите на общините-бенефициенти по процедурата 

за изграждане и функциониране на областни информационни центрове, които 

са мрежа за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, 

бяха сключени едва през 2011 г., което в голяма степен поставя под съмнение 

ефективността и ефикасността въобще от тяхното съществуване през петата 

година от реално членство на България в ЕС. 

 

4. Финансово планиране и изпълнение на програмата 

Според данни от доклада на Народното събрание, което от своя страна се 

позовава на предоставена информация от УО на ОПТП, резултатите по 

изпълнение на програмата до края на 2011 г. са следните: сключените 

договори по ОПТП са 84 и възлизат на 28 654 489 евро, което съставлява над 

50% от бюджета на ОП. Общият резултат на програмата по отношение на 

реално изплатените суми към бенефициентите възлиза в размер на 12 156 310 

или 22% дял спрямо общия бюджет на програмата. На фигура 2-23 е 

представено финансовия напредък в изпълнение на програмата по отделни 

приоритетни оси.  
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Фиг. 3. Финансов напредък в изпълнението на ОПТП по приоритетни оси за 

периода 2007-2011 г. (eвро), Източник: Народно събрание, 2012 

 

По първа приоритетна ос се наблюдава дял от близо 44% стойност на 

договорените средства и 23% на реално изплатени средства към 

бенефициентите. Втората приоритетна ос, тази, която е свързана именно с 

изграждането на ИСУН, е с доста по-слаби постигнати показатели: 39% 
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договорени и 17,52% на изплатени средства. Това означава, че УО на ОПТП 

би следвало да обърне специално внимание на причините за забавянето в 

изпълнението на тази приоритетна ос, от гледна точка на сериозността и 

ефекта на хоризонтално ниво, което ИСУН има спрямо всички останали 

оперативни програми. По Приоритетна ос 3 е постигнат най-високото ниво 

на договореност по отношение на програмата – близо 71%. Този резултат 

следва да се тълкува с оглед на факта, че именно през 2011 г. бяха сключени 

договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на 

ОПТП и общините-областни центрове, които са бенефициенти по 

процедурата за изграждане и функциониране на областните информационни 

центрове. Това, както казахме и по-рано, от гледна точка на ефективност и 

ефикасност при преминали пет години от първия програмен период без 

наличието на подобни информационни центрове, в голяма степен може да се 

разглежда като проблем с отпаднала необходимост. Реалното финансово 

изпълнение, достигнато по тази приоритетна ос, е с дял от 21%. 

Имайки предвид факта, че 100% от бенефициентите на програмата са 

звена в публичната администрация и в този смисъл – възложители по ЗОП, 

основните проблеми, свързани с изпълнението на проектите би следвало да 

се търси отново в процедурите по реда на ЗОП. Този именно проблем е 

докладван и от страна на УО към Народното събрание.  

 

5. Заключение 

В извършеното проучване и направения анализ се установява състояние 

и предизвикателства при усвояването на средства по Оперативна програма 

Техническа помощ през първия програмен период. 
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Abstract. The article outlines some of the problems and their solutions in the light industry 

from the standpoint of achieving sustainable development goals. Attention is focused on the 

need for active state support in ensuring the stability of the industry's development 

(preferential taxation, investment attraction, export promotion, etc.). The problems of 

Ukraine’s restoration of lost positions in the domestic and foreign markets of light industry 

products are described. The ethical, economic and environmental problems of saturation of 

the second-hand market are characterized, primarily in developing countries.  

Keywords: competitiveness, cyclical economy, light industry, second-hand, sustainable 

development goals. 

 

1. Introduction 

The most pressing problem at the present stage of the development of 

civilization is the need to unite the efforts of society and business in three main 

areas – economic growth, social integration and environmental protection. These 

three components form the concept of sustainable development. The agenda for 

transforming our world in the interests of man and nature, in order to form a 

modern inclusive economy was prepared and approved by 193 UN member states 

on the margins of the 70th anniversary session of the UN General Assembly 

(09/25/2015). The implementation of an unprecedented international program 

began at almost all levels of government and management in all countries, in many 

sectors of national economies, and in many business entities. The program of 

sustainable development in the world includes 17 goals and 169 tasks [1]. 

The action program is based on the indivisibility of economic, environmental 

and social factors. It takes into account, first of all, the objective factor of limited 

natural resources, the limits of exploitation of the biosphere and global problems 

and risks arising from short-sighted policy, which for many years was based on 

unsecured growth and priority of economic gain, financial profit, and enrichment 

of the rich. 

The formation and successful implementation of the key provisions of the new 

paradigm of sustainable development and the innovative model of the world 

economy will take place under the condition that there will be a transformation, 

above all, of the business sector in each country without exception in favor of the 
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global agreement “Transforming our world: Sustainable Development Agenda for 

the period until 2030”. 

The aim of our study is to study the main trends of sustainable development in 

light industry, deepen theoretical and methodological approaches and develop 

practical recommendations in solving the most important triune problems of 

economic, social and environmental orientation in industry enterprises in Ukraine 

and in some other countries. 

To achieve this goal, the study identified and made suggestions for solving the 

following tasks: 

- to show the special role of textile and light industry in meeting the needs of the 

population in high-quality and affordable products; 

- to outline the main problems of the functioning of the enterprises of light 

industry in Ukraine in the transition from a planned economic system to the 

principles of free trade; 

 - consider the issues of providing raw materials in the industry and reducing 

dependence on imports; 

- emphasize the need for enterprises in the industry to set sustainable development 

goals in order to increase their competitiveness in the domestic and international 

markets; 

- to characterize the state of saturation of the domestic and world market with 

“second-hand” in its flow from developed to developing countries from the 

standpoint of moral, social, economic and environmental; 

- to present an opinion on the need to combine the principles of protectionism and 

liberalism doctrines in order to meet the increasing human needs, improve their 

well-being and preserve the environment. 

The methodological basis of the research is general scientific and special 

methods of scientific knowledge. The theoretical basis of the study is the work of 

domestic and foreign scientists on the sustainable development of light industry 

enterprises. Information base of scientific search are directives of the UN, 

international organizations (WTO, IMF, ILO), regulatory acts of Ukraine and other 

countries, the State Statistics Service, information of analytical publications, as 

well as Internet resources.  

 

2. Trends in the development of light industry in Ukraine 

The question arises why the light industry was chosen as the object of research. 

The answer is simple: for life, a person needs, above all, food and clothing. Light 

industry has always been one of the key sectors of the national economy. The 

development of the world economic system, the beginning processes of 

liberalization in world trade, and then the globalization phenomena have made 

serious adjustments in the division of labor. 

If we analyze the features of the functioning of this industry, it should be 

emphasized that it carries out both the primary processing of raw materials (flax, 

cotton, wool, leather, etc.), and the production of finished products for mass and 
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exclusive consumption. A significant part of the production processes is occupied 

by the production of industrial and technical and special purposes for many 

industries (aviation, automotive, furniture, food, chemical, etc.), as well as for the 

needs of agriculture, transport, health care and security agencies. 

The share of light industry in the total industrial output in developed countries 

(USA, Germany, France, Italy, etc.) is 6–12%. In Japan and the Republic of Korea, 

this industry occupies the second position in terms of marketable products after the 

automotive industry. In these countries, up to 20% of the budget is formed due to 

the functioning of sewing and textile enterprises. The production of ready-made 

clothes, fabrics, knitwear, shoes for 75–85% satisfies domestic demand. 

Significant government support for the textile industry in developing countries 

has led to rapid growth in the industry. This concerns, first of all, countries such 

as: China, India, Turkey, Pakistan, Mexico, Bangladesh, Vietnam and Indonesia. 

Over the past two decades, the textile manufacturing center has shifted to Asia and 

South America, gradually displacing the EU and US countries [2]. 

The state of the industry in Ukraine for the period of independence (1991-

2018) can be assessed as unsatisfactory. As a result of ill-considered state 

economic policies, the abrupt transition from the doctrine of protectionism to the 

doctrine of liberalism, the volume of production of goods of light industry declined 

by more than 10 times in 28 years. The output of light industry products in the 

total industrial output of the country decreased from 20% to 0.8%. Such a fall is a 

reflection of the deepest political and economic crisis that arose in connection with 

the collapse of the USSR, the destruction of the centralized management system, 

the transition to market relations without developing and implementing sufficiently 

effective economic, regulatory and legal measures in the country. 

Restoring the effective functioning of light industry can allow the domestic 

market to be saturated with high-quality and affordable domestic goods for the 

consumer, recreating the potential of an important, socially oriented, innovative 

industry with a rapid turnover of capital. Sophisticated actions can help create a 

sufficient number of competitive enterprises capable of producing competitive 

products not only for the domestic market, but also expand their influence in the 

global market. 

Nowadays, domestic production occupies the seventh part of the domestic 

market, and using 80-90% of imported raw materials. Predominantly imported raw 

materials are used from wool and silk fabrics. The cotton industry works on 

imported raw materials. Only the flax industry operates on domestic raw materials. 

For this reason, a reduction in imports in the light industry and the revival of 

domestic production is possible at the initial stage, primarily due to an increase in 

the use of Ukraine’s traditional raw materials – flax and wool. 

It is clear that the use of imported raw materials in the presence of their own 

resources lead to the development not of a domestic commodity producer, but of a 

foreign one. This is confirmed by the structure of the origin of goods in the light 
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industry in the domestic market of Ukraine: domestic production – 14.7%; import 

– 58%; smuggling and “shadow” production – 20.3%; "Second-hand" – 6% [2, 3]. 

The "chronic" instability of the political and economic situation in the country is 

reflected in the functioning of light industry. After the Revolution of Dignity 

(2013-2014), the situation in the industry began to change for the better. In 2017 

compared with the previous year, the growth reached a certain maximum and 

amounted to 6%; products sold by more than 20 billion UAH. However, in 2018 

light industry again "rolled down". The decline in production was 4.6%. The fall 

was observed in one of the most important sectors – food (1.9%). 

One explanation for the decline in production in these two vital sectors is the 

opening of a visa-free regime in the EU countries (2017). This opened the way for 

the migration of millions of Ukrainians (up to 10 million people) to permanent and 

temporary work in Poland, the Czech Republic, Germany, Italy, Canada, the Baltic 

countries, etc. This factor could not but affect the decline in production, 

respectively, and the consumption of light goods, as well as the food industry. 

Analysis of the structure of the industry’s products showed that clothing 

occupies 41% of the total number of products sold, textile production - 37%, 

leather and footwear production - 22%. Foreign trade in light industry goods in 

2017 amounted to more than $ 3.3 billion. This is $ 378, 9 million, or 12.8% more 

than in 2016. Import volumes at the end of 2017 traditionally exceeded export 

volumes by $ 1,162.6 million (or almost 2.1 times). The volume of imports 

compared to 2016 increased by $ 243, 4 million (112.1%) and amounted to more 

than $ 2.25 million, while export volumes increased by $ 135, 4 million (114.2%) 

and amounted to about $ 1.1 billion. [4]. 

According to Ukrlegprom, among the factors hindering the more accelerated 

development of the industry are: lack of own funds (indicated by 79.5% of 

industrial enterprises); high costs of innovation (57.1%); insufficient financial 

support from the state (54.3%); high economic risk (40.7%); imperfection of the 

legislative base (38.7%); long payback period of innovations (38.2%); lack of 

funds from customers (32.1%) [5, p. 196-200]. 

Among other obstacles to the implementation of more efficient business 

activities of the enterprise: lack of opportunities for cooperation with other 

organizations (indicated 19.7% of enterprises); lack of information on new 

technologies (18.4%) and sales markets (18.3%); lack of qualified personnel 

(16.7%); the lack of demand for products (15.3%) the enterprises insensitivity to 

innovation (16.6%) [6, p. 8]. To improve the competitiveness of products of the 

industry in the domestic and foreign markets, the issues of realizing the goals of 

sustainable development, using the experience gained by both domestic and 

foreign producers, are of particular relevance. 

 

3. Features of the use of sustainable development goals in light industry 

It is known that the official implementation of the UN Sustainable 

Development Goals (SDGs) begins on January 1, 2016. Over the past three years, 
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we can sum up certain results, as well as identify problems on the path to 

achieving the SDGs. Light industry, like any other industry, is related to each of 

the 17 SDGs. This concerns, in one way or another, the eradication of poverty and 

hunger; health, well-being and inequality among people; inexpensive and clean 

energy; industrialization, innovation and infrastructure. It is also about the 

sustainability of cities and towns; conservation of marine and terrestrial 

ecosystems; peace, justice and effective institutions; quality education and 

partnership for sustainable development. 

According to manufacturers and retailers, the most relevant for the light 

industry sector are 5 of the 17 SDGs, namely: decent work and economic growth; 

gender equality; fighting climate change; clean water and sanitation; responsible 

consumption and production. Let us briefly dwell on the indicated directions. 

Of course, decent work and economic growth, as well as gender equality, 

deserve special attention. Over 220 thousand Ukrainians work in factories and 

workshops for the production of clothing and footwear. These are mainly women 

(75%), since the light industry has always been considered the lot of women's 

labor. The average age of workers in Ukrainian enterprises is 45 years. To a 

certain extent, this is quite an atypical situation when compared to outsourced 

production in Asian countries, where even child labor is often widely used. The 

current crisis situation in the economy, as well as the existing age discrimination, 

as a rule, does not allow employees to find a worthy alternative to working in shoe 

and garment factories. Many professions in factories and small ateliers do not 

provide reliable social security. Particularly this question concerns the Ukrainian 

seamstresses, including a considerable number of women of retirement age. 

As noted in the study of the Clean Clothes Campaign, to put up with low wages 

to some extent allows the assistance from the state in the form of subsidies. We are 

talking about subsidies for the payment of utilities, the level of which in the winter 

due to high tariffs for heating reaches the minimum wage and above. 

Paradoxically, almost none of the seamstresses can afford to buy new clothes that 

they sew, even mass European brands. Unfortunately, workers are dressed mainly 

in second-hand or cheap markets. The explanation for this is the low level of 

wages of workers. Its level in textile and other areas of light industry should 

provide healthy nutrition, access to the provision of medical services, education, 

and at least some cultural development. This level as of 01/04/2019 should reach 

13 thousand UAH and above [7]. 

In practice, in December 2016 the average wage was 4613 UAH before taxes 

(135 euro, net). In some regions, its level is even lower – 96 euro. The average 

salary in the industry is one of the lowest of all industries. At the end of 2018 the 

average wage in Ukraine was 8 713 UAH (270 euro), in light industry – 7,103 

UAH (220 euro). In January 2019 the minimum wage was 4173 UAH. At the same 

time, prices during the year increased by 9.8%. It is appropriate to recall that after 

the devaluation of the hryvnia in 2014-2015. The level of average wages in 

Ukraine remains the lowest in Europe. 
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It is quite clear that the level of remuneration is directly dependent on the 

demand for the products of the industry, on the price policy pursued, on the 

volumes of products sold, etc. The dynamics of the market of products of light 

industry (compared with the previous year, %) can be judged based on the 

following statistics: 2010: +13.1%; 2011: +6.1%; 2012: -5.9%; 2014: -1.4%; 2015: 

-8.0%; 2016: +2.2%; 2017: +6.0%: 2018: -4.6% [4]. 

 

4. About responsible consumption and production 

In formulating the objectives for the implementation of SDG # 12, attention 

was drawn to the need to implement an action strategy for the transition to the use 

of rational consumption and production models with the participation of all 

countries. It is emphasized that the developed countries should be the first to 

proceed to it, taking into account the development and potential of developing 

countries. In 2019 the number of countries that fall into the category of 

"developing" has reached 132. All of them occupy a special place in the world 

economy, and are connected in different ways with capitalist countries, the world 

economic system and the market. In developing countries, a mixed economy has 

emerged, largely dependent on developed and advanced countries. 

As for the term “advanced economies” (or “advanced countries”), which was 

introduced by the IMF, this group of countries usually includes 24 highly 

developed countries with high incomes in North America, Western Europe and the 

Pacific. A special role in the world economy is assigned to the countries of the so-

called G-7 Group, which provide 47% of world GDP and 51% of international 

trade. The transition countries include 28 countries. These are the countries of 

Central and Eastern Europe, the former USSR, as well as China, Mongolia, 

Vietnam and some others. 

The main difference between each of these three groups of states is the quality 

of life. It is the quality of life of the population that is decisively determined by the 

ability of society and the authorities to skillfully regulate and use the natural 

resources available in the country. One of the main objectives of the Agenda 2030 

is to ensure economic growth without increasing resource consumption and 

without harming the environment. The fulfillment of the task should be carried out 

by increasing the efficiency of resource use, while at the same time increasing the 

well-being of people. 

The report on the SDG index and dashboards of 2018 indicates that most 

countries, including the “G7”, the “G20” have started implementing the SDGs, but 

important problems are pending. The three Nordic countries (Sweden, Denmark 

and Finland), which are at the top of the global SDG index rating, are no 

exception. All of them still face serious challenges in achieving the SDGs, 

including in relation to Goal 12 (Sustainable consumption and production) and 

Goal 13 (Climate change measures). It is high-income countries that create 

significant environmental, economic and security implications that undermine 
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other countries ’efforts to achieve the SDGs. We do not accidentally suck, but 

quite naturally, high-income countries receive the lowest scores for Goal 12 [1]. 

Unfortunately, “advanced” countries largely shift many of the problems of 

sustainable consumption and production to others, to developing countries, using a 

whole arsenal of all sorts of methods. Note that none of the “G20” countries has 

tied their budget fully to the implementation of the SDGs. States should pursue 

policies to create an enabling environment for the development of social and 

material infrastructure and markets, as well as to transform business practices 

within the global value chain. 

Although the costs of all types of resources in developing countries are 

increasing, however, their level is still much lower than in developed countries. As 

is known, the country's “resource consumption” means the total volume of raw 

materials that are mined throughout the world at all stages of the production and 

sales cycle and spent on meeting domestic demand from end consumers in this 

country. All types of resources used are directed to meet the basic needs of people: 

food, clothing, water, housing, infrastructure and many other spheres of life. 

In many developing countries, an increase in the use of resources is due to the 

need to ensure an increase in the standard of living of people against the 

background of population growth. In this situation, it is important to reduce 

dependence on raw materials and to expand the scale of its secondary use, in order 

to reduce the load and reduce the impact on the environment. 

Of great concern is the fact that the increasing scale of production and 

consumption in developed countries often adversely affects the state of production 

and consumption in developing countries. It is primarily about the transfer of 

hazardous industries, where it is necessary to employ relatively cheap, low-skilled 

labor, from the territories of developed countries to countries in Asia, Africa and 

Latin America. Since the subject of our consideration is light industry, let us dwell 

in more detail on the problem of the so-called "second-hand". 

 

5. "Second-hand": the focus of flows and problems of disposal 

From the first words, we note that even at the global level, the question of 

recycling and recycling "second-hand" is not raised. The emphasis is on the social 

and economic side of the problem. According to "Ukrlegprom", in 2016 111.8 

thousand tons of "second-hand" were delivered to Ukraine, in 2015 – 93.2 

thousand tons, in 2005 – 77 thousand tons. In 2016 2.6kg of "second-hand" were 

imported for each inhabitant of the country, in 2006 – 1.7kg. Over the past 10 

years, more than 1 million tons of "second-hand" have been imported to Ukraine 

for a total amount of over UAH 1 billion.  

As already noted, the share of shadow production and smuggling is estimated 

at 20.3%. At the same time, 2/3 of the domestic market is filled with shadow 

production and smuggled goods, and only 1/3 are goods of a transparent business 

and legal import. Ukraine ranks third in the world in terms of second-hand 
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imports, second only to Pakistan and Malaysia. Top-10 also includes Russia, 

Cameroon, Guatemala, Kenya, India and Tunisia [2]. 

This type of so-called business accounts for about 54% of the finished goods of 

light industry, which are imported into the domestic market of the country. 

Unfortunately, the popularity of second-hand is only growing, and this only 

adversely affects the possibilities for the revival of the domestic light industry. 

According to experts, the global market for used clothing will double by 2022 and 

in monetary terms will bypass the mass market. The basis of the turnover of 

second-hand - the huge profits of the organizers of this type of trade. Used items 

are bought up in rich (developed) countries at prices ranging from 35 cents to 3 

euro per kilogram, while in Ukraine they are sold for 7-10 euro per kilogram or 

individually with a huge "profitability". Its level can vary between 300-500%. This 

type of business is developing, naturally, according to corruption schemes. The 

phenomenon under consideration is of a comprehensive, global nature. 

The increasing volume of imports of used clothing along with the growth of 

cheap imports from China, Turkey, Vietnam and a number of other countries have 

a negative impact on the state and development prospects of the textile and 

garment industry of the African continent. There is serious damage to the trade in 

unique handmade goods, which uses the work of many thousands of people. 

According to estimates of the International Federation of Textile, Clothing and 

Leather Industry Workers by 2005 in Africa, more than 250,000 jobs were lost in 

this sector. 

According to a study conducted by German scientists, in the period 1975-2000 

in Ghana, textile production declined by about 50%. In Zambia, employment in the 

textile sector fell from 25 thousand in the 1980s to less than 10 thousand in 2002. 

In the Democratic Republic of the Congo, devastated by years of civil war, from 

1990-1996 textile production fell by more than 80%. 

In 2015 13% of the world market for second-hand textiles totaling $ 274 

million was accounted for by the member states of the East African Community 

(EAC). They include Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda. These 

countries have announced intentions since 2019 ban the import of second-hand to 

protect their own clothing manufacturers. To this end, they began to introduce 

tariffs. But then, under pressure from the United States, the EAC countries lowered 

tariffs and lifted the proposed ban. Rwanda refused to reduce customs tariffs. 

According to BBC News, President Rwanda Paul Kagame said: “We are in a 

situation where we have to choose – you choose to be a recipient of used clothing 

... or you want to develop our textile industry”. Rwanda intends to develop its own 

textile industry under the banner “Made in Rwanda”. 

In March 2018 The United States suspended Rwanda from an agreement 

allowing sub-Saharan countries preferential access to the US market. As a result, 

the country lost some of its duty-free privileges to export goods to the United 

States. Since Rwanda introduced customs tariffs on imports of second-hand 
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clothing, government data show that the cost of the domestic textile industry has 

increased from $ 7 to $ 9 million. One of the factors is investment from China [8]. 

 

6. Conclusions 

In developed countries, textile and light industry have become the basis for the 

formation of the capitalist mode of production and now bring them significant 

results. The development of light industry is promoted by active government 

support (preferential taxation, attraction of investments, export promotion, etc.). In 

the global market, global manufacturing centers are shifting from developed 

countries to some developing countries (China, India, Turkey, and Vietnam). Of 

particular relevance in improving the competitiveness of products of enterprises in 

the industry is their active involvement in the implementation of sustainable 

development goals. The problems and their solutions in the light industry of 

Ukraine are described. The question of saturating the world market with cheap and 

not always high-quality goods, including second-hand goods, is acutely raised, 

which adversely affects the development of the industry in many countries, solving 

many social, economic and environmental problems. 
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Abstract.  The author of the study has analyzed the peculiarities of the economic growth in 

Bulgaria in the period 2015-2018. It turns out that there are some trends that could be 

defined as comparatively controversial. On one side, the growth during these years has been 

stronger than in previous years and unemployment is already within its natural norm, which 

speaks of almost full use of resources. On the other hand, growth can still be determined as 

average on some criteria. It also influences specific factors, such as migration, which has 

recently seen a certain shortage of labor resources in some industry subsectors, and so on. 

On the basis of the relevant empirical material, an attempt was made to answer some 

questions. Is this a phase of economic upturn in which it is at the level of Potential Gross 

Domestic Product? Or is the economy still in a state of revival, where there are still unused 

opportunities? Various arguments have been put forward in favor of both trends. 

On this basis, attempts have been made to predict the possibilities for further economic 

development and growth in the near future.The influence of endogenous and exogenous 

factors on it is documented.  

Keywords: economic growth, Gross Domestic Product, labor resources, unemployment, 

export, import, economic cycle, economic development.   

 

1.   Въведение 
       След излизането на Българската национална икономика от последната 

икономическа криза, вече в течение на 7 години тя реализира положителен 

растеж на реалния БВП. Напоследък през всяка следваща година се 

увеличаваше степента на заетост спрямо предходната година, а днес, 2019г.,  

безработицата е вече в рамките на своята естествена норма. От една страна, 

ако се изхожда от теоретична гл.т., някои най-общи тенденции създават 

впечатлението, че икономиката се развива почти като по учебник. Защото 

бяхме свидетели, че след като в течение на няколко години след кризата 

имаше известно оживление, характеризиращо се с нисък растеж, от 2015г. 

икономиката вече като че ли навлезе във фаза на подем. Това бе съпроводено 

с едно наистина чувствително ускоряване на растежа.   
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От друга страна обаче сега започват да се наблюдават и някои тенденции, 

които биха могли да бъдат определени като тревожни. Те са свързани с 

намаляване и дори с частично изтегляне на известна част от чуждестранните 

инвестиции от страната, както и с почти очевиден недостиг на трудови 

ресурси, особено в някои сектори и подсектори на икономиката.  

Това създава и известно безспокойство сред някои среди на бизнеса, 

особено като се има в предвид, че сравнително скоро бе увеличена 

минималната работна заплата.  

Възникват немалко въпроси, включително относно възможностите за 

поддържане на бъдещата стабилност и устойчивост на икономическото 

развитие. И макар, че специално по отношение на следващата 2020 г. 

очакванията са все още преобладаващо оптимистични (съгласно прогнозите 

на Министерството на Финансите за 2020 г. се очаква годишен ръст на БВП 

от 3,3%, при 3,4% очакван ръст за настоящата година), вече започват да се 

наблюдават и съществени различия, показващи алтернативност в 

очакванията. Защото, пак според прогнозите на МФ, само че като 

песимистичен вариант, за разлика от горепосочения, при евентуално 

запазване индекса на потреблението от предишната година, е възможно още 

за 2019 г. да има значително по-нисък ръст спрямо първоначалната прогноза. 

Или, казано с други думи, не се изключва, макар и при по-ниска степен на 

вероятност, и евентуално забавяне на икономическия растеж още през 

настоящата година. 

 Целта на настоящото изследване е да се направи опит да се намерят 

отговори на следните въпроси: 

1)  Действително ли има основание сегашната фаза на икономическия 

цикъл на България да се определи като подем, или все още икономиката е в 

условия само на оживление? Защото, ако това е само оживление, теоретично 

би било възможно растежът да се ускори. 

2)  Ако през последните 3 години Българската национална икономика е в 

състояние на подем, тогава съществува ли вече известна опасност от 

прегряване на икономиката, заедно с всички произтичащи от това 

неблагоприятни последствия?  

3) Съществуват ли признаци за предстояща стагнация, или криза в 

икономиката на страната в близка перспектива?  

4)  Ако съществува опасност от проявление на нова икономическа криза в 

условията на Българската икономика, тогава тя как би могла да бъде 

определена от позициите на съвременната икономическа теория? Дали това 

би могло да бъде циклична криза, или съществуват основания тя да се 

определи като вид структурна криза?  

         . 
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2. Във фаза на подем ли е през последните три години Българската 

национална икономика, или тя е все още само във фаза на оживление? 

 За да може да бъде даден обективен отговор на този въпрос, би следвало 

да се подложат на сравнителен анализ такива аргументи, които да се базират 

на признаци, характеризиращи подема, като фаза от икономическия цикъл, и 

съответните аргументи, които пък биха се основавали на признаци, 

характеризиращи оживлението като фаза на цикъла.  

 Признаците, които биха характеризирали състояние на подем (висок и 

продължителен растеж) и които се наблюдават напоследък в Българската 

национална икономика, са следните: 

1) Значително ускоряване на икономическия растеж. 

2) Чувствително намаляване на безработицата, като тя е вече в рамките на 

своята естествена норма. 

3) Наличие на известен потребителски оптимизъм, съчетан с умерена 

засега все още  кредитна експанзия.  

 Що се отнася до аргументи за евентуално състояние на оживление, които 

се наблюдават напоследък у нас, те са следните:  

1) Все пак икономическият растеж през периода 2015-2019 г. би трябвало 

да се определи като средно висок, а не като висок, според съвременните 

критерии [1]. 

2) Действително преди това, през годините 2011-2014 също така се 

наблюдаваше известен положителен ръст на БВП, но би било справедливо да 

се отчете, че тогава той беше твърде нисък. Освен това през тези години 

безработицата  все още беше доста висока, включително през годините 2011-

2013. Тенденциите тогава напомняха в известна степен на тези, които са 

характерни за период на стагнация, или дори депресия, съответно появила се 

след протичането на рецесията преди това. В тази посока може да се използва 

като аргумент обстоятелството, че през периода 2011-2013 г. в частния 

сектор у нас бяха извършени някои структурни промени. От друга страна 

обаче няма основание да се твърди, че тогава е имало значимо технологично 

обновяване, ако изхождаме от сравнително скромното увеличаване на 

производителността на труда през онези години [2]. 

3) Беработицата през последните три години действително е твърде ниска 

и е характерна за състояние на подем. Не бива да се забравя обаче, че това в 

голяма степен може да се дължи на миграцията на немалка част от 

работоспособното население в посока към Западна Европа. Освен това, в 

подкрепа на това твърдение, може да се посочи и обстоятелството, че сега 

има и много незаети работни места, най-вече отнасящи се до определени,  

твърде много търсени напоследък у нас професионални групи. 

 Като извод би било обективно да се признае, че има признаци, характерни 

и за двете фази на цикъла. Все пак би било справедливо да се каже, че 

ситуацията е значително по-близка до състояние на подем, който обаче е 
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твърде специфичен, поради особените условия напоследък. За момента се 

наблюдава почти пълна степен на използване на наличните ресурси, но - в 

условия на относително невисок темп на растеж. И съответно - в условия на 

ограничени възможности за някакво по-значимо увеличаване на реалните 

доходи на цялото население, въпреки иначе същественото увеличение на 

размера на работните заплати в частния сектор..   

  
3. Съществува ли опасност от прегряване на Българската национална 

икономика?  

Същността на т.нар. "прегряване" на дадена национална икономика се 

изразява в достигане и надхвърляне в номинално изражение на Потенциалния 

БВП. Това обстоятелство обикновено се наблюдава след висок и 

продължителен икономически растеж, особено ако той е бил осъществяван с 

по-високи темпове.  При това положение ресурсите, до които имат достъп 

стопанските субекти, се оказват остро оскъдни и цените им бързо се 

повишават.  

Това провокира ускоряване на инфлацията, тъй като агрегатното търсене 

зепочва да надхвърля възможностите на агрегатното предлагане. И тогава  

растящите цени изпълняват ролята на барометър и подсказват на стопанските 

субекти, че трябва да намалят производството, което довежда и до спад на 

инвестициите. Реалният БВП спада под своето потенциално равнище. 

Безработицата, която в условията на продължителен растеж е влязла в 

рамките на своята естествена норма, сега започва да се повишава. 

 Като основни признаци на вече настъпило или скоро предстоящо 

прегряване на дадена икономика могат да бъдат посочени: 

1) Ускорена инфлация, включително и бързо повишаване на цените на 

недвижимото имущество. 

2) Твърде силен потребителски оптимизъм, сочетан със сериозна кредитна 

експанзия. 

3) Недостиг на работна ръка, особено квалифицирана и средно 

квалифицирана, съчетан с натиск в посока към повишаване на работните 

заплати.  

4) Търговски дефицит в значителни размери.  

5) Отлив на инвестиции от страната. 

 Засега у нас се наблюдава наличие  само на третия и на петия от 

изброените признаци. Инфлацията засега не би могла да се определи като  

висока. Освен това се предвижда, във връзка с изчаквателния период преди 

влизането на страната в Еврозоната, инфлацията да бъда сериозно 

ограничавана в перспектива от поне четири години. Що се отнася до 

наблюдавания недостиг на трудови ресурси, той се дължи основно на 

миграцията, както и на все още преобладаващия, макар и вече в по-малка 

степен относителен дял на по-трудоемки производства с ниска добавена 
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стойност, включително и що се отнася до експорта. Освен това една 

значителна част от населението у нас не притежава необходимото 

образование. Що се отнася до потребителския оптимизъм и кредитната 

експанзия, поне засега те все още не могат да бъдат сравнявани с тези по 

време на предишния подем в икономиката на България през годините 2005-

2007. 

 А що се отнася до търговския баланс, засега още няма търговски дефицит, 

но благодарение най-вече на износа на услуги. Иначе, според 

статистическите данни, до 2016 г. включително растежът на експорта като 

цяло е  изпреварвал този на вноса. Така например индексът на сумата на 

износа за 2015 г. и за 2016 г. е съответно 105,7 и 108,1, срещу съответно 105,4 

и 104,5 при вноса. Затова пък през 2017 г. се наблюдава известно забавяне 

растежа на износа (104,0) и ускоряване ръста на импорта (107,2). А през 

2018г., по прогнозни данни, износът дори се намалява (индексът е едва 99,2, 

като при стоките той е в размер на 98,1, а при услугите - 103,1), докато 

сумата на вноса отново е нарастнала. При нея индексът е в размер на 103,7, 

като при стоките той е в размер на 104,6, а при услугите - съответно на 99,0 

[3]. Тези тенденции показват, че в близка перспектива е възможна появата на 

търговски дефицит, освен това експортът на стоки видимо се забавя.  

 Изводът, който може да бъде направен, е, че съществува известен риск от 

прегряване на икономиката, но той е относително нисък засега. Поне със 

сигурност то не би могло да се наблюдава през следващата 2020 г. Що се 

отнася до недостига на трудови ресурси, поне теоретично, той все още може 

да бъде в голяма степен преодоляван с помощта на предпазливо привличане 

на трудови ресурси отвън. Освен тов,а след предстоящото отделяне на 

Великобритания от ЕС, вероятно би могло да се очаква, че известна част от 

така търсените работници и специалисти, поне временно ще се завърнат в 

страната.  

 Все пак рискът от прегряване не е за пренебрегване и налага известни 

форми на рестриктивна парична политика от страна на БНБ, ако това се 

наложи, с цел ограничаване разширяването на кредитораздаването. Поради 

действащия валутен борд, тези форми могат да се изразяват само в 

повишаването на задължителните минимални резерви. Необходими са и 

значителни инвестиции в сферата на образованието. През настоящата година 

и занапред са предвидени по-високи разходи в тази сфера, но едва по-късно 

ще се види ефектът от тях, както и доколко с тяхна помощ би могло да се 

компенсира отрицателното влияние на други фактори.  

 

4. Съществува ли опасност от предстояща стагнация или криза на 

икономиката в близка перспектива? 

     От една страна - вече съществува известен отлив на инвестиции. Засега 

все още има сериозни резерви и възможности, които биха могли да я отложат 
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значително напред във времето. Освен това, дори и да възникне скоро нова 

световна икономическа криза (напоследък има и такива прогнози, които 

обаче са повече хипотетични и засега не са потвърдени), то тя най-вероятно 

не би могла да бъде така сериозна, дълбока и продължителна, както 

предходната световна криза. Все пак е напълно възможно засилващите се в 

световен мащаб протекционистични мерки косвено да засегнат и 

икономиката на България, тъй като тя не само че е член на ЕС, но има и 

висока степен на отвореност навън [4]. Практиката показва, че силно 

експортноориентираните икономики, наред с някои свои предимства, са все 

пак по-неустойчиви спрямо различните възможни външни шокове. Впрочем 

по-горе посочихме, че още отсега вече се наблюдава чувствително забавяне и 

дори в известна степен свиване на експорта. Вярно е, че това все още е в 

степен, която не представлява опасност за икономиката, особено като се има 

в предвид успешно поддържаната финансова стабилност, включително и 

бюджетния излишък. Но по-значителният проблем е, че през 2018 г. най-

голям принос за растежа има потреблението, както крайното потребление 

(106,0), така и индивидуалното потребление (106,0). А в по-оптимистичната 

прогноза за следващата година основно се залага отново на неговото 

увеличаване. При това положение обаче, дори и при хипотетично запазване 

на неговия индекс на растежа, със сигурност ще се увеличава още повече и 

сумата на вноса. Което пък, в една или друга степен,  ще противодейства  на 

тенденцията, която и тогава все пак ще показва известен положителен растеж 

на БВП. Друг е въпросът дали годишният ръст ще бъде както в годините 

напоследък. 

  Все пак през 2018 г. се наблюдава и една положителна тенденция. Тогава 

фактически има най-висок растеж на инвестициите в икономиката, при това - 

въпреки намаляването и изтеглянето на част от чуждестранните инвестиции. 

Индексът на брутното капиталообразуване за 2018 г. е в размер на 106,5 [5], 

срещу 102,7 за 2015 г., 93,4 за 2016г. и 103,8 за 2017 г. [6]. Значителният ръст 

за 2018 г. се дължи най-вече на обстоятелството, че твърде големите 

спестявания, направени от домакинствата и фирмите, едва през последните 

две посочени години започнаха в по-значима степен да се превръщат в 

инвестиции.  

  Изводът, който би могъл да бъде направен, е, че колкото и това да е 

парадоксално, и в близко бъдеще растежът на българската икономика пак ще 

бъде в по-голяма степен зависим от вътрешното търсене (както 

потребителско, така и инвестиционно, а последното все пак е в по-голяма 

степен нестабилно), отколкото от експорта. И това се оказва така, въпреки 

нейната иначе твърде висока степен на отвореност, която през последните 

години се колебаеше между 62% и 68% [7]. Все пак би могло да се каже, че в 

близка перспектива най-вероятно ще има известно забавяне на растежа, но, 
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поне засега, не се вижда близка опасност от низходяща фаза на 

икономическия цикъл. 

 

5. Ако все пак в по-дългосрочна перспектива се появи криза в 

икономиката, тогава тя как би могла да бъде определена? Като криза, 

имаща цикличен характер, или като структурна криза? 

 Независимо, че криза не би могла да се появи в краткосрочен период, тя 

не е съвсем изключена в средносрочна, или в дългосрочна перспектива. От 

една страна, това е възможно, поради появата на някои тенденции в 

Световната икономика, имащи характер на протекционизъм, макар и той 

далеч да не е всеобхватен по своите мащаби. Поради обстоятелството, че 

основните търговски партньори на България са най-вече страни в ЕС, преди 

всичко Германия, Гърция и Италия, в по-малка степен Франция и Белгия, 

както и съседна Турция, като страна извън ЕС, няма основание да се очаква, 

че такива ограничения биха засегнали пряко българския експорт. Но като се 

има в предвид, че те могат да засегнат износа на Германия, а оттам и да се 

отразят в някаква степен в посока на известно свиване на потреблението в 

тази страна, те могат да се отразят косвено и върху Българската икономика. 

Освен това износът на български стоки за Турция най-вероятно ще намали 

своите мащаби, поради спада на обменния курс на турската лира. Поради 

това, ако има криза, по отношение на България тя би имала основно 

цикличен характер, понеже няма да засегне определени конкретни 

подсектори на икономиката, а би я засегнала сравнително по-цялостно, макар 

и не много дълбоко. Още повече, че финансовият сектор у нас ще 

продължава да бъде стабилен. 

 От друга страна, като се има в предвид, че вече се наблюдава известен 

дефицит на трудови ресурси у нас [8], дотолкова, доколкото той се отнася все 

още за някои отделни производства, както и поради обстоятелството, че все 

още в българския експорт преобладават сравнително трудоемки блага, имащи 

по-ниска добавена стойност, може да се появят известни елементи на 

структурна криза по отнвошение на някои отделни подсектори на 

индустрията.  

Тук известни усложнения биха могли да бъдат предизвикани дори ако 

приемем за достатъчно аргументирани някои схващания, според които 

проблемът с дефицита на работници у нас бил в голяма степен преувеличен 

от страна на работодателите, както и че той се отнасял в по-голяма степен за 

ниско квалифицирани работници, при това с ниски трудови възнаграждения 

[9]. Все пак една такава структурна криза би могла да бъде смекчена, главно 

като се има в предвид, че през последните години все пак се наблюдават и 

някои положителни изменения по отношение структурата на българския 

експорт [10], както и евентуалното завръщане на част от работната сила, 

поради предстоящото отделяне на Великобритания от ЕС.  
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 Напоследък някои статистически данни говорят, че вече има сравнително 

по-висока степен на подобряване на производителността на труда в 

Българската икономика, в сравнение с тази, постигната през периода 2011-

2014 г. Така например индексите на брутната добавена стойност на един зает 

за годините 2015-2017 включително, са съответно: 102,9; 102,8 и 101,2. А 

индексите, отчетени за изменението на брутната добавена стойност на един 

човекочас за същите години са: 103,0; 102,9 и 101,2 [11]. Вижда се, че най-

значителни подобрения е имало фактически през 2015 г. и през 2016 г., 

поради което може да се предполага, че тогава са били направени някои 

технологични обновления. Все пак, ако се съди по все още сравнително 

скромните резултати, би могло да се направи извод, че се касае само за 

отделни подсектори, най-вече на индустрията, като при това промените все 

още не са значителни. Тази положителна тенденция в някаква степен ще 

противодейства на тенденцията в посока към евентуално задълбочаване на 

дефицита на трудови ресурси, но това противодействие едва ли ще има 

достатъчно висок ефект. А що се отнася до постигнатия напоследък растеж, 

то той се дължи в по-голяма степен на увеличаване на вътрешното търсене, 

отколкото на все още умерения ръст на производителността на основни 

икономически фактори. 

 

6. Заключение 

      По-важните изводи, които биха могли да бъдат направени, са следните:   

1) Съществуват сериозни фактори, влиянието на които в близка 

перспектива ще ограничава възможностите за постигане на висок 

икономически растеж, като налице са предпоставки, поради които 

последният би могъл да бъде забавен. Като по-важни ендогенни 

фактори могат да бъдат посочени  трудът, чието предлагане засега 

все още не може да се увеличи, както  и капиталът, при който 

възможностите за увеличаване са сравнително ограничени. Като 

екзогенни фактори могат да бъдат посочени наличието вече на 

известен протекционизъм в световен мащаб, както и предстоящите 

антиинфлационни мерки, които неминуемо предстоят. Последните се 

предвиждат във връзка с предстоящото влизане в Еврозоната, което в 

дългосрочен период ще осигури на страната по-добри възможности, 

включително и по отношение привличането на капиталови ресурси. 

В средносрочна перспектива обаче ограничаването на инфлацията 

ще има известен ефект в посока към забавяне на растежа. 

2) Поддържането на условия за стабилен и устойчив, макар и не 

особено висок икономически растеж в дългосрочен период при 

всички случаи ще налага необходимост от по-нататъшни адекватни 

мерки в сферата на образованието, особено що се отнася до средното 

и средното професионално образование. Без такива мерки би било 
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трудно въобще да се говори за стабилност на растежа. Независимо от 

това, и в бъдеще със сигурност ще има нужда от допълнително 

привличане на чуждестранни работници, особено в някои сфери на 

икономиката. 
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Abstract. The results of the event study and multiple regression methods showed that, after 

the global financial crisis, the reliable indicators of the monetary policy impact on the stock 

market returns in the United States are the changes in the FED balance sheet or the base rate, 

whereas in the Euro Zone these are the changes in the ECB balance sheet; meanwhile, for 

China, such indicators are the changes in the 1-year official interest rate on the deposits or 

the required reserve ratio. This paper also investigates the statistically significant change in 

the impact of the federal funds rate on stock market returns after the financial crisis. Also 

the results of this paper show that the impact of the monetary policy on the stock market can 

depend on the level of country development. 
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1. Introduction 

The central bank of the United States (also known as Federal Reserve System, 

abbreviated as FED) raised the target federal funds rate for the ninth time on 20 

December, 2018, which, from the global financial crisis till 17 December, 2015 

were at the record low 0–0.25%. After a long time, the FED decision to start 

monetary policy tightening, other central banks still implementing monetary policy 

easing, as well as all the announcements of central banks for the base rate 

regulation generally make a major impact on the volatility of stock markets. As a 

lot of market participants did not know how the announcements of central banks 

for the base rate regulation could affect stock markets returns (especially when, 

after a long time period, the central bank did not regulate the rate or start a 

different monetary policy). So, if stock market participants want to make profitable 

decisions and investments before the announcement of the central bank, they have 

to know how the decisions of the central bank can impact stock market returns. 

Yet, the impact of the monetary policy decisions of central banks can depend not 

only on different monetary policy instruments or other factors, but also on the level 

of the country development. 

The aim of this paper is to investigate how central bank monetary policy 

decisions can impact stock market return and to ascertain whether this impact 

differed before and after the global financial crisis. In order to achieve the aim, the 

following objectives have been set: 
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1. To determine the significance of the growth of the money amount and the 

central bank balance change on the stock market return after the global 

financial crisis; 

2. To explore whether the rate regulation impact on the stock market return 

significantly changed after the global financial crisis; 

3. To find out whether rate regulation is denoted by strong impact on the 

market return; 

4. To investigate whether the impact of rate regulation on the stock market 

differs depending on the level of development of a country. 

Research methods: analysis of academic writings and central bank resolutions, 

synthesis and abstraction, event study and multiple regression. 
 

2. Research methodology 

Considering the fact that due to different levels of development of various 

countries there may exist differences in reaction of stock markets to the alteration 

of the monetary policy implemented by central banks, the present research  

investigated not the specific case of a single country but rather the three core 

markets of the world – the USA, the Euro Zone and China. The indexes which are 

most commonly used in empiric research as an equivalent of stock markets were 

selected, specifically, the USA stock market index S&P500, Euro Stoxx 50 for the 

Euro Zone, and the Shanghai Composite Index for China. 

In order to not only evaluate the impact of the monetary policy of the central 

bank on stock markets but also to determine the likely alteration of the significance 

of this impact, the explored period (in this case, since 1999 for the USA and the 

Euro Zone and since 2006 for China due to unavailability of the earlier data), was 

additionally split into two segments – a period prior to the global financial crisis 

and a period covering the crisis itself and extending up to April 2017. Cheng and 

Sun (2013) identified the outbreak of the crisis by the difference in LIBOR and 

Overnight Indexed Swap rates in US dollars. The pre-shock (when this difference 

started fluctuating significantly) was identified as 13 July, 2007; according to 

Cheng and Sun, this was actually the sign of the beginning of the crisis. On the 

grounds of the conducted research, the beginning of the worldwode financial crisis 

was related with the initial decrease of the interest rate after 13 July, 2007. For the 

USA, the actual beginning of the crisis is considered to be 18 September, 2007, for 

the Euro Zone – 8 October, 2008, and for China – 16 September, 2008. 

The alterations of the monetary policy of central banks were their 

announcements about the modified key interest rate. For the USA, these are the 

resolutions of FOMC regarding the regulation of federal funds rates, for the Euro 

Zone, these are the resolutions of ECB to modify the interest rates of deposit 

facility, main refinancing operations or marginal lending facility. In the case of 

China, the monetary policy implemented by PBoC conforms not only to the 

official 1-year deposit and lending interest rates but also reserve requirement ratio 

for large deposit financial institutions. During the discussed period, 474 resolutions 
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were explored in total which were divided into non-informative (i.e., the interest 

rate was not changed) and informative resolutions. For each specific case, the 

resolutions were further divided into easing (the interest rate is decreased) and 

tightening monetary policy (the interest rate is increased). When exploring the 

impact of the monetary policy resolutions on stock markets, two methods were 

applied – event study (abbreviated as ES) and multiple linear regression. This 

allowed comparing results obtained by employing different methods and to 

enhance the quality of the investigation of the impact of central bank monetary 

policy resolutions on stock markets because ES applies data of higher frequency. 

In that case the likelihood of endogeneity may be decreased, and the probability 

that stock markets are being affected by other factors may also be reduced.  

While applying the ES method whose application in the financial market was 

outlined by MacKinlay (1997), we used the one-day value of frequency and a 16-

trade-day event window in the light of the average duration of a longer-spanning 

event window being 15 days [3; 4; 5]. An event window consists of a week (5 

working days) prior to the event, the event day (day zero, i.e., the day of a 

resolution of the interest rate) and two trade weeks after the event (10 working 

days). In specific cases, the impact of the resolution was evaluated for a week 

because, as noted by Chen and Xie (2016), the impact of an event in the stock 

market of China only starts fading after five days of trade. The window of 

assessment was drawn from 250 trade days before the event window (in order to 

eliminate short-term fluctuations); the values of these days served as the 

foundation for calculating the expected return on a certain day of the event window 

which is necessary for calculating the Abnormal Return (abbreviated as AR) of the 

day. The AR shows the reaction of the participants of the market to the resolution 

made by the central bank. On the grounds of examples provided by Chen and Xie 

(2016) and Ghani and Chaudhary (2016), in order to calculate the expected return 

on a day of an event, the research employed the data of the event window which 

included not only the stock market return of the specific day but also the MSCI 

World Index day frequency data which reflected the worldwide trend of the stock 

market. When calculating AR, two assumptions were used: alterations in the 

monetary policy are unexpected, and the participants of the market have not 

considered them before, and that within the event window there were no other 

simultaneous factors which could affect the return of the stock market. 

Having explored the findings of previous researches [6; 7; 8], a preliminary 

multiple linear regression model was formed. This preliminary model was 

specially adapted for each stock market, and the obtained final model was applied 

for two specific periods – before and after the worldwide financial crisis. The 

models were using the monthly frequency data on the shifts of the US, Euro Zone 

and China stock markets, as well as the alterations of the key interest rates, the 

growth of the amount of money (abbreviated as M2), and the balance changes of 

FED, ECB and PBoC. In each economic model, the listed regressors were 

preserved disregarding their statistical significance when explaining the dependent 
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variable because they were required when verifying the hypotheses. However, 

when multicollinearity was detected in the model, attempts were being made to 

eliminate it – therefore, some regressors were eliminated. 

Research hypotheses. In the presently covered empirical research 

investigating the impact of the monetary policy on the stock market, scholars 

would usually note the central bank-regulated interest rate; however, after the 

quantitative easing which started to be applied in some economies, the M2 was 

being used as a monetary policy factor more and more frequently [8; 9]. In order to 

assess whether the impact of the M2 on the stock markets was insignificant prior to 

the financial crisis and whether its significance altered afterwards, our research 

applied the linear regression model and checked hypothesis H1 for each specific 

economy (see Table 1). Also, in order to evaluate whether the level of the balance 

of the central bank is a more reliable indicator than the M2, hypothesis H2 was 

tested.  
 

Table 1. Hypotheses tested in this research 

Hypothesis Method Hypothesis is validated if... 

H1 After the global financial crisis, the growth of the M2 statistically had a more 

significant impact on the return of the share market. 

 ES - 

 VAR The growth of the M2 after the worldwide financial crisis had a 

more significant impact (t criterion p-level) on the stock market 

return than prior to the crisis. 

H2 After the worldwide financial crisis, the growth of the balances of central 

banks had a more statistically significant impact on the stock market return 

than the growth of the M2. 

 ES - 

 VAR After the global financial crisis, the growth of the central bank 

balance had a more significant impact (t criterion p-level) on the 

return of the stock market than the growth of the M2. 

H3 The impact of the interest rate regulated by the central bank on the stock 

market return did not differ statistically significantly before and after the 

global financial crisis. 

 ES The cumulative average AR of the event window (trade days 0 to 

5) did not differ statistically significantly prior to and after the 

global financial crisis. 

 VAR The impact of the normative shift on the return of the stock 

market prior to and after the global financial crisis was either 

statistically significant or insignificant. Besides, it is also 

applicable if the level of significance did not increase or 

deteriorate more than twice. 

H4 The modified interest rate (in the case of the USA and the Euro Zone since 

1999; for China, since 2006) had a statistically significant impact on the 

return of the stock market. 

 ES Statistically significant impact for at least one day was detected on 
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the stock market AR event day. 

 VAR For the ultimate model, the impact of at least one norm shift on 

the stock market return was detected. 

H5 The impact of the regulated interest rate on the stock market did not differ 

statistically significantly for the USA and the Euro Zone (in other cases, the 

same is valid for the USA and China or the Euro Zone and China). 

 ES During the event window (trade days 0 to 5), cumulative average 

AR did not differ statistically significantly for a pair of any 

particular economies. 

 VAR For both economies, during the application of the ultimate model, 

statistically significant or insignificant impact of the regulated 

norm rate on the stock market was detected for the stock market 

return or in case the level of significance did not increase, it did 

not lose more than a half of its value, either.  

 

In order to assess whether the significance of the central bank regulated 

interest rate (as one of the key monetary policy instruments prior to the crisis) 

remained the same after the financial crisis, hypothesis H3 was suggested. Our 

research also checked hypothesis H4 in order to assess the impact and the level of 

statistical significance of the impact on the stock market return exerted by the 

central bank resolutions regarding altered interest rates. In order to verify whether 

the impact of the monetary policy differed statistically significantly due to the level 

of development of the specific market, hypothesis H5 was also verified. For the 

cases of hypotheses H3, H4 and H5, an assumption was made that the acceptable 

limit of statistical significance is the 10 percent level of significance. 
 

3. Research results when applying Event study 

H3. When assessing the difference of the unaltered interest rate impact prior to 

and after the global financial crisis, the hypothesis was confirmed for the USA but 

rejected for the Euro Zone. What regards the case of the interest rate increase, the 

hypothesis was rejected for all the three economies. In terms of the interest rate 

decrease, the hypothesis was rejected for the USA and the Euro Zone (see Table 2). 
 

Table 2. H3 verification results for the Event study 

Stock 

market 

Interest rates 

unchanged 

Interest rates 

increased 

Interest rates 

decreased 

t-statistic p-value t-statistic p-value t-statistic p-value 

USA 0.81 0.45 4.25* 0.01 -2.01 0.10 

Euro Zone -3.35** 0.02 4.18* 0.01 1.23 0.27 

China - - 3.70** 0.02 - - 

** and * correspondingly for levels of significance set at 5% and 1%. 

H4. The hypothesis was validated for the Euro Zone as on the day of the 

announcement by the ECB, a statistically significant (at the level of significance 

set at 3%) marginal lending facility rate change impact was detected for the Euro 
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Zone stock market AR (see Table 3). However, this hypothesis was rejected for the 

USA and China. 
 

Table 3. H4 verification results for the Event study 

Indicator USA Euro Zone China 

iFFR iDF iMRO iLF iLR iDR iRRR 

t-statistic -0.8860 -1.8396 2.3147 -1.4257 0.3789 -0.3233 0.0766 

p-value 0.3769 0.0671 0.0215 0.1553 0.7062 0.7477 0.9393 

 

H5. When implementing the easing monetary policy, the hypothesis was 

validated for the USA and the Euro Zone stock markets, but it was rejected for the 

USA and China (at 5% level of significance) and the Euro Zone and China (at 1% 

of significance) (see Table 4). For the tightening monetary policy, the hypothesis – 

again – was validated for the USA and the Euro Zone stock markets, but it was 

rejected for the USA and China, the Euro Zone and China stock markets. 
 

Table 4. H5 verification results for the Event study 

Stock Market 
USA Euro Zone China 

t-statistic p-value t-statistic p-value t-statistic p-value 

Easing policy 

USA - - -1.31 0.25 3.67** 0.01 

Euro Zone -1.31 0.25 - - 5.65* 0.00 

China 3.67** 0.01 5.65* 0.00 - - 

Tightening policy 

USA - - -1.98 0.10 -3.18** 0.02 

Euro Zone -1.98 0.10 - - -3.81** 0.01 

China -3.18** 0.02 -3.81** 0.01 - - 

** and * correspondingly for levels of significance set at 5% and 1%. 

 

4. Research results when applying the Multiple regression analysis  

H1. This hypothesis was validated for the USA as the statistical significance 

went up by more than 25% whereas the standardized coefficient increased from -

0.073 to -0.112. This hypothesis was also validated for the Euro Zone. For China, 

it was rejected as the impact was more prominent during the prie-crisis period. 

H2. This hypothesis was validated for the USA as during the period under 

exploration, the level of significance of the FED balance was 1%, whereas the 

standardized coefficient was equal to -0.247; meanwhile, the level of significance 

of M2 was 39%, and beta equaled -0.112. This hypothesis was also validated for 

the Euro Zone as the significance of the M2 was 2% while the ECB balance 

change was 15%. Yet, the hypothesis was rejected again for China. 
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Table 5. Statistical information regarding regression  

models prior to the financial crisis  

Indicator Beta 
Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-statistic p-level 

USA  

Intercept - - 0.0052 0.0065 0.7919 0.4303 

g(M2,m) -0.0728 0.1004 -0.7275 1.0028 -0.7255 0.4698 

g(B,m) 0.0196 0.0998 0.0997 0.5066 0.1967 0.8445 

i(FFR,m) 0.0030 0.1004 0.0571 1.9032 0.0300 0.9762 

Euro Zone 

Intercept - - -0.0090 0.0092 -0.9707 0.3338 

g(M2,m) 0.0631 0.0910 0.8687 1.2528 0.6934 0.4895 

g(B,m) 0.1531 0.0916 0.3017 0.1805 1.6716 0.0974 

i(DF,m) 0.1763 0.0915 6.4087 3.3266 1.9265 0.0566 

China 

Intercept - - 0.0108 0.0498 0.2172 0.8297 

g(M2,m) -0.1555 0.1998 -2.5243 3.2440 -0.7781 0.4430 

g(B,m) 0.2261 0.1980 2.8334 2.4806 1.1422 0.2630 

i(D,m) 0.3978 0.1636 41.2234 16.9521 2.4318 0.0217 

i(RRR,m) -0.3249 0.1609 -12.2946 6.0881 -2.0194 0.0531 

 

H3. This hypothesis was rejected for the USA because prior to the global 

financial crisis, the impact of the federal fund rate was not statistically significant; 

afterwards, it became statistically significant at 1% statistical significance level. 

The hypothesis was also rejected for the Euro Zone because prior to the crisis the 

fluctuations of the ECB one year deposit facility rate had a statistically significant 

impact on the stock market return at 6% statistical significance level; whereas, 

after the crisis, the level of significance stood at 37%. This hypothesis was also 

rejected for China. 

 
Table 6. Statistical information regarding regression models after the financial crisis  

Indicator Beta 
Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-statistic p-level 

USA  

Intercept - - 0.0152 0.0062 2.4582 0.0155 

g(M2,m) -0.1117 0.0893 -1.1360 0.9084 -1.2505 0.2137 

g(B,m) -0.2475 0.0898 -0.2002 0.0727 -2.7556 0.0069 

i(FFR,m) 0.2637 0.0891 5.9727 2.0175 2.9605 0.0038 

Euro Zone 

Intercept - - 0.0104 0.0082 1.2716 0.2065 

g(M2,m) -0.0978 0.1129 -1.8797 2.1710 -0.8658 0.3887 

g(B,m) -0.1663 0.1123 -0.1982 0.1336 -1.4834 0.1412 

i(DF,m) 0.0904 0.0991 3.2008 3.5121 0.9114 0.3644 

China 

Intercept - - -0.0008 0.0120 -0.0693 0.9449 
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g(M2,m) 0.0623 0.1020 0.4338 0.7105 0.6105 0.5429 

g(B,m) -0.0155 0.1022 -0.0308 0.2029 -0.1517 0.8797 

i(D,m) 0.1214 0.1033 6.4617 5.4963 1.1757 0.2426 

i(RRR,m) -0.1267 0.1035 -3.4395 2.8079 -1.2249 0.2235 

 

H4. This hypothesis was confirmed for all the three economies. During the 

discussed period, the federal funds rate alteration had a statistically significant 

impact on the USA stock market monthly returns at 5% level of statistical 

significance, the change of the monthly deposit interest rate in the Euro Zone had a 

statistically significant impact at the significance level of 2%. Meanwhile, for 

China, the stock market was statistically significantly affected by the deposit 

interest rate and the reserve requirement ratio. 
 

Table 7. Statistical information regarding final regression analysis models  

Indicator Beta 
Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-statistic p-level 

USA  

Intercept - - 0.0099 0.0045 2.2207 0.0274 

g(M2,m) -0.0954 0.0669 -0.9626 0.6754 -1.4252 0.1556 

g(B,m) -0.1670 0.0668 -0.1733 0.0693 -2.4998 0.0132 

i(FFR,m) 0.1351 0.0670 2.8049 1.3850 2.0253 0.0441 

Euro Zone 

Intercept - - 0.0031 0.0059 0.5216 0.6025 

g(M2,m) -0.0264 0.0687 -0.3800 0.9878 -0.3847 0.7008 

g(B,m) -0.0424 0.0687 -0.0625 0.1013 -0.6173 0.5377 

i(DF,m) 0.1581 0.0673 5.6101 2.3872 2.3501 0.0197 

China 

Intercept - - 0.0067 0.0123 0.5467 0.5855 

g(M2,m) 0.0445 0.0861 0.3799 0.7344 0.5172 0.6059 

g(B,m) 0.0167 0.0868 0.0421 0.2181 0.1930 0.8473 

i(D,m) 0.2270 0.0891 14.0184 5.5014 2.5482 0.0120 

i(RRR,m) -0.1718 0.0896 -4.8024 2.5048 -1.9173 0.0574 

 

H5. This hypothesis was rejected for all the three pairs of economies. For the 

USA and the Euro Zone it was rejected partially because the federal funds rate and 

the ECB deposit interest rate alterations were statistically significant at, 

correspondingly, 5% and 2% levels of significance. However, the difference 

between the significance rates slightly exceeded two times. Also, this hypothesis 

was rejected for the USA and China, the Euro Zone and China. 

 

5. Conclusions  

1. After the worldwide financial crisis, the USA and the Euro Zone were 

experiencing more significant impact of the change of the M2 on the stock market 

return than during the period prior to the crisis; however, the impact of this 

 
40



difference was not more prominent than the rate or the FED and ECB balance 

changes. This suggests that in researches exploring the impact of the monetary 

policy on the stock market returns after the financial crisis it is not fully acceptable 

to apply only the M2 as a monetary policy indicator. What concerns China, during 

both explored periods, the most significant impact on the stock market returns 

stemmed from deposits and the reserve requirement rates. This means that the 

analysis of the impact of the monetary policy conducted by central banks on the 

stock market return for the USA would be more appropriate when using the FED 

balance amount or the federal funds rate; for the Euro Zone, the ECB balance 

change whereas for China, the deposit and the reserve requirement ratio. 

2. When applying multiple linear regression models, statistically significant 

changes of the federal fund rate for the USA stock market after the global financial 

crisis was established. This was confirmed with the ES method. What is more, 

when applying regression analysis, the impact of the significant changes of ECB 

and PBoC deposit rates on the stock market returns was discovered as well. The 

obtained results were also corroborated by the results of the ES method because, 

regarding the unaltered and increased interest rates, a statistically significant 

impact change on the Euro zone stock market was discovered. A prominent impact 

on the significance of the alteration was made by the announcements of the ECB in 

April and July 2011 regarding the increased interest rates which were followed by 

decreased rates. Also, during the period from the outset of the crisis, the resolutions 

of the ECB not to alter the interest rates became more significant as the participants 

of the market favorably evaluated the decision of the ECB to further maintain an 

environment of stability and low interest rates. 

3. Partial coincidence was observed for the results of the different applied 

methods aiming at the verification whether during the researched period the 

altering interest rates changed by the central banks had a statistically significant 

impact on the stock market returns. By applying the multiple linear regression 

method, it was established that for all the economies, the regulation of the interest 

rates during the discussed period had a statistically significant impact. It was 

established that the changes of the federal funds rate had a statistically significant 

impact (at 5% significance level) on the monthly return of the USA stock market. 

Also, for the Euro Zone, a statistically significant impact (at 2% level of 

significance) of the EBC deposit facility on the return of the stock market was 

detected. This finding was confirmed with the ES method. The alterations of the 

PBoC one year deposit rate and the reserve requirement ratio also exerted a 

statistically significant impact on the stock market return of China at 2% and 6% 

levels of significance, correspondingly. However, when applying the ES method 

and assessing the immediate impact, it was established that on the day of the event, 

the stock markets of the USA and China statistically significantly did not react 

towards the changes of the interest rates. 

4. Also, in order to assess whether the resolutions undertaken by central 

banks in terms of their monetary policy on the stock market return differed 
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regarding the level of development of the market, the application of both methods 

in a single research provided a comparison of pairs of economies by accepting a 

premise that the USA and the Euro Zone are more developed than China. When 

applying the regression analysis method, it was established that the reaction to the 

regulation of the interest rates by the central banks significantly differed. The 

impact of the interest rates in less developed economies in the models was 

statistically more significant for the stock market return, and the beta coefficients 

were higher. The majority of the results obtained when applying regression 

analysis were confirmed by ES as well. It was established that the impact of the 

easing or tightening monetary policies implemented by central banks did not differ 

in the USA and the Euro Zone, yet the differences were statistically significant 

between the USA and China as well as between the Euro Zone and China. The 

obtained results confirm that the reaction of the participants of the market towards 

the interest rates regulated by central banks depends on the level of development of 

a specific country. 
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Abstract. The aim of the research is to assess digital maturity of Latvian financial sector. To 

analyze digital maturity of Latvian financial sector, 10 companies are included in a sample. 

These companies are among largest representatives of the financial sector of Latvia. At the 

moment of analysis, all companies were active and had the operating history of at least 5 years 

period. The data was collected from official sources such as nasdaqbaltic.com, firmas.lv and 

web pages of the companies. Annual reports were analyzed in NVIVO 12 and Microsoft Excel 

software using the predetermined key semantic fields. The hypothesis that Latvian financial 

companies are better equipped in terms of digital maturity, compared to other Baltic 

companies is partially accepted, due to the lack of sufficient data and the need for further 

investigation. 

Keywords: digitalization, digital transformation, digital maturity, Latvian financial sector. 

 
1. Introduction 

Digitalization is inevitable due to rapid development of technologies, every 

individual, business and government become a part of new digital era. For being able 

to survive in modern economy, companies and governments have to move towards 

digitalization applying innovative solutions. The digitalization processes accelerate 

development of all industries by making them connected, fast and controllable, also 

providing easy access to data and necessary information. Process of making business 

has changed and become simple, fast and globally available. All this is possible 

because information has its digital form. 

The research shows that digital maturity of Latvia and in particular its financial 

sector grew significantly in recent years. Among six groups of elements that form 

digital maturity, the most significant for Latvia appeared to be General and Online. 

General includes basic terms of digitalization processes, while Online refers to 

activities performed in the global network. Therefore, it is safe to say that Latvia is 

ready for integration of innovative technologies in the nearest future. 

The aim of the research is to assess digital maturity of Latvian financial sector. 

The data was collected from official sources such as nasdaqbaltic.com, firmas.lv and 

web pages of the companies. Annual reports were analyzed in NVIVO 12 and 

Microsoft Excel software using the predetermined key semantic fields. 
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2. Theoretical analysis 

As it was defined in the report “Measuring industry digitalization” the 

digitalization is the pervasive adoption of a wide variety of digital, real-time and 

networked technologies, products, and services that will enable people, companies, 

governments, and even machines to stay connected and communicate with one 

another, gathering, analysing and exchanging massive amounts of information on all 

kinds of activities [1]. 

In a view of trends in literature, it is possible to find various terms and 

definitions related to digitalization. This phenomenon is actively studied from 

different perspectives, for example, management of the digitalization processes for 

achieving the most efficient method, development of new models and their 

application, as well as practical researches in this area. The concept of Digital 

transformation recently became a popular term, the most detailed definition of this 

concept was proposed by D. Schallmo, C. A. Williams & L. Boardman gathering 

several definitions of other authors. The Digital transformation (DT) framework 

includes the networking of actors such as businesses and customers across all value-

added chain segments and the application of new technologies. As such, DT requires 

skills that involve the extraction and exchange of data as well as the analysis and 

conversion of that data into actionable information. This information should be used 

to calculate and evaluate options, in order to enable decisions and/or initiate 

activities. In order to increase the performance and reach of a company, DT involves 

companies, business models, processes, relationships, products, other [2]. 

Successful DT may bring such benefits as greater customer insight and reach, 

higher productivity, and creation of new business models [1]. 

Scientific literature suggests such term as Digital maturity, which describes 

willingness and ability of the company to change and apply innovative technologies 

depending on the trends, in order to remain competitive in the market. According to 

Deloitte and MIT Sloan management digital maturity is about adapting the 

organization to compete effectively in an increasingly digital environment, therefore, 

it is continuous and ongoing process [3]. 

The European Union also pays special attention to the development of 

technologies and digitalization progress in the member countries. European 

commission introduced Digital Economy and Society Index (DESI) and performs 

comparative analysis of received data on yearly basis. The Digital Economy and 

Society Index (DESI) is a composite index that summarizes relevant indicators on 

Europe’s digital performance and tracks the progress of EU Member States in digital 

competitiveness [4]. 

DESI includes the following 5 dimensions: 

1. Connectivity. This dimension refers to the development level of broadband 

infrastructure, including access to internet networks and mobile network coverage 

quality. 
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2. Human capital / Digital skills. The parameter refers to the skills of society 

needed to interact in digital society, including basic consumer skills and advanced 

skills of workforce to increase economic growth. 

3. Use of Internet and privacy. This dimension describes level of active Internet 

users among citizens of EU countries. 

4. Integration of digital technology. It measures the digitalization level of 

enterprises, including online services.  

5. Digital public services. This dimension refers to governmental 

transformation level for digital usage and cooperation (eGovernment).  

 

 
 

Fig. 1. Digital Economy and Society Index 2017 ranking [5] 

  

In 2017 Latvia ranked 19th according to DESI (see Fig.1.4). In the Europe's 

Digital progress report, it is mentioned that even though more Latvians go online 

and use eGovernment services, enterprises use technologies limitedly. However, the 

number of ICT specialists increased in comparison with previous year. In Latvia, the 

National development plan for 2014–2020 and Education development guidelines 

2014-2020 include actions and strategies on digital skills enhancing [5]. 

Development of financial sector is often associated with the integration of 

innovative technologies. Vice-President of the European Commission Valdis 

Dombrovskis drew attention to the ability of economies to grow and expand for 

successful FinTech implementation in Europe. Making cross border euro payments 

cheaper was also mentioned in the context of nearest future [6]. 

FinTech is rather topical nowadays, financial institutions increasingly rely on 

IT in their operations and the development of innovative financial technology 

products, in this regard IT security risk has the potential to become a systemic 

vulnerability to financial institutions. The central banks and supervisory authorities 

are increasingly paying more attention to this issue from the financial stability. The 
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existing framework for containing IT security risk in Latvia has a solid foundation 

[7]. 

2018 may become an important expansion point for FinTech industry. Payment 

Services Directive (PSD2) revised by the European Union (EU) will come into effect 

in 2018, promoting competition to traditional banks. PSD2 will benefit companies 

that provide innovative products and comply with high security requirements. PSD2, 

in combination with new Start-up Law in Latvia that provides a special tax regime 

for start-ups, make Latvia very attractive for new ventures in the Fintech sector [8]. 

Latvian companies increasingly focus on FinTech, 70% of newly registered start-

ups are in the FinTech industry, or close to it [9]. 

The followind hypothesis put forward: Latvian financial companies are better 

equipped in terms of digital maturity, compared to other Baltic companies. 

 

3. Methodology 

To analyze digital maturity of Latvian financial sector, 10 companies are 

included in a sample. These companies are among largest representatives of the 

financial sector of Latvia. At the moment of analysis, all companies are active and 

have the operating history of at least 5 years period. All companies have legal form 

of Joint Stock Company (AS).  

Among these 10 companies there are 5 banks, 2 credit companies, 1 real estate 

company (according to Nasdaq it is included in the financial sector, with a code 

8000), 1 insurance company and 1 financial leasing company, the full list and 

description is presented in the Table below (see Tab. 1). 

 
Table 1. Sample of Latvian financial sector 

№ 
Company 

Name 
Description 

1 2 3 

1 Swedbank 

AS 

Sweden bank with major role in the Baltic countries. Services are 

provided starting from people with basic needs to clients requiring 

advanced banking services [10]. 

2 SEB banka 

AS 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) is a scandinavian bank that 

came in Latvia in cooperation with Latvijas Unibanka in late 90's 

[11]. 

3 Rietumu 

banka AS 

Rietumu Bank is one of the largest banks in the Baltics States, 

specialized in corporate banking and affluent individuals [12]. 

4 Mogo AS Mogo AS offer loans for unexpected expenses, car purchases and 

other everyday needs for both individuals and legal entities [13]. 

5 
DNB banka 

AS 

DNB Bank Latvia is part of DNB group. DNB group is oldest private 

bank in Norway and Norway’s largest asset management company 

with approximately 478 000 mutual fund customers in Norway and 

150 institutional clients in Norway and Sweden [14]. 
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6 

Citadele 

banka AS 

Citadele was established as a result of implementation of an EC 

restructuring plan, which was approved by the Cabinet of Ministers 

of the government of Latvia in the spring of 2010 and pursuant to 

which AS Citadele Banka was to take over from AS Parex Banka 

certain assets and liabilities and other items, i.e. an undertaking [15]. 

7 VIA SMS 

group AS 

The main direction of the company is lending to individuals. In 

accordance with existing demand and needs [16]. 

8 
4finance 

AS 

4finance is one of the fastest growing global consumer finance 

companies, disrupting and reshaping the world of consumer finance 

with the vision to become a global leader, offering fast and 

convenient access to credit [17]. 

9 BALTA 

AAS 

BALTA AAS is a part of PZU group, which is one of the leading 

Insurances companies in Eastern and Central Europe [18]. 

10 

VEF AS  

JSC VEF has been founded in 1991. In the course of privatization all 

production units according to their specialization were spanned-off 

from JSC VEF and transformed in to independent 

companies. According to Nasdaq it belongs to financial industry 

(8000) [19]. 

 

The data was collected from official sources such as nasdaqbaltic.com, 

firmas.lv and web pages of the companies. Annual reports were analyzed in NVIVO 

12 and Microsoft Excel software using the predetermined key semantic fields. 

Predetermined key semantic fields were input and saved as a Nodes and 

afterwards with a tool "Text query" the key words and phrases were searched in the 

reports of companies. The key semantic fields were defined while literature 

analysis of scientific articles in cooperation with CE Services SIA. There are 6 

groups of key words, as follows: 
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 Fig. 2. Six major groups of digital maturity elements 

 

All reports were analysed separately in order to see statistics per each 

company for every year. 

 

4. Result of research 

The content analysis of annual reports of 10 Latvian financial companies on 

predetermined key semantic fields revealed the frequencies illustrated in the Figure 

3. There is a positive trend over the analyzed period. In 2015 the frequency of Digital 

maturity concepts discussed by the companies increased by 17% in comparison with 

previous year. However, the most significant change is performed in 2016, the 

growth is 24% in comparison with year 2015. 
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Fig. 3. Digital maturity concepts frequency growth indicators for 2013-2016 

 

Highest tangible growth is seen regarding General group of IT-related concepts 

represented by CAGR of 20.7%. Latvian financial companies’ discussions in 

development strategies focus on research and innovations, this can be seen as a major 

share of General group in total indicators. The most significant growth appeared to 

be in 2016, the change in comparison with previous year is 29%. Process automation 

shows high growth rate (20.5%), however the absolute values of frequencies are 

rather low, values changed from 4 to 7 (see Fig. 4). Concepts related to Internet of 

things form about 14% in the total digital maturity of companies. IoT group has the 

lowest compound growth rate of 6.5%, explaining moderate interest towards related 

concepts. Nevertheless, it is important to mention that there are two groups with 

almost zero frequency Data science and Artificial intelligence, showing that 

financial public companies in their annual reports pay insignificant attention towards 

those concepts. 

Online group has rather stable indicators of growth (11.8%) and significant 

share in total digital maturity of companies. In 2016 Online related concepts were 

mentioned 95 times in the annual reports of financial companies (see Fig. 4). 
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Fig. 4. Digital Maturity of companies in Latvian financial sector 

(frequency of mentioned concepts) 

 

Digital maturity of Latvia and in particular its financial sector grew in recent 

years. Latvian financial sector is stable and rather developed, financial companies 

are developing towards digitalization to be competitive in the market. Therefore, it 

is possible to say that Latvia is ready for integration of innovative technologies in 

the nearest future. However, taking into account the latest trends, it is important to 

point out that it is necessary to develop not only the basic concepts, such as those 

included in General and Online group, but also to strive for the improvement of more 

innovative directions, for example Artificial intelligence, Data science concepts and 

Internet of things. Even though the analysis revealed stable and significant growth 

of digital maturity of Latvian financial companies and Latvia performs the most 

rapid growth in comparison with its Baltic peers, the hypothesis that Latvian 

financial companies are better equipped in terms of digital maturity, compared to 

other Baltic companies cannot be fully accepted, due to the lack of sufficient data 

and the need for further research in this field. 

 

5. Conclusions 

1. Digitalization became a crucially important condition for sustainable 

development of every business entity, application of innovative solutions 

accelerates development of all companies and even industries by making 

them connected, fast and controllable, also providing easy access to data 

and necessary information. However, integration of innovative 

technologies implies a certain level of digital maturity of the sector and 
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infrastructures. Scientific literature analysis revealed six groups of digital 

maturity elements, including general, internet of things, data science, 

process automation, artificial intelligence and online. 

2. Empirical research shows that General and Online represent two major 

groups of digital maturity in Baltic companies. The group General includes 

basic key semantic fields that relates to digital maturity. Terms such as 

technology, computer, software and others, which are imminent and basic 

part of modern life, represent grounds of digitalization process and further 

digital maturing. Online refers to activities performed in the global network, 

including online communication with customers and partners. Online group 

includes such terms as internet, e-commerce, websites and social networks. 

Meanwhile, there are two groups of key semantic fields Artificial 

intelligence and Data science that have insignificant indicators. 

3. Research findings revealed a stable increase in frequency of digital maturity 

concepts discussed by the Latvian financial companies. Moreover, every 

year the growth rate of digital maturity of financial sector in Latvia is 

increasing, the most rapid increase is indicated in 2016. Digital maturity of 

Latvian financial companies is based on elements of General and Online 

groups. Given that digital maturity of Latvia and in particular its financial 

sector grew in recent years and financial companies are developing towards 

digitalization to be competitive in the market, it is possible to conclude that 

Latvia is ready for integration of innovative technologies in the nearest 

future. Even though the analysis revealed stable and rapid growth of digital 

maturity of Latvian financial sector, the hypothesis that Latvian financial 

companies are better equipped in terms of digital maturity, compared to 

other Baltic companies is partially accepted, due to the lack of sufficient 

data and the need for further investigation. 
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Abstract. Rate of return on production capital is a key business indicator describing the 

efficiency of industrial enterprises’ principal activity. Production capital is embodied in 

assets that are directly used in the process of production of industrial products. These are 

fixed tangible assets and short-term assets of the enterprise.  

This publication studies the possibilities for binding the rate of return on production capital 

with varied aspects of industrial enterprise’s business, and its subject matter covers the 

methodology for analysis of the rate of return on production capital in relation with the 

efficiency of the use of fixed tangible assets. 

The aim of this study is to reach to theoretically correct and economically feasible 

methodology for analysis of rate of return on production capital through binding the fixed 

tangible asset load ratio with the main factors affecting its change.  

Keywords: production capital, rate of return, analysis, methodology, solutions. 

 
1. Въведение 

За промишлените предприятия определен интерес представлява 

показателят за рентабилността на производствения капитал. Той е важен 

бизнес индикатор, характеризиращ ефективността на тяхната оперативна 

дейност. Показва размерът на печалбата от продажби на продукцията, 

падаща се на сто лева инвестиран производствен капитал в оперативната 

дейност на промишленото предприятие. В състава на производствения 

капитал се включва частта от ресурсите на предприятието, която е въплътена 

в неговите дълготрайни материални активи и в част от краткотрайните 

активи. 

Рентабилността на производствения капитал се анализира като 

самостоятелен обект на анализа. От тази гледна точка върху изменението на 

рентабилността на производствения капитал влияние оказват различни преки 

и косвени фактори, като бизнес анализът установява и оценява силата и 

посоката на влиянието на преките фактори. 
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Въпросът за рентабилността на производствения капитал е обект на 

разглеждане в специализираната литература в областта на бизнес анализа. 

Важни становища по този въпрос представят водещи специалисти в областта 

на анализа като Т. Тотев, Г. Ваклиев, С. Савов, К. Чуков и други автори.  С 

основание се поставя въпросът за анализа на коефициента на натовареност на 

дълготрайните материални активи не само като фактор на производството, но 

и като резултативен показател, който се формира и изменя под влияние на 

редица преки фактори. Подчертава се, че динамиката на коефициента на 

натовареност, разглеждана без да се вземат под внимание  преките фактори, 

влияещи върху нея, не дава отговор на въпроса в каква степен са използвани 

производствените мощности на промишленото предприятие.  

Актуалността на въпроса за рентабилността на производствения капитал 

се обуславя от важността на показателят и възможностите за управление 

влиянието на преките фактори върху неговата динамика. Съобразно 

поставените цели и задачи при анализа се установява влиянието на редица 

преки фактори, характеризиращи различни страни от дейността на 

предприятието. Например: промените в печалбата от продажби на 

продукцията; промените в средните размери на дълготрайните материални 

активи и на краткотрайните активи; промените в рентабилността на 

продажбите; промените в коефициента на натовареност, респ. коефициента 

на поглъщаемост на дълготрайните материални активи; промените в 

коефициента на заетост, респ. в скоростта на обръщаемост на краткотрайните 

активи и др. Получената резултатна информация е полезна за финансовия 

мениджмънт за изработването и вземането на правилни и обосновани 

решения за развитието на дейността на промишлените предприятия в 

оперативен и стратегически аспект. 

Обект на изследването са възможностите за обвързване на 

рентабилността на производствения капитал с различни аспекти от дейността 

на индустриалното предприятие, а предмет - методиката за анализ на 

рентабилността на производствения капитал във връзка с ефективността от 

използването на дълготрайните материални активи, изразена посредством 

коефициента на натовареност на същите активи, обръщаемостта на 

краткотрайните активи и рентабилността на продажбите. Анализът се 

задълбочава по отношение на основните фактори, които оказват влияние 

върху динамиката на коефициента на натовареност на дълготрайните 

материални активи, а именно: 

1) промените в структурата на дълготрайните материални активи;  

2) промените в коефициента на производствените мощности на 

оборудването;  

3) промените в равнището на екстензивното използване на 

производствените мощности;  

4) промените в равнището на интензивното използване на 

производствените мощности. 
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Чрез коефициента на натовареност на дълготрайните материални активи 

тези фактори оказват влияние и върху рентабилността на производствения 

капитал на промишлените предприятия. 

Поставената в изследването цел е достигане до теоретично вярна и 

приложима в стопанската практика методика за анализ на рентабилността на 

производствения капитал посредством обвързване на коефициента на 

натовареност на дълготрайните материални активи с основните фактори, 

които оказват влияние върху неговата динамика.   

 

2. Разширен модел за анализ на рентабилността на производствения 

капитал  

Рентабилността на производствения капитал, т.е на производствените 

активи на промишленото предприятие, в които той е въплътен ( ), се 

определя като процентно отношение между печалбата от продажби на 

продукцията ( ) и средния размер на производствените активи ( ):  

 

                                                                  (1) 

 

където: 

 е средният размер на дълготрайните материални активи 

(производствения основен капитал), а 

   - средният размер на краткотрайните активи (производствения 

оборотен капитал). 

Средните размери на дълготрайните материални активи и на 

краткотрайните активи могат да се изчисляват като средни аритметични или 

средни хронологични величини като се използват техните отчетни стойности.  

Общата формула за рентабилността на производствения капитал може да 

се представи като произведение между рентабилността на база нетни 

приходи от продажби на продукцията ( ) и оборота на производствения 

капитал ( ), т.е.: 

 

                                                                                      (2) 

 

К. Чуков отбелязва, че „методологията за определяне и анализ на 

рентабилността на производствения капитал на американската фирма 

„Дюпон“ се базира именно на тази зависимост (бел. а. – зависимостта между 

рентабилността на производствения капитал, рентабилността на база нетни 

приходи от продажби на продукцията и коефициента на обръщаемост на 

краткотрайните активи)“ [1, с. 288]. 
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В специализираната литературата в областта на анализа се коментират 

два въпроса с важно значение както за теорията на бизнес анализа, така и за 

аналитичната практика [1, с. 264]. Първият от тях е за величината на 

печалбата от продажби на продукцията, която следва да се използва при 

изчисляването на рентабилността на производствения капитал. Става дума за 

брутната и за нетната печалба от продажби на продукцията. За целите и 

задачите на анализа на рентабилността на производствения капитал могат да 

се използват и двете величини. Ако се използва брутната печалба от 

продажби на продукцията се определя брутната рентабилност, а ако в 

числителя на формулата се постави нетната печалба от продажби на 

продукцията – получава се нетната рентабилност на производствения 

капитал. Брутната печалба от продажби на продукцията се формира като 

разлика между нетните приходи от продажби на продукцията и 

себестойността на продадената продукция. Следователно факторите, които 

оказват влияние върху динамиката на нетните приходи от продажби и на 

пълната себестойност на продукция са и фактори, които оказват влияние 

върху динамиката на рентабилността на производствения капитал. Нетната 

печалба от продажби на продукцията се получава след намаляването на 

брутната печалба от продажби на продукцията с данъците за сметка на 

печалбата, които се отнасят за дейността, в която се формира печалбата от 

продажби на продукцията. За да се определи нетната печалба от продажби на 

продукцията предварително се изчислява коефициент като отношение на 

балансовата (нетна) печалба към счетоводната (брутна) печалба. С този 

коефициент се умножава абсолютният размер на брутната печалба от 

продажби на продукцията.  

Вторият въпрос е за оборота на производствения капитал. Според К. 

Чуков наименованието оборот на производствения капитал не отговаря на 

съдържанието на това понятие, тъй като „част от производствения капитал, 

този, който е вложен в дълготрайни материални активи, взема участие в 

кръгооборота на капиталовата стойност само с размера на амортизациите на 

тези активи” [1, с. 266]. По същество отношението на нетните приходи от 

продажби на продукцията към средния размер на дълготрайните материални 

активи представлява коефициентът на натовареност на същите активи. Той 

показва размера на нетните приходи от продажби на продукцията, 

постигнати с един лев среден размер дълготрайни материални активи. 

Реципрочният показател е коефициентът на поглъщаемост на дълготрайните 

материални активи, който изразява средния размер на дълготрайните 

материални активи, заети за постигането на един лев нетни приходи от 

продажби на продукцията. Коефициентите на натовареност и на 

поглъщаемост характеризират ефективността от използването на 

дълготрайните материални активи.  
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Посоченото по-горе позволява, чрез използване на метода на 

детерминирано факторно моделиране, формулата за рентабилността на 

производствения капитал да се преобразува в следния вид: [1, с. 266]  

 

                                                                        (3) 

където: 

     е нетният размер на приходите от продажби на продукцията; 

 - рентабилността на база нетни приходи от продажби на 

продукцията; 

 - коефициентът на поглъщаемост на дълготрайните материални 

активи.  

 - коефициентът на ангажираност (заетост) на краткотрайните 

активи.  

Формула (2) може да се представи още и в следния вид:  

 

                                                                     (4) 

 

където: 

 е коефициентът на натовареност на дълготрайните материални 

активи.  

 - коефициентът на обръщаемост на краткотрайните активи.  

 

От последните две формули може да се направи извода, че върху 

динамиката на рентабилността на производствения капитал влияние оказва 

система от фактори, в състава на която се включват: 

1) Факторите, участващи в изходния аналитичен модел за анализ на 

този показател. Това са промените в размера на печалбата от продажби на 

продукцията и промените в средния размер на производствените активи на 

предприятието. Стойностите на тези фактори се формират и изменят под 

влиянието на редица други преки фактори, които характеризират различни 

аспекти от целокупната дейност на предприятието.  

2) Промените в ефективността от използването на дълготрайните 

материални активи, т.е. на производствения основен капитал - промените в 

коефициента на поглъщаемост, респ. коефициента на натовареност на 

дълготрайните материални активи.  
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3) Ускоряването или забавянето на обръщаемостта на краткотрайните 

активи, т.е. на производствения оборотен капитал - коефициентите на заетост 

(ангажираност) и на обръщаемост на краткотрайните активи. Промените в 

обръщаемостта на производствения оборотен капитал могат да се 

детайлизира съобразно неговия състав като се установява и оценява 

влиянието на промените в коефициента на ангажираност на материалните 

запаси, коефициента на ангажираност на краткосрочните вземания и 

изменението на паричните средства, падащи се на един лев нетни приходи от 

продажби. 

4) Промените в рентабилността на база нетни приходи от продажби на 

продукцията.  

Детайлизирането на анализа на рентабилността на производствения 

капитал може да се извърши както по отношение на факторите, участващи в 

числителя, така и в знаменателя на предходните две формули. Става дума, че 

рентабилността на база нетни приходи от продажби на продукцията като 

резултативен показател се формира под влиянието на промените в печалбата 

от продажби на продукцията и на промените в нетните приходи от продажби 

на продукцията. От своя страна, печалбата от продажби на продукцията може 

да се представи като разлика между нетните приходи от продажби на 

продукцията и пълната себестойност на продукцията. Следователно върху 

динамиката на рентабилността на производствения капитал на промишлените 

предприятия влияние оказват редица фактори от гледна точка на разходите, 

които участват в състава на пълната себестойност на продукцията, групирани 

както според тяхната същност (по икономически елементи), така и по 

функционално предназначение (по видове дейности, за които тези разходи са 

извършени). По този начин бизнес анализът осигурява важна и полезна 

информация на финансовия мениджмънт, който има възможност за 

изработване и вземане на своевременни и обосновани управленски решения 

за управление на ефективността на бизнеса в оперативен и стратегически 

аспект. 

В случая, обект на нашето внимание е достигането до разширен модел за 

анализ на рентабилността на производствения капитал на промишлените 

предприятия в посока на обхващане и установяване на влиянието на преките 

фактори върху изменението на коефициента на натовареност на 

дълготрайните материални активи, а чрез него – и върху динамиката на 

самата рентабилност на производствения капитал. 

Коефициентът на натовареност на дълготрайните материални активи 

може да се анализира както като фактор в производството, влияещ върху 

динамиката на обема на произведената, респ. продадената продукция, така и 

като самостоятелен обект на бизнес анализа – като резултативен показател, 

върху динамиката на който влияние оказват редица преки фактори.  

К. Чуков подчертава, че е необходимо „динамиката на този показател 

(коефициентът на натовареност на дълготрайните материални активи - б.а. Р. 

 
58



Иванова) да се анализира задълбочено, тъй като неговата величина сама по 

себе си не дава отговор на въпроса в каква степен са използвани 

производствените мощности.”[2, с. 82] Подчертава се, също така, че ако 

показателят за производствените мощности „не се включи при анализа на 

равнището на използването (и на ефективността от използването - б.а. К. 

Чуков) на дълготрайните материални активи, може да се стигне до погрешни 

изводи“ [2, с.82-83, 3]. Производствените мощности „изразяват онова 

максимално количество продукция от даден асортимент и качество, което 

може да даде цялото промишлено-производствено оборудване – налично и 

запланувано, и производствените площи при използването на определени 

суровини и материали, при прилагане на най-съвършена технология и 

организация на труда, при най-прогресивни технически норми и възможно 

най-пълно използване на работното време” [2, с. 82, 3].  

Производствените мощности характеризират максималния годишен обем 

продукция, която може да произведе промишленото предприятие. От тази 

гледна точка производствените мощности следва да се изчисляват на 

основата на максимално възможното време, през  което производственото 

оборудване може да се използва. По същество това е календарният фонд 

работно време, който следва да се намали с времето, което трябва да се 

използва за ремонти, технически прегледи и пренастройка на оборудването. 

В стопанската практика е възприето производствените мощности да се 

изчисляват за година.  

Коефициентът на използване на производствените мощности ( ) 

характеризира равнището на тяхното използване. Определя се като 

отношение между обема на продукцията (О) и величината на изчислените 

производствени мощности (РМ):   

 

                                                                                                            (5) 

   

Коефициентът на използване на производствените мощности интегрира в 

себе си както степента на екстензивното, така и степента на интензивното 

използване на производствените мощности, т.е. тяхното интегрално 

използване. Коефициентът на интегралното използване на производствените 

мощности ( ) се определя като произведение между коефициента на 

екстензивното използване ( ) и коефициента на интензивното 

използване ( ):              

 

                                           (6) 

    

К. Чуков подчертава, че „равенството между равнището на интегралното 

използване на производствените мощности, определено по двата начина, 

 
59



може да се получи само при условие, че коефициентът на екстензивно 

използване е определен на същата база, на която е изчислена и величината на 

производствените мощности” [2, с. 83, 4, с. 244]. 

Коефициентът на екстензивното използване на производствените 

мощности може да се изчисли като отношение между плановия фонд работно 

време, респ. фактически отработеното време ( ) и максимално възможното 

за използване време ( ) – това е времето, на основата на което се 

изчисляват производствените мощности: 

 

                                                                                                    (7) 

     

Коефициентът на интензивното използване на производствените 

мощности се изчислява като отношение на плановия, респ. фактическия обем 

продукция за единица машинно време по планови норми или по отчет ( ) 

към обема на продукцията за единица време по прогресивни норми, по които 

се изчисляват и производствените мощности: 

 

                                                                                         (8) 

 

Получаваме, че коефициентът на използване на производствените 

мощности е равен на: 

 

                                                               (9) 

 

Между коефициента на натовареност на дълготрайните материални 

активи и коефициента на използване на производствените мощности има 

определена връзка, която може да се представи посредством формулата: 

 

                                                                   (10) 

 

където:   е средният размер на активната част на дълготрайните 

материални активи – производственото оборудване. 

 

Или, след разграничаването на екстензивното от интензивното 

използване на производствените мощности, формулата за изчисляването на 

коефициента на натовареност на дълготрайните материални активи 

придобива следния вид:    
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                                                      (11) 

 

Формула (11) заместваме във формула (4), изразяваща рентабилността на 

производствения капитал на промишлените предприятия. Получава се 

следният разширен модел за анализ на рентабилността на производствения 

капитал: 

 

                                              (12) 

 

От тази формула се вижда, че върху динамиката на рентабилността на 

производствения капитал влияние оказват следните фактори: 

 

1) промените в структурата на дълготрайните материални активи, 

изразена чрез относителния дял на производственото оборудване в общия 

размер на дълготрайните материални активи ( ); 

2) промените в коефициента на производствените мощности на 

оборудването ( ); 

3) промените в равнището на екстензивното използване на 

производствените мощности ( ); 

4) промените в равнището на интензивното използване на 

производствените мощности ( ); 

5) промените в коефициента на обръщаемост на краткотрайните 

активи ( ); 

6) промените в рентабилността на база нетни приходи от продажби на 

продукцията ( ). 

 

Влиянието на тези фактори може да се установи по метода на 

последователното заместване.  

Следва да се подчертае, че изведеният разширен модел за анализ на 

рентабилността на производствения капитал на промишлените предприятия 

може да се използва в стопанската практика. За целта е необходимо да се 

използва една и съща база при изчисляване на стойностите на факторите, 

които участват в този модел. По наше мнение тази база може да бъде размера 

на нетните приходи от продажби на продукцията. Презумпцията тук е, че в 

условията на пазарно стопанство промишлените предприятия постигат 
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нетните приходи от продажби на продукцията от продажбите на целия обем 

продукция. 

Като алтернативен подход, поне според нас, при изчисляването на 

рентабилността на производствения капитал на промишлените предприятия 

може да се възприеме използването на обема произведена промишлена 

продукция. Но в този случай става дума за влиянието на рентабилността на 

продукцията върху динамиката на рентабилността на производствения 

капитал. Поставяме на внимание този въпрос от гледна точка на практиката с 

оглед създаването на вярна, полезна и обективна аналитична информация за 

потребностите на финансовия мениджмънт за изработването и вземането на 

правилни и обосновани управленски решения за развитието на основната 

дейност на промишлените предприятия и за повишаването на нейната 

ефективност. 

 

3. Заключение 

Изведеният разширен модел за анализ на рентабилността на 

производствения капитал позволява установяването на силата и посоката на 

влияние на различни преки фактори, описващи рентабилността на база нетни 

приходи от продажби на продукцията, коефициента на натовареност на 

дълготрайните материални активи и коефициента на обръщаемост на 

краткотрайните активи. Предложеният разширен модел позволява да се 

обвържат факторите, които оказват влияние върху изменението на 

коефициента на натовареност на дълготрайните материални активи, а чрез 

него и върху динамиката на рентабилността на производствения капитал. 

Този модел може да се разшири и в посока на установяване на влиянието на 

преките фактори върху изменението на рентабилността на база нетни 

приходи от продажби на продукцията и върху коефициентите на 

обръщаемост поотделно на елементите от състава на краткотрайните активи. 

По този начин финансовият мениджмънт има възможност да анализира и 

оценява влиянието на система от преки фактори, обвързващи различни 

аспекти от дейността на промишленото предприятие, върху динамиката на 

рентабилността на неговия производствен капитал. 
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Abstract. The article formulates the factors of financial liberalization that positively and negatively 

influences the strategy of development of Ukrainian banks. It is substantiated that financial and 

monetary instability in the banking sector of Ukraine was the result of the influence of determinants 

of financial globalization on the strategy of banks. The general laws in the approach of Ukraine to 

the solution of the issues that are now relevant to the banking sector are considered: do we need 

restrictions on the participation of foreign capital in the national banking sector? Is it necessary to 

allow branches of foreign banks to national market? Is there any sense to limit the list of operations 

of foreign banks? How to treat the process of buying capital of national banks by foreign investors? 

Formulated approaches to the process of financial liberalization of the national banking services 

market. The main tendencies of development of international banking competition are grounded: 

liberalization of the banking sector, internationalization of bank capital, strengthening of the role of 

international organizations, transnational banks in the world economy.  

Keywords: bank, credit, liberalization, risk, strategy, financial market. 

 

1. Introduction 

The liberalization of the banking sector is one of the components of the deep-seated 

process in the global economy – globalization. The main objectives of the liberalization of 

the banking sector are the integration of domestic banks into the global financial system, 

the achievement of the benefits that openness in a competitive market economy. Priority 

steps for the liberalization of the banking sector include: ensuring free betting; removal of 

restrictions on currency and capital operations; opening of access to foreign capital; 

privatization of state-owned banks. 

The effectiveness of the liberalization of foreign capital flows is largely due to the 

nature of capital flows, the country's ability to develop the process of market opening as 

part of a large-scale reform of the banking system. Liberalization raises uncertainty about 

GDP growth, inflation rates (due to the effect of inputs of capital inflows on asset prices), 

as well as on the functioning of the transmission mechanism. The ability of countries to 

counteract these risks is not obvious, although many of them, in the course of reforms, 
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strengthened the independence of central banks, introduced new instruments and financial 

regulatory institutions, and pursued an inflation targeting policy. 

 

2. Positive and negative effects of liberalization 

In Ukraine, there are different approaches in the policy of liberalizing access of 

foreign capital to the national banking market. On the one hand, there is uncertainty that 

the expansion of the presence of foreign banks may have a destabilizing effect on banks' 

activity through increased competition from Foreign Service providers to the detriment of 

domestic producers. On the other hand, the potential gain from creating a successful 

mechanism for accumulating resources of entities and, accordingly, increasing lending to 

the real sector will contribute to the formation of a sustainable banking system. 

There is practically no evidence that the presence of foreign banks in general has a 

negative impact on the stability of banks. On the contrary, foreign direct investment in the 

banking sector contributes to its sustainability. For example, the diversified geographic 

structure of a branch network of foreign partner banks creates the preconditions for the 

effective operation of the bank of the country that accepts investments, and more 

protection against risks. Such a bank is much less affected by local financial crises. The 

experience of countries such as Brazil, Hungary, Ireland, Poland, Portugal, and Spain 

showed that the implementation of deregulation policy while liberalizing access to the 

banking market brings additional benefits. In essence, foreign banks have a positive 

influence on the activities of banks through the transfer of new technologies; expanding 

stock and improving service quality and lowering prices; by providing financial assistance 

to banks that are in a difficult situation; increase capitalization and authorized capital of 

troubled banks. Additional benefits can be obtained both in the form of innovations, and 

through improved corporate governance, improved methods for assessing credit risks, 

increasing transparency, the possibility of reliable performance evaluation, the 

introduction of international standards of internal control. The arrival of foreign banks 

expands the country's access to international markets. 

There are indirect hidden positive effects of liberalization (creation of new tools), 

which can be traced in the long run. The positive effects of liberalization include: 

increasing the integration of emerging markets into the international financial system; 

complication of the structure of the banking system, increase its mobilization capacity; 

development of the market of debt and equity instruments, creation of insurance system; 

market-based financing of the state deficit in developing countries (issuance of 

government debt), the possibility of long-term financing; access of market participants to 

a larger amount of different financial instruments characterized by different levels of risk / 

profitability ratio [1, с. 66-90]. 

With the liberalization, there is the danger of a violation of the usual work of banks 

due to the combination of banking activities in the regulated environment and new 

incentives, norms, and postulates operating in the liberalized. The previously protected 

environment from external influences, along with the rigid regulation of monetary 

activity, led to the fact that strategic decisions on the placement of assets were taken 
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without taking into account the market criteria for maximizing profits. Often, banks 

provided loans on the basis of political demands or the subjective desire of the owners, 

sometimes, while acting as customers of banking services. The resulting practice of 

lending created a real threat to lower the quality of the loan portfolio and prevented staff 

from promptly tracking debtors and assessing the degree of credit risk.  

 

3. Determinants of the impact of globalization on key elements of the strategy of 

Ukrainian banks 

Liberalization creates new challenges for the national banking system. In the 

conditions of low capitalization of Ukrainian banks, the need to ensure their economic 

sovereignty and to develop an effective strategy as a response to globalization processes 

are of particular importance. In this regard, we formulated positive and negative 

determinants of the impact of globalization on key elements of the strategy of Ukrainian 

banks (table 1). 
Table 1. Determinants of the impact of globalization  

on key elements of the banking strategy 

Positive factors Negative factors 

Innovations, that is, the creation of new 

financial instruments (Eurodollar certificates 

of deposit, currency swaps, Euro notes) and 

technologies 

Inevitably, a regular increase in the cost of 

Ukrainian banks to introduce the latest 

technologies 

The tendency of customization of the service 

and the offer by banks of additional services 

linked to a credit card 

Increasing competition in the market 

Integration of traditional and digital channels 

of sales, mobile banking, Internet banking, e-

banking, remote banking 

Dependence on different providers of services 

within the framework of e-banking may reduce 

the possibility of direct control over them by the 

management of the bank 

Activity in the field of compliance, risk 

management and security (development of 

automated reporting systems to reduce 

various types of risks) 

Low capitalization and competitiveness of 

Ukrainian banks compared to international 

banks 

Abolishing restrictions on the entry of non-

residents to national markets 

Consolidation of capital in banks and 

microfinance institutions 

Development of subsidiaries and overseas 

branch networks of banks that contribute to 

the formation of international banking 

business 

The termination of the activities of small and 

medium-sized banks and microfinance 

institutions 

Reorganization and co-operation between 

banks and non-bank lenders 

Gradual ousting of banks from mediation in 

payments 

Prevalence of syndicated lending Forced competition with other financial 

institutions: insurance and investment funds, 

financial companies 

Free access to geographically distant markets Dependence of Ukrainian banks on the 

international capital market 
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Reduction of transaction costs for conducting 

banking operations and increasing volumes 

of transactions 

Increasing pressure and the impact of the 

expansion of corporations, transnational banks, 

multinational corporations, other financial 

institutions on Ukrainian banks 

Sustainability of banks in the long run Openness of national markets for weak banking 

systems has negative consequences 

Expansion of the client base by improving 

quality, increasing access to credit resources 

and reducing the cost of financial services 

provided 

Only the transnational banks and multinational 

corporations make a high-profit tendency to 

balance the diversity of monetary institutions 

Deregulation of banks activity. Erasing 

institutional disparities between different 

types of activities: commercial, investment, 

insurance 

Reducing the degree of diversification of 

banking institutions complicates the output of 

the Ukrainian banking system from the 

financial crisis 

Sharing best management experience, 

effective procedures and new information 

systems 

Forced organizational, financial and personnel 

changes (staff cuts, number of units, retraining) 

Innovative development of Ukrainian banks 

through participation in their capital of 

foreign banks 

Possible complication of lending to the real 

sector of the Ukrainian economy 

Operational manipulation of financial flows 

on an international scale in accordance with 

the requirements of its subjects 

Need to improve the system of information 

security and increase information security in 

banks 

Creation of a World Clearing House for real-

time payments 

Small and medium-sized banks can use the 

services of international clearing houses only 

through powerful banks 

Access information on the course of bidding 

in real time (risk reduction, acceleration of 

payments) 

Underdeveloped legislative framework for 

regulating the activity of brokerage companies 

in Ukraine 

Increasing the degree of transparency of the 

market, availability of customer information 

Failure to keep confidential information about 

customers can lead to a loss of confidence in 

banks 

The predominance of the role of banks as 

organizers of securities trading 

Different levels of development of risk 

assessment standards, control systems in banks 

of individual countries 

The process of unification of financial 

services, banking operations 

Limited possibilities for the development of 

specialized banks in the conditions of instability 

of the Ukrainian economy 

The growth of capitalization of the bank and 

the banking industry 

Underdevelopment of the securities market in 

Ukraine 

Specialization of banking institutions The banking sector is inferior to the mechanism 

of redistribution of financial resources, the stock 

market 

Complete separation of deposit and credit 

functions of the bank 

Sharp increase and dominance in the financial 

market of speculative operations 

Source: Compiled by the authors [2].  
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As can be seen from Table 1, financial globalization brings about serious changes in 

the activities of banks, along with a number of positive prospects and transformations that 

contribute to their further development, also generates a lot of serious banking problems. 

The following types of bank strategies are popular: global, which provides customers 

with a wide range of products with the help of a developed network of branches opened 

in different countries; product oriented, which involves product differentiation and 

profitability; focused on industry groups of clients, including consumers of special 

products and product packages; expansionary, which involves the development of 

banking business and customer base in the market of banking services of other countries; 

geographic orientation focused on the development of banking business in countries with 

which there are close economic ties. 

In the course of reforms and implementation of stabilization programs, often 

associated with financial liberalization, the National Bank of Ukraine is changing the 

methods of implementing monetary policy. The role of distribution of loans between 

banks diminishes and the importance of indirect instruments of influence on liquidity, in 

particular operations in the open money market, accounting of bills, is increasing. The 

collateral effect of stabilization programs is a high level of rates, which are set as a result 

of accelerated in comparison with the expected, a decrease in inflation, and an increase in 

the exchange rate. In the latter case, the financial situation of enterprises that produce 

goods for export due to falling competitiveness on the world market worsens. These 

enterprises should increase productivity, increase sales within the country. In this case, 

there is a significant increase in risk for banks that lend to these enterprises. 

 

4. Refinancing rate as an effective tool for regulating the state of the economy 

In the course of liberalization and stabilization of the situation in the banking sector, 

a powerful tool, due to which changes in economic activity are taking place, is the 

refinancing rate. Increasing it leads to an increase in the cost of banks to search for new 

resources. This is not satisfactorily reflected in the financial position of clients and the 

behavior of debtors. The latter is due to the fact that loans are attracted by actors that carry 

out investment projects and expect to receive high income taking into account high 

market rates. Of course, lending to such projects involves a significant risk. Negative 

influence changes the rate depending on the maturity of the loan. As a result of 

liberalization, the difference between rates for long-term and short-term loans is reduced. 

It plays an important role for banks. In a regulated environment, the rate is differentiated 

depending on the maturity of the loan. Banks are given the opportunity to easily and 

quickly generate profits by transferring short-term liabilities (deposits) into long-term 

assets (loans). Interest on deposits through administrative limitation was set at a low level 

compared to interest rates on loans. In the process of liberalization, the ability to quickly 

generate profits decreases due to increased costs of finding new resources, and therefore 

there are difficulties in setting high interest rates for using a loan [3]. Financial 

liberalization leads to increased competition. In this case, banks are forced not only to 

reduce the cost of searching for resources, but also to resist competitors. Consequently, 
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the profit of banks is significantly reduced. Banks' liabilities are influenced by 

competition from other institutions that have access to the market. The situation on the 

credit market is even more complicated, as companies have the opportunity to quickly 

disseminate information about their financial position. This allows them to establish 

relationships with the owners of resources, avoiding the help of banks. Incidentally, 

companies that are able to find non-bank financing sources are reliable customers and 

their loss means for banks to increase the level of risk of a loan portfolio. 

 

5. Exchange rate as an instrument of economic regulation 

The constant fluctuation of the exchange rate is due to the liberalization of foreign 

trade and capital operations. In the case of an unstable financial position of the bank in the 

foreign exchange market, the change in the exchange rate can significantly change the 

financial situation. If the bank redirects the risk of a change in the exchange rate of its 

clients, then this results in a change in the exchange rate risk of credit. Enterprises that, 

after lifting restrictions, were able to receive resources outside the country at low prices in 

the currency, often do not take into account the possible risk of a change in the exchange 

rate. The sharp depreciation of the national currency may be sudden for a number of 

banks, and therefore such a policy, in our opinion, is extremely dangerous.  

The danger to the development of banks is increased instability of prices, rates of 

refinancing, exchange rates, inherent in liberalization. Traditionally, in the course of 

liberalization, investors expect unnecessarily high profits from the implementation of their 

projects. Liberalization of business often leads to the flow of risky projects. Proportionally 

increasing demand for bank loans. In many cases, it is a question of subjects who 

previously did not use credit or acted in a high rate of inflation. This complicates the 

assessment of their creditworthiness and, accordingly, the risk of lending to such projects. 

At the same time, banks feel the need to keep their positions on the market. This can lead 

to a loss of caution and, thus, increase the likelihood of making false decisions. 

At a rapid rate of economic development, due to the successful liberalization and 

stabilization of the time-lucrative ones, there may be enterprises that under normal 

conditions worked with losses. Due to lack of awareness of the financial condition of the 

borrower, it is difficult for banks to assess the risk of lending to such enterprises. The 

problem is complicated due to an increase in the number of deposits in banks is 

increasing.  

This increase in cash outstrips the increase in the number of projects attractive to 

lending and the ability of banks to effectively allocate their own resources. In the course 

of the expansion of loans to banks, false decisions are often taken, which, when the 

economic conditions deteriorate, become the main cause of the banking crisis. By 

expanding the scope of activities, banks diversify funding sources and ways to deploy 

their own resources. The uncertainty inherent in the liberalization process becomes a 

counterweight to the implementation of cautious policies. The growing freedom of action 

of the bank may lead to various kinds of complications, increase in the volume of 

unprofitable loans, default on creditors and, in the future, insolvency. 
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So, at the beginning of 2017, the amount of funds withdrawn from Ukraine in the 

offshore is from 117 billion dollars to 167 billion dollars. In the equivalent, it is 1.5 – 2 

years of GDP in the country [4]. 

In the early 80's, the process of liberalizing financial markets began in the United 

States, the main result of which was the weakening of the regulation of credit activities of 

banks. The US government has significantly facilitated the ability of banks to attract 

short-term financing due to the gradual decrease of the discount rate. Low rates led to the 

fact that it was not profitable to put money on the deposit, but to invest in the stock market 

due to the rapid increase in the number of cheap money. The liberalization of the banking 

system allowed banks to drastically increase lending, which largely offset the periodic 

fluctuations in rates by the American central bank. Large-scale stimulation of demand 

opened up prospects for business development.  

However, the money that appeared during the credit issue was not secured by 

production. Instead of expanding production, and then turning it into money, the 

American economy generates money "from nothing" in anticipation of the product 

"pulling up" [5]. The product arrived, but from abroad - hence the steady decline in the 

trade balance of the US since the early 80's. 

In Ukraine in 2005–2007 а similar situation was observed. The growth in 

consumption due to cheap loans was carried out by increasing imports, which far 

outpaced the growth rates of production. The balance of trade increased at the expense of 

rising resource prices. In fact, money in the economy began to emerge "from nothing." 

Quasi-money (mortgage bonds or structured instruments) has played a role in extending 

credit issues and emerging financial market crises.  

Low rates and affordability of loans not only led to the emergence of cheap money – 

the effect was complemented by an increase in investor interest in the rapid appreciation 

of assets, which was also caused by cheap money. The more quasi money became, the 

more expensive the securities were, increasing the value of quasi money to the value of 

real money. Thus, the danger of this process was that there was "notorious" money, 

competing with real money.  

The expansion of large international banks brings not only positive, type, financial 

sustainability through support of parent structures and better access to credit. Often, they 

collect large solvent clients, and the access of small and medium-sized enterprises to loans 

is limited. International banks are oriented mainly on the most profitable sectors of the 

market – do not lend to the industry, and finance the consumption of natural persons. 

Such a trend was observed in Ukraine. Serving multinational companies and large foreign 

firms, international banks practically do not lend to domestic enterprises. 

The regulatory policy should change the guidelines for the introduction of 

administrative instruments to curb the expansion of foreign capital to strengthen the 

competitiveness of Ukrainian banks. The main ways of development of banks should be 

recapitalization, increasing the strategic role of state and regional banks, strengthening the 

specialization of individual banks. Improvement of banks 'activities can be achieved by 

eliminating problem assets and restructuring of troubled banks, increasing transparency 
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and rigor in bankruptcy, consolidating banks, improving prudential supervision standards 

for banks' off-balance sheet activities, and investing and mediating securities. It is also 

necessary to develop all market segments for expanding the possibilities of investing in 

financial instruments of budget funds and pension savings. This is a corporate bond 

market, which, with the beginning of the stabilization trend, can become an instrument for 

transforming short-term bank investments into long-term corporate loans. The market for 

syndicated lending may be a tool for accumulation of resources of small domestic 

creditors to finance large loans.  

The development of the interbank lending market reduces the need for banks to 

accumulate liquid, but idle assets, and use free funds to increase the supply of credit 

funds. Potentially able to increase the capital concentration of the market for lending 

operations on mergers and acquisitions in the banking sector, as well as the fixed currency 

market, necessary for hedging currency risks. 

Ukrainian banks are prone to extremely high credit risks due to asset quality 

problems. This leads to low profitability of Ukrainian banks. Due to the absence of tax 

incentives, banks slowly carry out write-offs of overdue loans. This leads to a delay in 

clearing the balance sheets. The institutional structure of the banking sector is weak. The 

regulatory bodies of the country are at risk of political interference. The main 

disadvantages include the lack of developed instruments - currency derivatives that 

promote the liberalization of the currency market, lack of access to sources of long-term 

financing, as well as the volatile base of client deposits due to the behavior of depositors 

due to panic. Theoretically, it can be assumed that the liberalization of the movement of 

capital leads to a decrease in volatility. Since the latter is measured by the risk premium, 

this means that international interest rates (i.e., the cost of capital) must also be reduced. 

Indeed, through liberalization, capital providers gain access to more investment and, 

through diversification, they can reduce the risk of their portfolio. However, financial 

liberalization enhances the distortions inherent in the domestic financial market, which, in 

turn, increases the volatility of financial assets. There are three channels when these 

distortions increase: growth of asymmetric information; Use of derivatives and interest 

swaps; the role played by institutional investors [6]. According to S. Harvey's approach, 

foreign investors often play a marginal role in local stock markets [7]. 

Confirmation in favor of capital inflows in the banking sector is the presence of a 

tendency to increase the efficiency of mediation, reduce the cost of capital and improve 

the allocation of resources. With the growth of competition and the emergence of 

complex methods and innovations in the work of banks, the quality of financial products 

and services in the domestic market can significantly improve. Due to close relations with 

parent banks abroad, local foreign banks have easier access to resources in foreign 

currency than domestic banks.  

An important problem with the expansion of foreign capital participation in the 

banking sector is the implementation of prudential supervision in the event of lifting the 

ban on opening branches of foreign banks. Since they are not legal entities of the host 

country, the question arises as to the harmonization of internal regulatory methods with 
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those existing in Ukraine. This is one of the reasons why a number of countries insist on 

the presence of foreign capital in the form of a subsidiary bank or insurance company or 

investments in statutory funds. One of the reasons why a country may prefer investments 

in statutory funds of banks compared to the opening of branches is the desire to support 

national institutions rather than gaining new competitors. 

The fact is that foreign banks that lend to national entities have specific strategic 

priorities that often do not coincide with national interests. Decisions on the conditions for 

granting loans are made taking into account the interests of international clients or 

shareholders of the parent bank. This means a refusal to finance competitive productions 

in the "host" party. At the same time, foreign banks must comply with the requirements of 

national regulatory authorities, regardless of how relevant it is to our country's interests. 

Lending proceeds abroad, depriving Ukrainian banks of the main source of growth in 

profits and capital.  

This means, first of all, the use of the principles of offshore, when production is 

carried out on the Ukrainian territory, while resources are officially placed abroad. Taking 

into account the differences in the potential of Ukrainian and foreign banks, legal equality 

does not mean the actual equality of competitive opportunities (the necessity of which is 

justified by the ideology of transnational banks). We consider measures to de-

bureaucratization of domestic economic conditions and strengthen domestic banks, 

reduce the cost of resources and create conditions for reducing administrative restrictions 

in the banking sector, simplifying the procedures for opening branches and merging 

banks, establishing an effective deposit insurance system and strengthening bank 

supervision. Liberalization increases the likelihood of a crisis; the banking sector is a 

strategic one and should therefore remain domestic and rigidly regulated. 

 

6. Conclusions 

The article identifies the determinants of liberalization that have a positive effect on 

the bank's development strategy: stimulating innovation; abolishing restrictions on entry 

of non-residents to national markets; development of subsidiary and foreign branch 

networks of banks; reorganization and cooperation of banks; prevalence of syndicated 

lending; exit to geographically distant markets; reduction of transaction costs; expanding 

the client base by improving quality, increasing access to credit resources and reducing 

the cost of services; increase in volumes of transactions; deregulation of activity; 

exchange of best management experience, new procedures and information systems; 

innovative development of national banks through participation in their capital of foreign 

banks; access information on the course of bidding in real time, thus reducing risks, 

accelerating calculations; increasing the degree of transparency of the market, availability 

of customer information; dominance of the role of banks as organizers of securities 

trading; growth of capitalization of the bank; specialization and unification of banks 

work; the formation of large-scale diversified banking associations. 

Established determinants of liberalization, which negatively influence the strategy of 

development of banks: low competitiveness of Ukrainian banks compared with 
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international ones; tough competition; consolidation of capital in banks; liquidation of 

small banks; the tendency for banks to be ousted from mediation in payments; 

compulsory competition with other financial institutions; increase of bank expenses for 

introduction of innovations; the dependence of local banks on the international capital 

market; increasing pressure and the impact of the expansion of corporations, transnational 

banks, other financial institutions on the work of banks; reducing the degree of 

diversification of banking institutions complicates the exit of Ukrainian banks from the 

crisis; organizational changes; real sector financing problems; medium-sized banks use 

the services of international clearing houses only through the intermediary of large banks; 

undeveloped securities market in Ukraine; different levels of risk assessment standards 

development, internal control systems in banks of individual countries; the limited 

capacity of developing specialized banks in the conditions of instability of the economy, 

the withdrawal of liquid assets from offshore companies. 

It was clarified that financial and monetary instability in the banking sector were the 

result of the influence of determinants of financial liberalization on the strategy of banks' 

development. The strategy of international investors is aimed at trading, which 

destabilizes the national banking sector. They carry out speculative attacks on a national 

monetary unit (on a par with residents).  

This leads to instability, not related to political and economic factors. Strategic goals 

of international investors may be the withdrawal of capital from the banking system of 

Ukraine, for reasons not related to internal factors. In conditions of liberalization, the 

bank, along with the classical functions of an intermediary, must perform such functions 

as securities trading, insurance, participation in the capital of enterprises, financial 

advisory and asset management of corporations. The choice between the specialization of 

the bank and the expansion of its global activity is conditioned by the need to establish 

close ties with customers and increase profitability. 

In conditions of financial liberalization, banks benefit from the opening of new 

markets, using the strategy of integration with other banks. Factors for the success of the 

integration strategy: reliance on a solid position; transfer of the bank to a new place, 

which allows access to more profitable resources; adaptation of proposals to the specifics 

of local markets. Banks that choose the "virtual" bank's strategy specialize in one-on-one 

transaction, and the rest entrusts to partners from other countries. Factors for the success 

of the strategy: the advantage of the bank in a certain type of activity; creating a 

significant part of the cost of the product; observance of precautionary measures designed 

to prevent the leakage of know-how. 
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1. Въведение 

 Една от най-важните характеристики на една борса е нейната 

ликвидност,  или това е съвкупността от инвеститори, които са готови във 

всеки един момент да купуват или продават акции. Колкото по-активна 

търговия има на дадена борса, толкова по-голяма е ликвидността, като тя 

често се разглежда за всяка отделна компания, т.е. има компании, при които 

интересът за търговия е много по-висок и съответно при тях ликвидността е 

по-висока. 

 Високата ликвидност прави разликата между цената за купуване и 

продаване на дадена акция по-ниска [1]. Тя позволява при нужда от продажба 

и излизане от дадена позиция една поръчка да бъде изпълнена възможно най-

бързо с минимална загуба за търговците на борсата. 

 Всяка една фондова борса притежава така наречения бенчмарк индекс. 

Този индекс следи група от компании, търгувани на борсата по даден 

критерий. Тe могат да бъдат компании с най-голяма пазарна капитализация. 

Например,  ако промяната на този индекс е доста динамична величина, т.е. 

ако цената на акциите на дадена компания падне значително, тогава нейната 

пазарна капитализация може да се окаже под тази на друга компания и тогава 

може да бъде изместена от друга компания от почетното място в този индекс 

[2, 8]. 

 Известно е, че цените за купуване и продаване на стоки, предлагани на 

фондовата борса зависят от търсенето и предлагането. На по-технично ниво 

еластичността на пазара се определя от съвкупните поръчки за купуване и 

продаване, които постъпват през всички брокерски фирми, които имат 
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правото да търгуват на борсата. Съществуват много видове поръчки, които 

могат да се заявят чрез брокер, но по-важното е да се знае, че не винаги може 

да се купи или продаде дадена стока на желаната от нас цена. Това зависи 

изцяло от наличието на насрещна поръчка за същата стока и съответна цена 

[3].   

         По гореописаната схема работят и различни модели на структуриране 

на енергийните борси по света и у нас.  

        Така например, в Европа съществуват различни модели на собственост 

върху борсовите оператори. На първо място може да се отбележи, че 

съществува модел, при който енергийните борси са собтвеност на стоковите 

борси (немската борса EEX е собственост на Deustche Borse AG, а чешката 

борса OTE - на Пражката Стокова Борса). В други случаи енергийните борси 

са оновани от преносните оператори, като дъщерни дружества. Такива са в 

повечето случаи и най-често срещаната практива при европейските 

енергийни пазари. Например собственик на румънския пазарен оператор 

OPCOM е румънският преносен оператор - Transelectrica; на холандската 

енергийна борса APX -  двата преносни оператора TenneT Holding и Elia. 

Междувременно се предприемат и някои консолидации в дейностите по 

опериране на електроенергийните борси. Например двата борсови оператора 

APX (Холандия) и Belpex (Белгия) оперират пазара ден напред във 

Великобритания. Друг пример е моделът на немската борса EEX, който е 

имплементиран в последствие и в Австрия, Франция и Швейцария [4]. 

 

2. Оценка на българската независима енергийна борса (БНЕБ) 
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД е компания, основана 

през януари 2014 г., като 100% от капитала й е собтсвеност на БЕХ ЕАД. 

БНЕБ притежава издадена лицензия от Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) за организация, администриране и опериране на борсов 

пазар на територията на Република България за период от 10 години. 

Борсовият пазар на електрическа енергия играе важна роля в процесите на 

либерализация като организиран пазар, на който може да се формира 

референтна цена за съответна пазарна зона.  

Основните усилия на БНЕБ ЕАД са съсредоточени върху:  

- стартиране на спот пазар за електрическа енергия; 

- стартиране на организиран пазар за двустранни договори; 

- обединение на българския със съседните енергийни пазари.  

 Кратката история от преди създаването на БНЕБ досега е представена 

на фиг. 1.  
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Фиг. 1. История на БНЕБ  

     Източник: http://www.ibex.bg/ 

 

        Основният предмет на дейност на БНЕБ е организиране на борсов пазар 

на електрическа енергия в България. Дружеството е оператор на българския 

борсов пазар на електрическа енергия, което го превръща в основен фактор 

при продължаващата либерализация на електроенергийния пазар. БНЕБ 

работи активно за създаването и развитието на ликвидни пазарни сегменти в 

България. 

       Първата реална сесия на БНЕБ с ден на физическа доставка е през януари 

2016 г. с борсови участници, които подават оферти-купува и оферти-продава.  

За да се осъществи реалистична почасова цена на търгуваната електрическа 

енергия е необходимо активното участие както на борсовите участници – 

продавачи, така и на борсовите участници – купувачи. 

 

3.  Анализ на борсовия пазар за електрическа енергия в България 

        С цел подобряване на условията за либерализация на електроенергийния 

пазар в  България стартира борсов пазар за електрическа енергия пазар "ден 

напред". Основните цели на имплементирането на този пазарен сегмент са: 

възможност за търговия със стандартизирани продукти с период на доставка 

ден напред и повишаване на пазарната конкуренция, ликвидност и 

прозрачност. В допълнение борсовият пазар ще осигури референтна цена, 

необходима за всяка пазарна зона, лесен достъп, ниски такси за участие 

(първоначална такса, годишна такса и такса транзакция), сигурен контрагент 

и клирингови и сетълмент услуги. Освен това цените, постингати на спот 
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пазарите са важна референция за търговията на пазара на дългосрочни 

двустрани договори. 

          Сделките на пазара "ден напред" се сключват в деня (D-1), предхождащ 

деня на доставка (D). Резултатът от функционирането на пазара е единна 

равновесна цена за всеки час на доставка, валидна за всички сделки, 

получена в резултат на реализираното търсене и предлагане. Борсовият пазар 

дава възможност на всички търговския участници да коригират прогнозното 

си търсене (оптимизират търговското си портфолио) или да коригират 

предлагането си във време, което е близко до времето на доставка и така да 

минимизират финансовия риск. 

          В деня на търговия (D-1) търговските частници, регистрирани на 

борсовия пазар, подават предложения за покупка или продажба за деня на 

доставка (D) от момента на отваряне на съответния търг до крайния час, 

обявен за затваряне на търга. Търговските участници имат право да подават 

оферти в търговската система за обявени търгове до 2 седмици напред. До 

края на всеки търг те ще имат въжможност да подават нови оферти, изтриват 

подадени вече оферти или да ги променят.  

         Търговските участници имат възможност да търгуват с индивидуални 

часови продукти (24 на брой за всеки интервал - час) или с блокови продукти 

(банд, пик, оф-пик). Всяко предложение за покупка или продажба може да 

съдържа до 64 двойки цена-количество. Всяка такава двойка от 

предложението за продажба определя минималната цена, на която търговския 

участник би продал предлаганата електрическа енергия. Всяка двойка цена- 

количество от предложението на покупка определя максималната цена, на 

която търговския участник би закупил електрическата енергия. 

Следователно, всяка една подадена оферта, която води до сключване на 

сделка на борсовия пазар, представлява твърд ангажимент за доставка 

или покупка. Офертите се подават директно в търговската система на 

борсовия оператор. След затваряне на търга, се определят агрегирани криви 

на търсене и предлагане, както и равновесна цена (пресечна точка на двете 

криви). По тази равновесна цена се сключват всички сделки за покупко-

продажба между борсовия оператор и търговските участници /фиг. 2/. 
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Фиг. 2. Основен принцип на работа на борсовия пазар 

 

Модел на борсов пазар за електрическа енергия 

        Концепцията за борсов пазар комбинира концентрацията на пазарни 

участници и оператора на пазара като страна по всички сделки (central counter 

party) на един организиран пазар при доброволно участие за всеки пазарен 

участник. Енергийната борса може да бъде лесно създадена в паралел с 

пазарите за двустранни договори, както може да бъде видяно в повечето 

енергийни пазари. Както при тях, така и при борсовите пазари участници 

могат да бъдат производители, потребители, електроразпределителни 

дружества. Освен тях на пазара се очаква да участват и търговци, които в 

повечето случаи осигуряват основна част от ликвидността, както и 

преносните оператори, които могат да изкупуват загубите си от 

организирания преносен пазар /фиг. 3/ [6, 7]. 

        Сделките се сключват чрез търговска платформа с автоматична и в 

повечето случаи уеб-базирани интерфейси или приложения. Те се предлагат 

директно от борсовите оператори, като така се увеличава динамиката на 

пазарите. 
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Фиг. 3. Организация на пазара на електрическа енергия при наличието на модел 

на борсов пазар 

 

         Предимство  за борсовите пазари пред пазарите за двустранни договори 

са всиоките нива на прозрачност, липсата на дискриминация, анонимността 

на търговците, значителното минимизиране на риска при сключване на 

сделки и възможността за оптимизация на търговското портфолио. Всички 

участници се срещат на организиран пазар, какъвто в борсовия. 

Информацията, която е достъпна до всички участници са окончателно 

изтъргуваните количества и постигнатите цени за всеки час за определения 

ден на доставка. Това води, както вече беше отбелязано, до високи нива на 

прозрачност, която от своя страна спомага за по-висока ефективност на 

пазара и възможност да се наблюдава начина, по който участниците търгуват 

с цел предотвратяване на опити за пазарни манипулации. 

         Участието на борсов пазар е обикновено позволено за всеки, който 

приеме и покрие изискванията и условията за участие, които се определят в 

правилата от всеки един борсов оператор.  

        Чрез мерки, които операторите предприемат (определяне на депозити 

или банкови гаранции за пазарните участници и механизими за управление 

на риска) се постига минимизиране на финансовия риск и повишаване на 

доверието от страна на търгуващите на пазара. Високото ниво на доверие е в 

интерес на операторите на борсови пазари. На практика те поемат цялата 

отговорност при сключване на сделки (или клиринговите къщи, чийто 

основен предмет на дейност е именно това) с цел обезпечаване на 
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плащанията към всички участници. Операторите гарантират плащания към 

всички, участвали и сключили договори за покупко-продажба след края на 

всяка една тръжна сесия. 

        Борсовите пазари остават почти изцяло анонимни поради причината, че 

всички оферти, съдържащи цена и количество и подадени към търгвоската 

система са анонимни. Най-основно, борсовия оператор първо купува 

електрическата енергия от продавачите и почти в същия момент я продава на 

купувачите. Това означава, че двете страни (купувачи и продавачи) нямат 

търговски взаимоотношения помежду си, а винаги една от страните по 

сделките е оператора на борсата за електроенергия. Така се постига 

необхдоимата конкуренция и невъзможност за дискриминационни практики. 

 

4. Заключение 

С цел България да може да участва в обединението на пазарите на 

електрическа енергия в Европейския съюз (ЕС) и останалите страни от 

Югоизточна Европа е необходимо върху потоците за внос и износ от 

страната да не бъдат налагани допълнителни цени и такси [8]. 

По този начин цената на електрическата енергия в България ще бъде 

сравнима с тези, на пазарите в Европейския съюз и Югоизточна Европа. Това 

е и едно от условията за обединение, което ще допринесе за сигурността на 

доставките и ще гарантира, че всички потребители ще могат да купуват 

електрическа енергия на пазарни цени. 

За по-прозрачни и пазарни цени чрез борсовата търговия на 

електрическа енергия се очаква до края на 2019 г. обединението с румънския 

пазар. Необходими са поредица от действия за осъществяването на този 

процес, когато регионалното обединение – 4ММС, в което Румъния участва 

заедно със Словакия, Унгария и Чехия, предприеме стъпки за интегриране с 

пазарното обединение MRC /Multi Regional Coupling/, а БНЕБ е пълноправен 

член.  

По отношение на пазарното обединение със Сърбия ще бъде възможно 

едва, когато тя отговаря на изискванията за MRC. А що се касае до временно 

решение например за пазарно обединение с пазарната зона на Македония, 

там може да се разглежда възможността за създаване на импортно/експортни 

зони. За реално обединение може да се говори едва, когато в Македония 

заработи пазара „Ден напред“, което по прогнозни данни се очаква да стане 

през 2019 г. 

Следователно, повишаването на доверието на борсовия пазар няма как 

да се извърши чрез въвеждане на задължения или ограничения, а следва да се 

създадат необходимите пазарни механизми, които да подобряват неговата 

ефективност чрез създаване на конкуренция, ликвидност и намаляване на 

рисковете при търгуване с електрическа енергия. 
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Abstract. This article discussed the essence of financial results and the rates assignatable to 

financial results, the importance of calculating profit components in the analysis of financial 

results, opportunities to evaluate a company's profitability through a single composite rate, 

the differences in sales, expenses, asset and equity ratios have been determined and some 

aspects of the choice of methods for forecasting financial results. 
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1. Введение 

Изменившиеся рыночные условия привели и к изменениям во всех 

сферах предпринимательства. На рынках преобладает жестокая конкуренция. 

Выжить в таких условиях становится все сложнее. Предприятия должны 

знать свои преимущества перед конкурентами, постоянно разыскивать 

внутренние резервы и реально оценивать свои возможности. Обобщающим 

выражением достигутого и ожидаемого финансового состояния предприятия 

являются его настоящие и будущие финансовые результаты, анализ и 

прогнозирование которых со временем стоновится все более актуальными. 

Цель этой статьи – в результате анализа и обобщения источников 

научной и методической литературы, выяснить суть понятия «финансовые 

результаты» и показатели их предоставления, значимость составляющих 

прибыли по видам деятельности предприятия, различия между показателями 

прибыльности от продаж, рентабельностью и прибыльностью активов и 

собственного капитала, условия подбора методов прогнозироваия 

финансовых результатов.  
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2. Изложение 

При анализе литературы было замечено, что понятие «финансовые 

результаты», как критерий оценки деятельности предприятия, принимается 

как само собой понятное выражение и ни в экономических словорях, 

энциклопедиях, ни в другой экономической литературе, предназначенной 

проблематике учета и финансового анализа, это понятие не обсуждается. Нет 

единого мнения между экономистами и о том, какие показатьели относятся к 

этому понятию. Однако, множественное число выражения указывает на то, 

что оно должно быть представлено не одним, а несколькими показателями. В 

зависимости от подхода авторов к этому понятию, их опыта, методов 

определения и направления использования выражения «финансовые 

результаты», экономистами к финансовым результатам относятся разные 

финансовые показатели.    

Одни экономисты (Баканов, Мельник, Шеремет, 2007; Шеремет, 2011; 

Шеремет, Негашев, 2016) к финансовым результатам относят валовую 

прибыль, прибыль до уплаты налогов и чистую прибыль. Другие 

(Aleknevičienė, 2005; Alexander, Nobes, 2013; Horgren, Datar, Foster, 2012; 

Kalčinskas, 2017; Ковалева и др., 2013; Mackevičius, 2009), – в своих работах 

указывают только на прибыль, без детализации его по видам деятельности, 

или, как указывают J. Mackevičius и D. Poškaitė (1998), на составляющие 

прибыли.  

Третие (Buškevičiūtė, Mačerinskienė, 2015; Buškevičiūtė, Kanapinskienė, 

Patašius, 2010) – к финансовым результатам субъектов предпринимательства 

относят валовую прибыль, прибыль от обычной деятельности, чистую 

прибыль (недостатки), результаты распределения прибыли, резултат 

денежных потоков и показатели прибыльности. Однако, разделение прибыли 

на ее составляющие элементы не создает нескольких показателей 

финансовых результатов. Оно создает лишь несколько показателей самой 

прибыли, в зависимости от вида деятелности (продажа, основная (типовая), 

основная и прочая, обычная и т.п.) предприятия, для определения которых 

применяется общепринятая методика расчета. Денежные потоки указывают 

только на моментное финансовое состояние предприятия и поэтому к 

финансовым результатам они тоже не относятся. Показатели прибылности 

предприятия помагают оценить уровень достигнутых финансовых 

результатов, но сами по себе они не являются финансолвыми результатами. 

Совершенно очевидно, что финансовыми результатами не является и процесс 

распределения прибыли.  

Некоторые экономисты (Dauderis, Annand, 2018; Mackevičius, Valkauskas, 

2010; Sundem и др., 2013; Thomas, Ward, 2015) полагают, что финансовыми 

результатами деятельности предприятий явлаются их доход и прибыль. 
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Авторы этой статьи тоже придерживаются мнения, что финансовыми 

результатами деятельности предприятий являются их доход и прибыль.  

В экономической лттературе и законодательных документах приводятся 

разные характеристики этих понятий (чаще всего из-за разной цели их 

представления и разных источников возникновения). В Всеобщей Литовской 

Энциклопедии (Visuotinė ..., 2010) приводится две характеристики понятия 

дохода: 1) экономическое, в которой доход подразумеваются как 

экономическая выгода всех видов, которую за определенный период времени 

получают физические и юридические лица, и 2) бухгалтерское, где доход 

характеризуется, как экономическая выгода, полученная от деятельности 

предприятия, которая повышает собственный капитал. Это представляет 

собой увеличение собственности или снижение обязательсв, за исключением 

дополнительных взносов капитала. Характеристика дохода, аналогичная 

первому его описанию, приводится  в экономическом словаре (Vainienė, 

2008), а соответствующая второму, только более полная, – в национальных 

стандартах учета предпринимательства (Verslo ..., 2016).  

Кстати, при оценке финансовых резулдьтатов наиболее значимым 

показателем является доход от продаж, показывающий повышение 

экономической выгоды, полученной в результате продаж товаров и 

предастовления услуг за отчетный перид, из-за чего увеличивается 

собственность или снижаются обязательства предприятия, за исключением 

дополнительных взносов ее собственников (Verslo..., 2016). Отметим, что на 

предприятиях Литвы (Kalčinskas, 2017; Mackevičius, 2009; Savickas, 2009; 

Verslo..., 2016  и др.), как и на компаниях зарубежных стран (Alexander, 

Nobes, 2013; Dauderis, Annand, 2018; Horgren, Datar, Foster, 2012; 

International..., 2018; Palepu, Haley, Bernard, 2013; Шеремет, 2011; Шеремет, 

Негашев, 2016 и др.), доход от продаж определяется аналогично. Некоторые 

незначительные разницы образуются только по мере различий в правовых 

системах государств.  

Гораздо более вопросов возникает при обсуждении понятия расходов 

предприятия. Тут, в первую очередь, необходимо определиться в понятиях 

«расходы» и «затраты». Как в работах литовских экономистов (Bikienė, 

Pučkienė, 2012; Buckūnienė, 2013; Kalčinskas, 2017; Mackevičius, 2003; 

Subačienė, Budrionytė, Senkus, 2012; Zinkevičienė, 2004 и др.), так и авторов 

западных стран (Alexander, Nobes, 2013; Anthony, Reece, 1989; Аткинсон и 

др., 2007; Dauderis, Annand, 2018; Sundem и др., 2013; Thomas, Ward, 2015 и 

др.) четко разложены эти понятия.  

Экономисты западных стран, при описании затрат, чаще всего опираются 

на R. Anthony и J. Reece (1989), которые под затратами подрозумевают 

денежное выражение ресурсов, употребленных для достижения 

определенной цели субъета предпринимательства. В этом определении 
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подчеркиваются три важные свойства затрат: 1) затраты зависят от объема и 

ассортимента ресурсов, потраченных на производство продукции или 

предоставления услуг, 2) величина использованных ресурсов приводится в 

денежном выражении, чтобы была возможность суммировать разные виды 

потраченных ресурсов, 3) затраты совершаются для достижения 

определенной цели предпринимателя. Аналогичное описание затрат 

приводят и одни из самых известных исследователей управленческого учета 

на Западе, – Ch. Horngren, S. Datar и G. Foster (2012). 

 A. Аткинсон и др. (2007) указывают на то, что иногда возникают 

разногласия между экономистами в представлении ими понятия «затраты» по 

мере разного их подхода к классификации затрат и направлениям 

использования информации о затратах. J. Mackevičius (2003) тоже думает, 

что истинное значение понятия «затраты» зависит от того в каком контексте 

это понятие используется. В 11-ом национальном стандарте учета 

предпринимательства «Расходы» (Verslo..., 2016) затраты характеризуются 

как употребление имущества или услуг и снижение суммы активов объекта 

предпринимателства за отчетный период.  

Расходы характеризуются как снижение экономической выгоды из-за 

использования, продажи, потери средств, снижения их стоимости или взятых 

на себя обязательств за отчетный период, когда из-за этого уменьшается 

собственный капитал, за исключением прямого его сокращения. Следуя 

принципам накопления и сравнения доходов и расходов, величина расходов 

за отчетный период может быть определена лишь после того, когда уже 

признаны и в учете зарегистрированы доходы, заработанные за тот же период 

времени, так как только тогда выясняются расходы потерпленные во время 

зарабатывания этих доходов (Аткинсон и др., 2007; Kalčinskas, 2017; 

Mackevičius, 2003; Verslo ..., 2016 и др.). 

Гораздо сложнее разобратья в понятиях «затраты» и «расходы» 

приводимых экономистами стран Восточной Европы. В одних источниках 

литературы понятие «затраты» представляют в том понятии, в котором 

западные экономисты подразумевают «расходы», в других же, – 

придерживаются международных стандартов учета и в них нет разногласий с 

западной литературой. На это несоответствие указывают и сами российские 

ученые, подчеркивая, что «в частности в научной и учебной литературе по 

микроэкономике термин «затраты» используется в контексте потраченных 

ресурсов, т.е. относится к тому, что в бухгалтерском учете относится к 

расходам» (Ковалевы, 2010, с. 461).  

Авторами статьи было замечено и то, что в учебной литературе по 

финансам (Ковалева и др., 2013, 2009;) также исползуется разъяснение 

понятия «затраты» в том смысле, как и в экономической теории, однако, в 

литературных источниках по анализу и финансовому менеджменту (Баканов, 

 
85



Мельник, Шеремет, 2007; Зенкина, 2009; Зимин, 2009; Шеремет, 2011, 2017 и 

др.), как и в литературе по учету, приводится в западных страннах 

общепризнанные разъяснения понятий «затраты» и «расходы». Поэтому, при 

ипользовании российских источников литературы, необходимо тщательно 

следить за терминологией.     

Прибыль, как показатель финансовых результатов, в экономической 

литературе часто представляется как фактор экономического развития 

предприятия, экономическая выгода, критерий оценки деятельности, 

источник долгосрочного финансирования, главное вещество из-за которого 

происходит конкуренция при покупке и продаже товаров на рынке и т.п. 

(Mackevičius, 2009). Вышеуказанные свойства прибыли предприятия, при ее 

характеристиках, упоминаются и в работах других экономистов (Dauderis, 

Annand, 2018; Kalčinskas, 2017; Ковалев, 2013; Norvaiša, 2010; Шеремет, 2017, 

2011 и др.).  

Классическая теория экономики утверждает, что основной целью 

предпринимательства является стремление к достижению максимальной 

прибыли (Qingbin, 2005). А.Шеремет (2011) приметил, что мысль о том, что 

прибыль, как определенная сумма, может быть использована ее владельцем 

не посягаясь на капитал, первым определил шотландский философ А.Смит. С 

этой мысли позже сформировалась концепция прибыли, как доходов 

предприятия, превышающих ее расходы за определенный период 

деятельности.  

С экономической точки зрения, прибыль, как понятие, всегда имела 

вышеуказанное значепие, но в литературных источниках приводящиеся ее 

описания (характеристики) не всегда  полностью раскрывают суть самого 

понятия. Одни экономисты, при характеристике прибыли указывают только 

на еe значимость, как показателя финансовых резултатов и источника 

финансирования (Buckūnienė, 2013; Alexander, Nobes, 2013; Mackevičius, 

2009; Sundem и др., 2013; Thomas, Ward, 2015 и др.), другие же – на ее 

определение (Bikienė, Pučkienė, 2012; Buškevičiūtė, Kanapickienė, Patašius, 

2010; Kalčinskas, 2017; Mackevičius, 2003; Norvaiša, 2010; Zinkevičienė, 2004 и 

др.). Конечно, прибыль является измерителем эффективности деятельности 

предприятия и указывает на способность ее дальнейшего развития, однако, 

всегда следует не забывать, что деятельность предприятия может оказаться 

убыточной, что  необходимо анализировать не только прибыль но и убытки 

(если такие возникают на предприятии), определяя и изучая причины их 

возникновения (Mackevičius, Poškaitė, 1998). 

Компании Литвы, имеющие статус юридических лиц с ограниченной 

ответственностью, финансовые результаты представляют в отчете о прибыли 

(недостатках), содержание которого регламентируется 3-им национальным 

стандартом учета предпринимательства «Отчет о прибыли (недостатках)» 
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(Verslo..., 2016) или 1-ым международным стандартом учета «Представление 

финансовых отчетов» (International..., 2018). До 2016 г. в отчетах 

представлялись доходы и расходы предприя по источникам их 

возникновения и определялась валовая прибыль, прибыль от типовой, 

обычной деятельности, прибыль до налогооблажения и чистая прибыль. C 

2016 г. определяется валовая прибыль,  прибыль до налогообложения и 

чистая прибыль.  

Прибыль от типовой (основной) и прибыль от обычной деятельности в 

отчете уже неопределяется. Суть группировки доходов и расходов в отчете 

основательно не изменилась, но перегруппирование представляемых в отчете 

доходов и расходов инвестиционной и финансовой деятельности более 

раскрыли их содержание.  

По мнению авторов этой статьи, при оценке эффективности работы 

предприятия, кроме анализа вадовой прибыли, необходимо изучать и 

оценивать изменения прибыли от типовой (основной) деятельности 

предприятия, так как она показывает влияние на заработанную прибыль 

росходов, понесенных на организацию продаж, общехозяйственные и 

общероизводственные нужды.  

Типовая прибыль «характеризует финансовый результат совершения 

целенаправленных хозяйственных операций предпрятия» (Шеремет, 2011, 

с.209). Прочая деятельность предприятия обычно занимает незначительную 

часть деятельности предприятия и ее финансовый результат не имеет более 

значимого влияния на общие финансовые результаты этого предприятия. 

Поэтому и показатель прибыли от деятельности предприятия следует 

анализировать только после оценки типовой прибыли. 

Не менее важно определять и анализировать прибыль от обычной 

деятельности предприятия, так как она показывает эффективность работы 

предприятия, включая все виды ее деятелльноати (основную, прочую, 

инвестиционную, финансовую). На предприятиях, в которых нет 

неналогооблагаемых доходов, прибыль от обычной деятельности совпадает с 

суммой прибыли до налогооблажения.  

Однако, на тех предприятьиях, в которых неналогооблагаемые доходы 

имеются, сумма прибыли от обычной деятельности предприятия и сумма 

прибыли до уплаты налогов может значительно отличаться. Необходимо 

подчеркнуть, что прибыль от обычной деятельности предприятия, а не чистая 

прибыль, по своей сущности, является измерителем эффективности работы 

предприятия за отчетный период. Чистая прибыль, хотя и очень важный 

финансовый показатель, не может быть таким измерителем по той причине, 

поскольку сумма налога на прибыль зависит не только от результатов 

отчетного периода, но и от результатов предыдущих периодов из-за 

авансовых перечислений этого налога в течение года и его пересчета после 
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определения финансового результата отчетного периода или из-за 

убыточных предыдущих отчетных периодов деятельности. 

В литературных источниках по финансовому менеджменту 

(Aleknevičienė, 2011; Gitman, 2013; Įmonių..., 2010; Ковалевы, 2015 и др.) 

обсуждается целесообразность определения суммы прибыли до уплаты 

налогов, процентов за кредиты и за вычетом из этой суммы износа и 

амортизации основных средств (angl. earning power – EBITDA). 

Игнорирование этих видов расходов в литературе объясняется тем, что 

проценты зависят только от способности руководителей предприятия 

правильно подобрать источники финансирования, налоги могут зависить от 

финансовых резултатов не только от отчетного, но и прошлых периодов, а 

износ и амортизация нередко является весьма субъетивными величинами, 

неотражающими настоящих росходов основных средств, поэтому с целью 

возможности сравнивать результаты разных предприятий эти расходы лучше 

исключать из общей суммы расходов.  

Но V. Aleknevičienė (2011) предупреждает, что в определении EBITDA 

может скрываться желание руководителей «преукрасть» прибыльность 

предприятия. Поэтому показатель EBITDA, который в переводе с английского 

ознаячает «сила зарабатывания», при оценке эффективности работы 

предприятия недостаточно объективен. Авторы этой статьи поддерживают 

мнение V.Aleknevičienė (2011). Гораздо справедливее всеобще принятые 

показатели прибыли сравнивать с среднеотраслевыми показателями или 

показателями предпоиятий, которые анологичны по условиям работы и 

велечине собственности.  

При зтом, само собой понятно, что сравнивать абсолютные величины 

прибыли предприятий, разных по своим размерам, не имеет смысла, так как 

та же сумма ими заработанной прибыли означает разный уровень 

эффективности работы. Этот недостаток элиминируетса при сравнении 

относительных показателей прибыльности предприятия, которые 

распределяютса на показатели прибыльности продаж, активов и 

собственности.  

Показатели прибыльности от продаж определяются соотнощением 

прибыли (по ее видам – валовой, типовой, обычной, чистой и т.п.) с доходами 

от продаж. Какую прибыльность определять и анализировать решают 

специалисты предприятий, но на определение и анализ валовой и чистой 

прибыльности указывается во всех авторами этой статьи изученных 

литературных источниках. Финансисты и аналитики (Баканов, Мельник, 

Шеремет, 2007; Зенкина, 2009; Зимин, 2009; Ковалева, 2013; Ковалевб 2013; 

Ковалевы, 2015; Шеремет, 2011, 2017; Шеремет, Негашев, 2016 и др.) 

Восточных стран Европы в своих научных и методических работах, как 

одного из важнейших показателей прибыьности предприятия представляют и 
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ее рентабельность, которая определяется соотношением между валовой 

прибылью и себестоимостью проданной продукции.  

В литературе Западных стран (Horgren, Foster, Datar, 2012; Quingbin, 

2005; Palepu, Haley, Bernard, 2013 и др.) показатель рентабельности 

рассматривается не при анализе показателей прибыльности предприятия, а 

при оценке эффективности работы предприятия. По мнению авторов статьи, 

в том случаи если анализируются только показатели прибыльности, к ним 

можно отнести и показатель рентабельности, но в том случаи, когда 

анализируются относительные покатели ликвидности, эффективности, 

прибыльности и стабильности предприятия, рентабельность лучше 

рассматривать с показателями эффективности предприятия, так как 

рентабельность показывает сумму прибыли, заработанную каждым евром 

расходов, относящихся на проданную продукцию.  

Такой же вывод можно сделать когда говорится о прибыльности активов 

и собственного капитала, так как они показывают сколько чистой проибыли 

приносит каждый в активы вложенный евро или каждый евро собственности 

владельцев предприятия.      

Для определения единоно состовного показателя прибыльности, 

обединяющего прибыльность продаж, активов, собстенного капитала и 

рентабельности, по мнению авторов статьи, целеобразно использовать 

методику, предлогаемую учеными аналитиками (Mackevičius, Giriūnas, 

Valkauskas, 2014; Mackevičius, Valkauskas, 2012; 2010 др.) в научной и 

методической литературе. Суть этой методики – интегрирование отобранных 

относительных показателей в единый показатель, по которому можно 

оценивать достигнутый уровень работы предприятия отчетного периода с 

уровнем прошлых периодов и показателями други предприятий.   

Предназначением прогнозирования финансовых результатов является не 

определение величины коннкретного показателя, а устоновление 

направления его изменения, поэтому для проведения перспективного анализа 

нужно ответственно относится к подбору методов анализа.  

Экономистами, интересующимися проблемами анализа и статистики 

(Gabrevičienė, 2012; Kėdaitis, Martišius, 2013 и др.) утверждается, что нельзя 

объективно определить направление изменений показателей при 

использовании логичных методов исследования, если показатели за 

анализируемый период в динамической строчке слишком разбросаны (то на 

много повышяются, то снижаются). В этой ситуации, истинное направление 

изменения могут показать только расчеты по математическим методам 

анализа, самым простым из которых является решение функции времени.  
 

 

 

 

 
89



3. Выводы 

1. В резулдьтате изучения научной и методической литературы 

установлено, что к финансовым результатам деятельности предприятий 

относится их доход и прибыль. 

2. При оценке прибыльности предприятий целеобразно анализировать не 

только в отчете о прибыли (недостатках) приведенные показатели прибыли, 

но определять и анализироватьприбыль от типовой (основной) деятельности 

и прибыль от обычной деятельности предприятия. 

3. Показателт прибыльности от продаж показывают доходность работы 

предприятия, а показатели прибыльности активов, собственного капитала и 

рентабельности – эффективность деятельности предприятия. 

4. Для оценки всех показателей прибыльности предприятия 

одновременно необходимо определять и анализировать единый состовной 

показатель прибыльности. 

5. Так как преднозночением прогнозирования финансовых результатов 

является не определение величины коннкретного показателя, а устоновление 

направления его изменения, для верности перспективного анализа 

необходимо очень ответственно относится к подбору методов анализа.    
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КРИЗИСНА ЛИКВИДНОСТ: СЛУЧАЯТ БДЖ – 
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Abstract. Based on past studies, the need to complement the traditional research instrument 

on the liquidity of non-financial corporations has been defined in a ratio showing the ability 

to cover current liabilities in a crisis situation, referred to as the Crisis Liquidity Ratio (CLR). 

This paper presents the manifestation of the liquidity and crisis liquidity indicators in the 

„BDZ - Passenger Services“ Ltd. during the period 2007-2017, referring to the specifics of 

the results other than the studies carried out so far on the primary automobile market in the 

Republic of Bulgaria for the same period. 

Keywords: Liquidity ratios, Quick ratio, Crisis Liquidity Ratio (CLR), BDZ - Passenger 

Services.   

 

1. Въведение 

През втората половина на 2018 година редица авторитетни пазарни 

анализатори, институционални инвеститори и политически лидери 

индикираха за сигнали, отнасящи се до нова финансова криза. Като част от 

причините Джей Пи Морган Чейс, Кристин Лагард, Даниела Бобева и Емил 

Хърсев отбелязват сериозното нарушаване на ликвидността, което може да 

бъде ключов атрибут на следващата криза [1, 2, 3]. В този контекст всеки 

анализ, засягащ чувствителни за Българската икономика отрасли, 

усъвършенстването на изследователския инструментариум на ликвидността, 

както и познаването на динамиките и тенденциите свързани с оборотния 

капитал и ликвидността, би способствал за подобряване на мениджмънта на 

секторно ниво. 

В предишни наши разработки бяха представени ограничени по обем 

изследвания на структурните изменения на оборотния капитал в 

предприятията, формиращи първичния автомобилен пазар в Република 

България [4]. Въз основа на тези изследвания бе дефинирана необходимостта 

от допълване на традиционния изследователски апарат, засягащ ликвидността 

на нефинансовите предприятия, чрез съотношение, показващо възможността 

да се покриват текущите задължения в кризисна ситуация посочено като 

съотношение на кризисна ликвидност (Crisis Liquidity Ratio, CLR). Целта на 
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настоящия доклад е да представи проявлението на показателите за ликвидност 

и кризисна ликвидност в „БДЖ – Пътнически превози“ през периода 2007 

година – 2017 година, като визира специфики в резултатите, различни от 

направените до момента изследвания, свързани с първичния автомобилен 

пазар в Република България за същия период. 

 
Таблица 1. Основни доктринални възгледи за ликвидността 

 
Вид ликвидност и 

синоними 

Основна 

характеристика 
Пояснение Автори 

Диспозитивна 

ликвидност; 

съотношение „две-
към-едно“, банкерско 

правило, фирмена 

ликвидност, 
ликвидност на 

баланса, ликвидност 

на активите на база 
задължения, 

финансова 

ликвидност, 
ликвидност спрямо 

пасивите. 

Способността да 

се покриват 

финансовите 
ангажименти. 

съпоставяне на пасивите с 

активите 
Добрев, Д. 

чрез трансформиране на 
запасите в кредити 

Адамов, В. и др. 

напълно и навреме Христозов, Я. 

с други бързоликвидни 

активи 

Иванова, Р.,  

Тодоров, Л. 

своевременно и в пълен 
обем 

Касърова, В., 
Димитрова, Р. 

когато те станат 

дължими 

МакФорън, Д., 

Giroux, G. 

дори и с нарушаване на 
сроковете 

Ковалев, В.,  
Ковалев, В. 

определя се от 

промеждутъка от време 
Савицкая, Г. 

в размер теоретически 

достатъчен 

Ковалев, В.,  

Ковалев, В. 

към определена дата Колева, Р. 

и неосчетоводени 
задължения 

Гълъбов, М. 

след като се приспаднат Консулов, В. 

Структурна 

ликвидност; 
ликвидност на 

активите, ликвидни 

активи, ликвидност 
на база активи. 

Възможността на 

активите да се 
обръщат в 

парични 

средства 

с минимално равнище на 

финансови загуби 
Бочаров, Вл. 

без да се обезценява 
стойността им 

Касърова, В. 

потенциална гаранция Helfert, E. 

без загуба на пазарна 

стойност 

Carlin, T.,  

McMeen, A  

продължителността на 

времевия период 
Бобылева, А. 

чрез конвентиране 
Mandal, N., 

Goswami, S. 

 

 

2. Доктринални възгледи и изследователски апарат на ликвидността 
Доктринални възгледи. В рамките на научното поле, отнасящо се до 

концептуалната рамка на ликвидността, могат да се очертаят две основни 

групи от доктринални възгледи. Първата група традиционно включва автори, 

които акцентират ликвидността до способността на фирмата редовно да 
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плаща задълженията си. Тази ликвидност често е наричана „диспозитивна“ 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Втората група включва автори, които 

акцентират ликвидността до скоростта и сигурността, с която даден актив 

може да се превърне обратно в пари [17, 18, 19, 20, 21, 22]. (В Таблица 1 сме 

представили класификация на основните доктринални възгледи за 

ликвидността).  

Видно от посочените дефиниции е, че на докринално ниво понятието 

ликвидност не е еднозначно определено, което (с оглед целите на настоящето 

изследване) налага необходимост от авторова формулировка. Преди да 

пристъпим към дефиниране на понятието ликвидност, считаме че е 

необходимо да бъдат направени следните уточнения: 

Първо. При дефиниране на понятието ликвидност трябва да се търси 

устойчивост на свойството, която е независима от наличието или липсата на 

финансови ангажименти, т.е. понятието не трябва да се влияе от финансовите 

ангажименти на предприятието. Логиката на този аргумент се базира на 

обстоятелството, че според нас ликвидността не се губи при липса на 

финансови ангажименти; 

Второ. При дефиниране на понятието ликвидност трябва да се търси 

разграничимост на свойството от неговата функция – степенуване и 

измерване; 

Оттук: Ликвидност, или ликвидност на активите, е способността на 

активите да се превръщат в пари без загуба на историческа цена, а 

степенуването на свойството ликвидност показва диференцираната 

способност на активите да посрещнат финансовите ангажименти на 

предприятието (ликвидност спрямо пасивите)1. В следствие на това, актив, 

който е с по-голяма способност е по-ликвиден, като в различни времеви 

периоди това могат да бъдат различни активи: пари, материални запаси, 

вземания, сгради и т.н. В допълнение: от гледна точка на изследователския 

инструментариум веднъж приели, че определен актив има по-висока или по-

ниска степен на ликвидност, per argumentum a contrario2 , следва да приемем, 

че загубата на историческа стойност прави този актив по-малко ликвиден. 

Понятиен апарат. Сред изследователите на ликвидността, както и на 

ликвидността спрямо пасивите, съществува трайна устойчивост в 

становищата, отнасящи се до прилагания към нея изследователски апарат. 

През 1936 година Хари Гутман, като уточнява логическата рамка на 

съотношението за бърза ликвидност посочва: „Долар активи и текущ дълг. 

Често преимуществото на вземанията над материалните запаси, като основа за 

кредитиране, предполага второ съотношение „долар“ активи (т.е. пари и 

1 Считаме, че понятийно ликвидност на пасивите е по-коректната формулировка, тъй като 

пасивите представляват претенция към активите, която може да е налична и от собствениците, т.е. 
извън съществуването на задължения към кредитори. 
2 Per argumentum a contrario – по аргумент на противното. 
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вземания) към текущи пасиви, като допълнение към обичайно използваното 

текущо съотношение. […] Например, може да е разумно в даден бизнес да се 

поддържа по всяко време „долар“ активи най-малко равно на текущите 

задължения. В много области на бизнеса дружества, чиито текущи активи се 

състоят главно от материални запаси (курсивът мой), могат много лесно да 

станат технически несъстоятелни в невероятно кратък период от време, ако 

всъщност не са, и някои автори предложиха това съотношение да се нарече 

„киселинен тест“ или „бързо съотношение“ [23] (превод ПП). Посочваме 

пунктуално възгледа на Гутман поради факта, че в него се съдържат 

концептуалните основи, свързани с показателя за бърза ликвидност, а именно: 

а) стойностните очаквания (маркери), относно съотношението – 1:1, т.е. при 

възникването на съотношението „долар активи към текущи пасиви“ 

публичните очаквания (тези на икономическата теория и практика) са били за 

съотношение „едно-към-едно“; б) съотношението „долар активи към текущи 

пасиви“ е допълнително (спомагателно) към обичайно използваното текущо 

съотношение. В този ред на мисли неговата роля не бива да се хиперболизира; 

в) използването на съотношението за бърза ликвидност се свързва с бизнеси, 

чиито текущи активи се състоят главно от материални запаси. Разбирането, че 

материалните запаси (с оглед тяхната бавна ликвидност) следва да бъдат 

изключени от сумата на краткотрайните активи, за да се определи 

възможността предприятието да плаща, намира отражение в българската 

икономическа литература чрез трудовете на: Коста Пергелов, Марко Тимчев, 

Марин Гълъбов, Виолета Касърова,  Марин Димитров и Иван Андреев, Ваньо 

Консулов, Минко Велков, Велчо Стоянов, Величко Адамов, Румяна Лилова, 

Васил Захариев, Силвия Терезова, Михаил Михайлов и Росица Колева, Росица 

Иванова и Любомир Тодоров, Камен Луканов, Димитър Дончев, Бисер 

Славков, Мариана Михайлова, Тодор Кръстев, Димитър Динев и Тодор 

Кръстев, Димитър Динев и Димитър Ненков, Надя Костова [24, 25, 26, 18, 27, 

16, 28, 29, 30, 31, 32, 8, 33, 34, 35, 36, 37]. 

Наличието на модалитет относно тълкуването на аналитичната 

интерпретация на коефициента за бърза ликвидност, както и с оглед целите на 

изследването, налага според нас необходимост от изрично посочване на 

авторов възглед. На основание на представеното в преходната част е 

необходимо да бъдат направени следните предварителни уточнения: 

Първо. При дефиниране на аналитичната интерпретация на статичните 

коефициенти за ликвидност , в частност този за бърза ликвидност, трябва да се 

избере водещ критерий, определящ по-слабата степен на ликвидност на 

материалните запаси. С оглед представените становища, отнасящи се до 

коефициента на бърза ликвидност и неговото аналитично значение, могат да 

се дефинират два основни критерия: а) времева продължителност на оборота  

(промеждутъкът от време, необходим за тяхното превръщане в парична 

форма); б) обезпечителна функция спрямо задълженията (принудителна 

реализация); 

 
96



Второ. Трябва да се отговори на въпроса: До колко по-високата степен на 

ликвидност на вземанията е устойчива, т.е. с вариации, неоказващи влияние 

върху коефициента на бърза ликвидност? 

Трето. Доколко  индикативната функция (прогнозируемите платежни 

възможности ) в динамика е преобладаваща спрямо индикативната функция в 

статика? Т.е. кое е с по-голяма аналитична ценност – изследването на 

тенденции или конкретните значения (търсени маркери) за коефициентите на 

обща и бърза ликвидност.  

С оглед направените уточнения, поддържаме мнението, че изключването 

на материалните запаси при изчисляването на коефициента на бърза 

ликвидност има логическо-аналитичен смисъл само при положение, че всички 

елементи на оборотния капитал са оценени надеждно и са носители на 

бъдещи икономически ползи за предприятието. В този ред на мисли липсата 

на оценка на вземанията в динамична пазарна (или кризисна) среда може да 

доведе до погрешни изводи относно тяхната по-висока степен на ликвидност.  

Коефициент на кризисна ликвидност. Отчитайки теоретичните аспекти, 

отнасящи се до същността на икономическата категория ликвидност, както и 

въз основа на резултатите от реализираното изследване на компании, 

формиращи първичния автомобилен пазар в Република България [4], можем 

да твърдим, че в кризисна ситуация е значително по-разумно и аналитически 

оправдано да се използва коефициента на кризисна ликвидност. Същият се 

изчислява съгласно   

 

                                   CLR =  (CA –  R) / CL, където                                 (1) 

 

CLR – Коефициент на кризисна ликвидност (Crisis Liquidity Ratio); 

CA – Текущи активи (Current assets); 

R – Вземания (Receivables); 

CL – Текущи пасиви (Current liabilities). 

 

Икономическата трактовка на този показател е в посока на реалната 

възможност за преценка доколко (в кризисна ситуация) предприятието да 

покрие финансовите си ангажименти. В процеса на изследването на 

компаниите, формиращи първичния автомобилен пазар в Република България 

бе установена пряка зависимост между намаляване стойностите на 

коефициента на кризисна ликвидност и спад в приходите от продажби, както 

и в докладваните печалби. 

 

 

3. Емпирично изследване на ликвидността на БДЖ – Пътнически превози 

Избор на целева група. При всеки изследователски процес най-трудно е да 

се определи целева група резултатите от изследването на която да могат да 

бъдат надеждни – както с оглед на поставените задачи, така и с оглед на 
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аналитичните изводи. Факт е, че през последното десетилетие нарастват 

критиките към финансовите отчети като достоверни източници на 

информация, даваща представа за имущественото и финансово състояние на 

предприятието. Посочват се разумни аргументи за непълнотата на 

информацията, съдържаща се във финансовите отчети; аргументи за 

влиянието на отделни групи потребители при съставяне на рамката на 

финансовата отчетност; аргументи, отнасящи се до прилагането на 

приблизителни оценки; въпроси за полезността на финансовите отчети с общо 

предназначение; както и много други обективно съществуващи фактори за 

неопределеност и субективизъм. Същевременно финансовите отчети заедно с 

допълнително придружаваща ги информация към настоящия момент са 

единствените познати източници за анализ на всеки бизнес. 

Предвид описаната проблематика, основното предизвикателство в 

изследователския процес е да се анализира бранш от икономиката, за който с 

максимална точност може да се твърди, че на финансовите отчети на 

съставляващите го компании може да се разчита – както с оглед на принципа 

за вярно и честно представяне, така и от гледна точка на последващите 

икономически изводи. Практически това следва да е икономически бранш, при 

който: а) Съществува достатъчно административен натиск, натиск на 

клиентите и доставчиците, законови и обществени регулации, които да не 

позволяват манипулиране на критичната маса от приходите; б) Критичната 

част от разходите, формираща основната разходна позиция в структурата на 

разходите, да са свързани със стойността на продаваните стоки или оказваните 

услуги – необходимо аналитично изискване за спазване на принципа на 

съпоставимост при признаване на приходи и разходи; в) Размерът на 

ресурсния потенциал и реализираните приходи да налагат преобладаващо 

прилагане на унифицирана счетоводна база – Международните счетоводни 

стандарти (МСС); г) Преобладаващо се прилагат общогрупови счетоводни 

политики и се реализира консолидация на годишните финансови отчети. 

Характеристика на изследваната група. Предвид на описаните 

изисквания, отнасящи се до обекта на изследването можем да твърдим, че един 

от възможните за анализиране отрасли са железопътните отрасли в България и 

в частност – пътническите превози.  

Методически подход. С оглед постигане на целите, поставени пред 

изследването, са анализирани десет (10) индивидуални финансови отчета на 

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, за периода 2007 г. – 2017 г., като е 

използван следния методологически подход: а) средно аритметични и 

медиални величини; б) съотносителни управленски показатели, посочени в 

Таблица 2. 

С цел представяне на измененията в структурата и динамиката на 

избраните показатели; както и на оборотния капитал, текущите пасиви, 

приходите, печалбите (загубите) и собствения капитал; са изследвани 
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измененията спрямо предходната година (y–o–y) и измененията в структурата 

на текущите активи (за материалните запаси и вземанията). 

 
Таблица 2. Използвани управленски показатели 

 

Показател Формула 

Нетен оборотен капитал (WC) 

WC =  CA –  CL, където: 

WC – нетен оборотен капитал; 

CA – текущи активи; 

CL – текущи пасиви. 

Коефициент на обращаемост 

на оборотния капитал (WCT) 

WCT =  S WC⁄ , където: 

WCT – обращаемост на оборотния капитал; 

WC – нетен оборотен капитал; 

S – продажби на услуги; 

CL – текущи пасиви. 

Коефициент на обща 

ликвидност (CR) 

CR =  CA CL⁄ , където: 

CR – коефициент на обща ликвидност; 

CA – текущи активи; 

CL – текущи пасиви. 

Коефициент на бърза 

ликвидност (QR) 

QR =  (CA –  I) CL⁄ , където: 

QR – коефициент на бърза ликвидност; 

CA – текущи активи; 

I – материални запаси; 

CL – текущи пасиви. 

Коефициент на кризисна 

ликвидност (CLR) 

CLR =  (CA –  R) CL⁄ , където: 

CLR – Коефициент на кризисна ликвидност; 

CA – Текущи активи; 

R – Вземания; 

CL – Текущи пасиви. 

 

Изменения в оборотния капитал и ликвидността. Изводи и резултати. 

Оборотният капитал представлява брутната сума на текущите активи, 

следователно част от предмета на изследването са измененията в неговата 

структура и динамика. Същевременно, с оглед ликвидността спрямо пасивите, 

измененията в текущите пасиви и нетния оборотен капитал (WC) са обект на 

допълнителен изследователски интерес. В допълнение: самата ликвидност 

спрямо пасивите следва да предоставя достатъчно достоверна информация, 

относно способността на активите да посрещнат финансовите ангажименти на 

предприятието. 

Вследствие на направеното проучване, могат да бъдат изведени следните 

тенденции, свързани с динамиката на оборотния капитал и  нетния оборотен 
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капитал, както и в част от техните определители (материални запаси, вземания, 

текущи пасиви): 

Първо. Изключвайки 2011 и 2015 година, във времевата рамка 2007 г. – 

2017 г. се наблюдават устойчиви тенденции на спад в:  а) докладваните 

печалби (от 1218 хил. лева през 2011 до  – 15622 хил. лева през 2010 година); 

б) приходите от услуги (от 204657 хил. лева през 2009 до 58688 хил. лева през 

2017 година); в) общите активи (от 544536 хил. лева през 2011 до 347953 хил. 

лева през 2017 година); които индикират кризисно състояние в отрасъла. В 

този ред на мисли обращаемостта на нетния оборотен капитал (на база 

приходи от услуги) във времевия диапазон на започналата на кризата 

15.09.2007 световна икономическа криза (2008 – 2009 година)  бележи най-

ниски нива, в рамките на целия изследван период, като стойностите ѝ (2008 г.: 

– 157.37; 2009 г.: – 15.51) са значително по-малки от средните (– 7.65) и 

медиални (– 1.48) стойности. 

Допълнителна аргументация в посока на наличието на кризисен за 

отрасъла на пътническите жп превози период са ниските нива на рентабилност 

на база активи (2008: – 4.3%, 2009: – 20.5%; 2010: – 16.5% при Me = 0.02%) и 

на база приходи от услуги (2010: – 16.0% при Me = 0.06%). 

Второ. Видно от Таблица 3 в рамките на времевия диапазон 2007 – 2017 

г., във всички години на докладвани загуби и спад на приходите от продажби, 

се откроява ясно очертана устойчива тенденция за ръст на вземанията и спад 

на материалните запаси – както в абсолютен, така и в структурен (като 

процент от текущите активи) разрез. Така през печелившата 2015 г. 

материалните запаси са съставлявали 41.1% от текущите активи, докато през 

годината с най-големи загуби (2010 г.) този процент е 13.1%. Съответно: 

вземанията през същата година (2010) са съставлявали 54.7% срещу 38.5% 

през 2015 година. 

Трето. Елиминирайки 2011 година, данните в Таблица 3 показват, че в 

през всички кризисни години в рамките на диапазона 2007 г. – 2017 г. се 

откроява тенденция за ръст на коефициентите за обща и бърза ликвидност и 

спад на същите коефициенти в по-малко кризисните години. Примерите 

включват: през 2007 година коефициентът на обща ликвидност е със стойност 

1.06, съответно през 2015 година 0.36, а коефициента на бърза ликвидност 0.80 

за 2007 г., при 0.21 за 2015 г. 

Четвърто. Изключвайки 2007 г. и 2017 г.,  в рамките на изследвания 

период (2007 г. – 2017 г.) се наблюдава дългосрочна негативна тенденция за 

ръст на оборотния капитал (до 1.278 пъти на база y-o-y за 2010 г.) спад в нетния 

оборотен капитал (до 113 648 х. лв за 2014 г.), съпроводена с тенденция на ръст 

в текущите пасиви (до 2.037 пъти на база y-o-y за 2012 г.).
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Таблица 3. Обобщени данни за ликвидността на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за периода 2007 г. – 2017 г. 
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4. Заключение 

В хода на реализацията на настоящия доклад беше конкретизирана и 

постигната цел, позволяваща ни да формираме следните изводи: 

Първо. Съществуващите макроикономически дисбаланси по 

отношение на краткосрочните вземания и задължения на нефинансовите 

предприятия, резонно поставят въпроса за допълнителното изследване на 

динамиките на текущите активи и пасиви, а също и на показателите за 

диспозитивна ликвидност, в контекста на икономическите кризи. 

Второ. Анализът и усъвършенстването на традиционния 

изследователски инструментариум спрямо общостопанските и световни 

кризисните процеси, както и познаване на отрасловите средни и медиални  

резултати, така и тенденциите свързани с оборотния капитал и 

ликвидността, би способствало за подобряване на мениджмънта в този 

икономически сектор. 

Трето. Резултатите от реализираното емпирично изследване 

потвърждават хипотезата, че в период на ръст на приходите коефициентът 

на кризисна ликвидност бележи увеличение, съответно – при спад на 

приходите, коефициентът на бърза ликвидност отбелязва ръст. Поради 

противоречието на резултатите за коефициента на бърза ликвидност с 

общата му логика, можем да формираме извода, че в кризисна ситуация 

коефициентът на бърза ликвидност не оправдава заложения в него 

икономически смисъл. В тази насока са и резултатите, които получихме при 

направено изследване за периода 2007 г. – 2017 г. на 28 нефинансови 

предприятия, структуроопределящи първичния автомобилен пазар в 

Република България, в рамките на което бяха отчетени стойности на 

коефициента на бърза ликвидност, вариращи от 0.80 до 0.94 (в кризисните 

от 2008 г. до 2013 г.) при медиална величина от 0.72, респективно: значения 

на коефициента на обща ликвидност от 1.24 – 1.36 (в кризисните от 2008 г. 

до 2013 г.) при медиална величина от 1.24. 
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Abstract. The article proposes a mechanism for optimizing the cost management system for 

the purchase of raw materials on the example of the food industry company. It is based on 

the modernization of the Report  Top 10 products" in terms of calculation of consumption 

indicators for the period automatization, as well as in terms of creating the possibility of 

monitoring and further controlling the prices of products. As a result a new report “On 

products” is created. The economic effect of saving on purchase prices is calculated. 

 Keywords: controlling purchase prices, cost management, report “Top 10 products”, 

consumption products, price monitoring 

 

1. Введение 

Оптимизация затрат - одна из главных задач любого предприятия. 

Она оказывает существенное влияние не только на производственную 

деятельность предприятия, но и на распределение финансовых потоков и 

достижение стратегических целей, поставленных перед компанией. Одним 

из способов оптимизации затрат является контроллинг закупок [1], который 

включает в себя контроллинг закупочных цен. Он представляет собой 

систему по сбору  и анализу информации о закупочных ценах, по которым 

предприятие осуществляет покупку ресурсов, в том числе сырья и 

материалов [2]. Контроллинг закупочных цен особенно актуален  для 

предприятий  пищевой отрасли,  у которых в структуре затрат преобладают 

затраты на закупку сырья. В данной статье будет предложен механизм 

оптимизации системы управления издержками на закупку сырья на примере 

предприятия пищевой отрасли. 

 

2. Существующая система управления издержками на предприятии 

пищевой отрасли 
На современных крупных предприятиях  пищевой отрасли  широко 

используется автоматизация многих процессов, в том числе планирование 
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продаж и затрат,  а также управление производственными процессами. Одной 

из основополагающих информационных систем является  Система «1С: 

Система управления производством» (далее «1С: СУП). Она  предназначена 

для автоматизации процессов планирования производства и автоматизирует 

следующие задачи на предприятии пищевой отрасли: 

- планирование производства блюд и полуфабрикатов по 

производственным участкам; 

- планирование потребности продуктов и полуфабрикатов по 

производственным участкам; 

- оформление заказов для заказчиков; 

- планирование рационов, блюд. 

В данной системе содержатся документы, справочники и различные 

виды отчётов, связанные с производством и реализацией продукции. Одним 

из широко используемых отчётов является Отчёт «О Топ-10 продуктах». 

Он создаётся вручную в Microsoft Office Excel посредством выгрузки 

данных из производственного отчёта системы «1С: СУП». Данный Отчёт 

представляет собой три таблицы. Первые две таблицы – это данные из «1С: 

СУП», сформированные по разным складам компании. Исходя из  их 

анализа, можно сделать выводы о том, какое количество товаров поступило 

на производственный участок, сколько было израсходовано в процессе 

приготовления блюд, а также, какое количество остатков было на данном 

участке на конец периода.  

Третья таблица в Отчёте «О Топ-10 продуктах» представляет собой 

расчёт суммы расходов за весь исследуемый период. Расчёт производится с 

учётом остатков на конец месяца в рассматриваемых цехах.  

Расчёт количества израсходованных товаров за рассматриваемый 

период определяется путём вычитания из количества товаров на продуктовом 

складе, направленных на производственный участок для производства 

продукции, остатков товаров на производственном участке на конец периода.  

 Сумму, потраченную за данный период, можно определить также 

посредством вычитания из суммы за товары, направленные в производство, 

суммы остатков товаров на конец периода в производственном цехе. 

Произведя расчёты данных показателей, можно определить среднюю 

цену товаров путём деления суммы, потраченной на приобретение товаров, 

на количество приобретённых товаров. Данный показатель служит  

контрольной точкой, с помощью которой можно проанализировать 

деятельность контрагента в плане ценовой политики, а именно, приобрело ли 

анализируемое  предприятие товар по договорной цене, или произошел рост 

цен [3], в связи с чем будут предприняты определённые меры: 

А) продолжение сотрудничества с контрагентом на тех же условиях 

по заключенному договору; 

Б) пересмотр договорных условий; 
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В) поиск и мониторинг новых контрагентов, предоставляющих 

товары по удовлетворяющим  анализируемое предприятие  ценам. 

 

3. Модернизация «Отчёта о продуктах» как способ оптимизации 

системы управления издержками на закупку сырья  
Рассмотрев существующую систему управления издержками, а 

именно существующий на данный момент Отчёт «О Топ-10 продуктах», был 

сделан вывод о том, что необходимо модернизировать Отчёт в плане 

автоматизации расчёта показателей расхода за период, а также в плане 

создания возможности мониторинга и в дальнейшем контроллинга цен на 

продукты. 

Для решения поставленной задачи был сформирован новый Отчёт 

«О продуктах». Данный документ содержит в себе атрибуты (поля), где 

прописаны данные, которые будут входить в документ Отчёта, а также 

автоматизированные формулы.  

Новыми полями, добавленными в Отчёт «О продуктах», являются 

такие атрибуты, как: 

- наименование продукта; 

- количество единиц товаров, фактически израсходованных за 

данный период времени; 

- сумма без НДС (по цене базовой-закупочной); 

- средняя цена; 

- цена последнего прихода; 

- разница цен. 

Количество единиц товаров, фактически израсходованных за 

выбранный пользователем период времени будет рассчитываться в 

соответствии с формулой: 

,                                                                      (1) 

где  – количество единиц товаров, израсходованных за период; 

 – количество единиц «Расхода»; 

 – количество остатков товара на производственном участке на 

конец периода. 

Сумма без НДС (по цене базовой-закупочной) рассчитывается также, 

в соответствии с формулой: 

,                                                                        (2) 

где  - стоимость фактически израсходованных продуктов за период; 

 - стоимость приобретённых товаров, направленных на 

производственный участок, т.е. Сумма без НДС «Расхода»; 

 - стоимость остатков товаров на производственном участке на 

конец периода. 
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Средняя цена, в данном случае, - это цена, определяемая путём 

деления общей суммы за товары, приобретённые и направленные в 

производство, с учётом остатков на производственных участках, на 

количество приобретённых и направленных в производство товаров, также, с 

учётов остатков в цехах. Данный показатель характеризует то, по какой в 

среднем за период цене  предприятие приобретало товары у контрагентов. 

Рассчитывается по формуле: 

,                                                                               (3) 

где  - средняя цена; 

 - стоимость фактически израсходованных продуктов за период; 

 – количество единиц товаров, израсходованных за период. 

Одним из новых атрибутов, добавленных в Отчёт «О продуктах», 

является цена последнего прихода. 

Цена последнего прихода – это цена последнего оприходованного 

товара, которая заполняется автоматически на основании последнего 

документа о поступлении товара, обозначается как  . Источником данных 

также является Регистр «Партии товаров компании». 

Разница цен – это поле, которое заполняется на основании формулы 

расчёта: 

,                                                                    (4) 

где  – разница цен; 

 – цена последнего прихода; 

 – средняя цена. 

Поле «Разница цен» будет иметь цветовой индикатор, который 

характеризует отрицательный или положительный фактор. 

Если цена последнего прихода выше, чем средняя цена – это 

отрицательный фактор (красный индикатор), который говорит о том, что 

последняя партия товара была куплена по высокой цене в сравнении с 

ценами за весь период. 

Если цена последнего прихода ниже, чем средняя цена – это 

положительный фактор (зелёный индикатор), который говорит о том, что 

последняя партия товара куплена по низкой цене в сравнении с ценами за 

весь период. Пример отчёта «О продуктах» в срезе по продуктам представлен 

на рис.1. 

Рассмотрим применение Отчёта «О продуктах» в срезе по продуктам 

на конкретном примере. 

Взяв такие номенклатурные позиции, как филе сёмги и помидоры, 

рассчитаем расход по данным продуктам за период сентября 2018 года: 

1) ; 
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2) . 

Стоимость продуктов, израсходованных за данный период времени: 

1) ; 

2)  

 

 
 

Рис. 1. Пример Отчёта «О продуктах» в срезе по продуктам 

 

На основании посчитанных показателей рассчитывается средняя 

цена за период в соответствии с автоматизированной формулой расчёта: 

1) ; 

2) . 

Исходя из данных таблицы о посчитанных ранее показателях и о 

цене последнего прихода, была определена разница цен также, в 

соответствии с автоматизированной формулой расчёта: 

1) ; 

2)  
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Итак, посчитав разницу цен на выбранные номенклатурные позиции, 

можно сделать вывод о том, что последняя партия помидоров была куплена 

по более низкой цене, а последняя партия филе сёмги была куплена по более 

высокой цене, чем за весь период времени. Соответственно, этот фактор 

влияет на дальнейшее сотрудничество с контрагентом. Будут либо 

пересмотрены договорные условия с поставщиками данных товаров, либо 

произведён поиск новых контрагентов с более низкими ценами на данные 

товары. 

На основании Отчёта предлагается проводить мониторинг цен на 

продукты и производить формирование запроса в адрес контрагента с 

периодичностью раз в неделю/месяц. Получив ответ на запрос - предложение 

о ценах на продукты, предприятие сможет сравнить цены разных 

поставщиков и произвести закупку по наименьшей цене, что позволит 

сократить себестоимость продукции. 

Целесообразно предложить анализируемому предприятию  

заключать с поставщиками продуктов рамочные договоры с 

нефиксированной ценой и объёмом закупаемых товаров со множеством 

контрагентов, что позволит сократить время на расторжение и заключение 

договоров. 

4. Экономический эффект от предложенных мероприятий 
Для того, чтобы оценить экономический эффект от внедрения Отчёта 

«О продуктах», необходимо проанализировать цены, по которым  

предприятие закупало продукты питания, и цены других контрагентов на 

рынке на данные виды продуктов, которые могли быть потенциальными 

поставщиками анализируемого предприятия. 

В ходе анализа закупаемых продуктов питания, выделим 3 

номенклатурные позиции из разных категорий товаров и определим 

среднегодовую цену закупки. 

Среднегодовая цена закупки была определена на основании 

выгруженных данных по продуктам из «1С: СУП» за 2016-2018 гг. (Таблицы 

1 и 2). 

Таблица 1. Количество единиц товаров, отданных в производство, за 2016-2018гг. 

Номенклатурная 

позиция 

Расход за период, кг 

2016 2017 2018 

Говядина, 

лопатка, 1 кг 

95 250,310 55 618,89 41783,368 

Сёмга филе ,1 кг 6 952,352 221,275 4 901,234 

Помидоры 

свежие, 1 кг 

36 731,928 130 600,338 141 881,01 
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Таблица 2. Среднегодовые закупочные цены по выбранным номенклатурным 

позициям за период 2016-2018 гг. 

Номенклатурная 

позиция 

Среднегодовая цена закупки, руб. 

2016 2017 2018 

Говядина, 

лопатка, 1 кг 

340,31 345,45 280,32 

Сёмга филе ,1 кг 796,40 1093,22 927,12 

Помидоры 

свежие, 1 кг 

137,25 102,09 99,97 

 

Произведя мониторинг рынка на наличие контрагентов по 

выбранным товарам, были выбраны несколько торговых сетей. 

Цены данных торговых сетей, а также сопоставление этих цен с 

ценами поставщика анализируемого предприятия  позволят оценить 

экономию от внедрения мероприятий по совершенствованию управления 

издержками. 

 Далее проанализируем цены торговых сетей по тем же 

номенклатурным позициям за период 2016-2018 гг. (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Цены торговых сетей на выбранные номенклатурные 

позиции в руб. без НДС за 2016-2018 гг. [4] 

 Номенклатурная позиция 

Торгов

ая сеть 

Говядина, лопатка, 

1 кг 

Сёмга филе ,1 кг Помидоры свежие, 

1 кг 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

АШАН 336,

73 

357,

31 

295,

46 

779,

56 

1106,

34 

930,2

3 

128,

91 

100,

75 

97,4

3 

Лента 343,

86 

647,

97 

303,

87 

797,

49 

1118,

99 

1013,

08 

138,

47 

105,

96 

113,

98 

Магнит 333,

39 

339,

14 

274,

41 

773,

98 

1073,

6 

916,4

2 

133,

36 

100,

49 

98,7

7 

МЕТР

О 

346,

44 

351,

39 

307,

96 

797,

77 

1127,

21 

1024,

33 

141,

58 

107,

13 

114,

31 

Мирато

рг 

349,

19 

355,

59 

293,

87 

782,

44 

1069,

83 

921,1

4 

138,

4 

106,

87 

102,

94 
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Рассчитаем разницу цен между ценами других контрагентов и ценой 

контрагента, у которого анализируемое предприятие производило закупку по 

формуле: 

,                                                                                     (12) 

где   – разница цен; 

 – цены потенциальных контрагентов на рынке. 

 – среднегодовая закупочная цена, по которой производило 

закупку анализируемое предприятие. 

Результаты расчётов разницы цен можно увидеть в Таблице 4. 

Данные представляют собой экономическую выгоду по цене. Исходя из 

произведённых расчётов, можно понять, в какой период времени и у какого 

потенциального поставщика продуктов цена на определённую 

номенклатурную позицию была меньше, чем у контрагента анализируемого 

предприятия. 

 
Таблица 4. Экономическая выгода по цене за период 2016-2018 гг.1 

 Номенклатурная позиция 

Разниц

а цен 

Говядина, лопатка, 1 

кг 

Сёмга филе ,1 кг Помидоры свежие, 

1 кг 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 201

6 

201

7 

2018 

 I 

(АША

Н- 

СЗЦ) 

-3,58 11,86 15,14 -16,84 13,12 3,11 -8,34 -1,34 -2,54 

I 

(Лента

-СЗЦ) 

3,55 2,52 23,55 1,09 25,77 85,96 1,22 3,87 14,01 

I 

(Магн

ит-

СЗЦ) 

-6,92 -6,31 -5,91 -22,42 -19,53 -10,7 -3,89 -1,6 -1,2 

I 

(МЕТР

6,13 5,94 27,64 1,37 33,99 97,21 4,33 5,04 14,34 

1 Составлена автором  
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О –

СЗЦ) 

I 

(Мира

торг-

СЗЦ) 

8,88 10,14 13,55 -13,96 -23,39 -5,98 1,15 4,78 2,97 

 

Проанализировав разницу цен, можно увидеть, что цены 

потенциальных контрагентов на рынке по данным номенклатурным 

позициям отличаются от цен контрагента  анализируемого предприятия за 

весь рассмотренный период. Цены торговых сетей были как выше цены 

контрагента предприятия, так и ниже в различные периоды времени. 

Например, цена на филе сёмги торговой сети «Магнит» в 2017 г. 

была ниже на 19,53 рубля, чем цена у контрагента предприятия. А в 2016 

году цена на номенклатурную позицию говядина лопатка, у такого 

потенциального контрагента, как торговая сеть «АШАН», была меньше на 

3,58 рубля. 

 Соответственно, имея Отчёт «О продуктах»,  предприятие смогло  

бы оперативно отреагировать и выбрать контрагента с наиболее низкой 

ценой. 

Посчитаем упущенную выгоду, умножив экономическую выгоду по 

цене на количество единиц «Расхода» за данный период времени (Таблица 5). 

 
Таблица 5. Упущенная выгода анализируемого предприятия в связи с 

отсутствием Отчёта «О продуктах» 

Номенклатурная 

позиция 

Упущенная выгода 

2016 2017 2018 

Говядина, 

лопатка, 1 кг 

1 000 128,26 350 955,19 246 939,70 

Сёмга филе ,1 кг 370 004,17 9 497,12 81 752,57 

Помидоры 

свежие, 1 кг 

449 223,76 383 964,99 530 634,97 

Итог 1 819 356,19 744 417,3 859 327,24 

 

  На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

мероприятия по совершенствованию управления издержками позволили бы 

сэкономить 1 819 356,19 рублей на закупке 3 номенклатурных позиций в 

2016 году, а в 2018 году - 859 327,24 рублей. 
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5. Заключение 

Для решения задачи по совершенствованию управления издержками 

на предприятии пищевой отрасли  был сформирован новый Отчёт «О 

продуктах» для удовлетворения управленческих потребностей, а также для 

обеспечения подразделения логистики, маркетинга и продаж требуемыми 

аналитическими данными, а именно данными об изменении цен за 

исследуемый период времени. 

На основании Отчёта предлагается проводить мониторинг цен на 

продукты и производить формирование запроса на закупку продуктов в адрес 

контрагента с периодичностью раз в неделю/месяц с целью сравнения цен 

различных контрагентов на рынке при получении ответа на запрос.  

По результатам расчёта экономической выгоды от внедрения 

мероприятий по совершенствованию управления издержками на предприятии 

пищевой отрасли  можно сделать вывод о том, что данные мероприятия 

являются эффективными, так как позволят сократить себестоимость 

производимой продукции. 
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моделиране, Монте Карло.  

 

1. Въведение 

Две са основните причини, поради които предприятията реализират 

инвестиционни процеси. На първо място, инвестиции са необходими за 

подмяна на предимно активната част от дълготрайните активи – 

производствените, енергетичните и двигателни машини, на транспортните 

средства и по-рядко на сгради, съоръжения и предавателни устройства. Тези 

инвестиции обикновено се наричат разход на капитал и са предизвикани от 

непрекъснатото износване и амортизация на основните средства за 

производство. На второ място, инвестиции се извършват за въвеждане в 

експлоатация на нови, машини и изграждането на нови, съоръжения и сгради 

с цел увеличение на производствения капацитет. Основната мотивация се 

корени в редуциране на дългосрочните разходи за производство, увеличение 

на конкурентоспособността, както и повишаване и поддържане нивото на 
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рентабилността и съответно обема на дейността. Предмет на изследването са 

детерминантите на размера на инвестиционните разходи, с цел представянето 

им във функционална зависимост от тях. Крайната ни цел е да елиминираме 

инвестиционните разходи от кръга екзогенните фактори, които определят 

свободните парични потоци, а от там и настоящата стойност на инвестициите 

в реални производствени активи. Редукция на факторите, определящи 

паричните потоци можем да постигнем единствено ако докажем, че те са 

функционално зависими от останалите фактори, а именно продажбите и 

оперативния марж, които съотнесени спрямо инвестирания капитал определят 

ефективността (обращаемостта) на капитала и неговата рентабилност. 

Икономическата литература изобилства с изследвания на детерминантите 

на корпоративните инвестиции като наш интерес представлява етапът на 

теоретичното развитие на неокласическия синтез в тази проблемна област и 

подлагането му на поредица от емпирични тестове. Началото поставят 

фундаменталните теоретични постановки на Jorgenson [1], Tobin и Brainard [2], 

[3] Tobin [4] с дефиницията на показателя Q като съотношение между 

пазарната стойност на едно предприятие и възстановителната стойност на 

неговите активи, използван като индикатор за бъдещите инвестиционни 

възможности. Тази конструкция е доразвита от Hayashi [5] и най-общо 

демонстрира, че ако едно предприятие може без допълнителни разходи 

(фрикция) да променя обема на ангажираните в производство основни 

средства, то решението колко капитал да бъде използван е статично решение, 

при което равновесие се постига когато пределната възвращаемост от 

приложението на капитал е равна на неговата цена или Q=1. Инвестиционното 

решение се превръща в още по-интересен динамичен проблем, когато 

очакванията за бъдещите инвестиционни възможности определят настоящите 

инвестиционни разходи в условията на трудно и скъпо пренастройване на 

количеството ангажирани основни средства и невъзможност за незабавна 

промяна. Научните изследвания от последните шест десетилетия се фокусират 

върху две основни оперативни затруднения – разходи за пренастройване и 

необратимост на инвестициите, както и финансовите затруднения свързани с 

привличането на капитал от външни източници. Необратимостта е изследвана 

в контекста на инструментариума от реални опции от Dixit и Pindyck [6] в 

условията на отчитане на несигурността. Фрикцията свързана с привличането 

на капитал от външни източници и стъпваща върху емпирично 

демонстрираната връзка между вътрешните свободни парични потоци и 

инвестиционните разходи е разгледана първоначално от Fazzari, Hubbard и 

Petersen [7] и е обект на активна научна дискусия, като Erickson и Whited [8] и 

Alti [9] твърдят, че пределният коефициент Q e единствената детерминанта на 
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инвестиционните разходи и всяка една девиация се дължи или на емпирични 

грешки или на грешна спецификация на прилагания модел. 

Без да ги квалифицира, настоящото изследване оставя на страна въпросите 

относно разходите за пренастройване, необратимостта и финансовите 

ограничения и се фокусира върху коефициента Q, като надежден индикатор за 

кръга от инвестиционни възможности на дадено предприятие и се опитва да 

намери начин за определяне на размера на необходимите инвестиционни 

единствено въз основа на факторите, които предопределят Q.       

За идентифициране и анализ на детерминантите за основа използваме 

опростения модел с елементи на случайност за определяне на стойността на 

хипотетично предприятие по метода на сконтираните парични потоци [10], 

който да включва единствено съществените определящи фактори. В него са 

разграничени факторите, които пораждат несигурност (риск) и тези, които са 

детерминистични, като използва критерия за степен на контролируемост от 

страна на ръководството на предприятието. Например, цената на 

произвежданата и продаваната стока или услуга при условия на идеална 

конкуренция зависи предимно от пазара. Ръководството не може да определи 

самостоятелно конкретно ниво на цената, а в най-добрия случай да зададе 

вероятностно пространство, в което тази величина да заема стойности. 

Аналогичен е случаят с обема на реализираните продажби. Тези две величани 

в модела се приемат за случайни в определени граници и се моделират като 

такива.  Авторите на този модел твърдят „Противно на това размерът на 

инвестициите в дълготрайни активи в голяма степен се подава на управленска 

преценка и може да се счита, че стойността на тази величина е определима, 

като и се зададе конкретен размер“. В настоящия текст ние твърдим, че тази 

определямост е слаба и не се отнася до размера на тези инвестиции, а по скоро 

до решението дали да бъдат извършени или не, което се основава на 

очакванията за пределния коефициент Q на Тобин. По отношение на 

времевото позициониране, тези разходи също би следвало да предхождат 

очакваната генерирана от тях дейност. 

Нека приемем, че са налице атрактивни инвестиционни възможности и 

Q>1. Това означава, че настоящата стойност на очакваните парични потоци от 

бъдещата дейност е по-голяма от необходимите за нея инвестиционни разходи 

или са налице монополни или квази монополни ренти, които позволяват на 

предприятието да реализира положителна икономическа добавена стойност за 

определен период от време. Тези ренти могат да се дължат, както на 

ексклузивен достъп до познание и технологии, така и до географски и други 

природни или социални ресурси. Класически в това отношение е случаят с 
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минните предприятия. Евентуалната реализация на тази възможност 

предполага реализирането на очаквани будещи продажби на стоки или услуги. 

За тяхното производство е необходим производствен капацитет, който на свой 

ред предполага извършването на необходимите за това инвестиции. Този ред 

на мисли ни води към дефинирането на следното твърдение.  

Твърдение 1: Очакваните продажби предопределят обема на 

необходимите капиталови разходи за придобиване на нужния производствен 

капацитет. 

Производственият капацитет би могъл да се опише със стандартна 

производствена функция, като тази предложена от Jorgenson [1], като по този 

начин дефинираме оперативния марж или печалба от дейността. В условията 

на бъдеща несигурност тази функция следва да включва необходимите 

елементи на случайност, както демонстрираме в настоящия текст. 

Производствената функция, задава връзката между инвестиционния разход за 

необходимия производствен капацитет и очаквания ефект от него, като 

инкорпорира както икономически така и чисто физически параметри и 

аргументи. Тази логика на свой ред ни води до: 

Твърдение 2: Очакваната рентабилност на продажбите и 

производителност на инвестиционните разходи определят в пълна степен 

размерът на инвестиционни разходи, който една стопанска дейност може да 

носи. 

Тъй като инвестиционните разходи се извършват дискретно, обикновено 

наведнъж или на ясно откроени етапи е необходимо тяхното разлагане по 

периоди (ануизиране) за постигане на количествена съотносимост и 

сравнимост с параметрите на производствената функция и включването им в 

една разширена нейна версия. 

Като по никакъв начин не изключваме дискрецията(преценката) на 

ръководството на предприятието да предприеме или не една инвестиция и кога 

и по-какъв начин, твърденията ни 1 и 2 показват, че тези решения в голяма 

степен зависят от това което е нужно за дейността и това което тази дейност 

може да си позволи да носи предвид очакваната рентабилност, която може да 

бъде обхваната в пълна степен от коефициента Q на Tobin. 

Нека да дефинираме следните две функционални зависимости: 

Cmin = Ф(Е(S1)…E(Si)), i=1…T, j=N която да задава минимално 

необходимите инвестиции за извършване на очакваните продажби, за обозрим 

период от време с хоризонт Т. 
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 Cmax = Ψ(Е(m1)…E(mi)), i=1…T, j=N която да задава максималните 

инвестиционни разходи които предвид очакваните печалби, за обозрим период 

от време с хоризонт Т, дейността може да си позволи да носи, с достатъчна 

степен на вероятност. 

Нека разгледаме следните два случая: 

(1) Ако Cmin > Cmax , то въпросната инвестиция е икономически 

непригодна, тъй като изискуемите инвестиции са по големи от това 

което дейността може да си позволи и предполага Q<1; 

(2) Ако Cmin < Cmax , разглежданата инвестиция е изгодна и предполага 

Q>1  

Възможно е функциите Ф(.) и Ψ(.) да бъдат зададени и специфицирани по 

най-различни способи, които отчитат възможните траектории на реализация 

на бъдещето и поредността на реализацията на състоянията, до които ни води 

несигурността. Те могат да вземат предвид различни хоризонти, предвид 

очакваната годност на придобитите вследствие на инвестицията основни 

средства и капацитет. Не предлагаме конкретна спецификация, тъй като 

предпочитаме да работим с най-обща дефиниция. 

Нека сега дефинираме функция c= Ξ((Ф(.),Ψ(.)), като c e коефициента на 

необходимите инвестиции спрямо продажбите предвид разгледаните два 

случая. Ако работим при отсъствието на необратимост и разходи за настройка 

на обема на основните средства  би могло да заема и отрицателни стойности. 

Отново не предлагаме конкретна спецификация, тъй като искаме да 

разгледаме проблема в най-общия случай.  

Използваме динамичен модел на предприятието във времето, който се 

описва със система от уравнения съдържащи детерминистични и случайни 

величини както и константни параметри при определени ограничителни 

условия. Продажбите, оперативни печалби и функционално изведените 

свободни парични потоци заемат формата на случайни процеси. 

Крайната ни цел е да покажем, че стойността на едно предприятие зависи 

единствено от очакваните продажби и оперативна печалба и техния 

вероятностен профил. 

 

2. Описание на модела 

Следваме Димов, Каменарова и Съръстов [10] и моделираме 

предприятието като система от зависими случайни процеси и 

детерминистични величини във времето за периода [t0, tn], където t0 е 
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последният отчетен период, а ti при i ϵ [1,n] и nϵN, е i-ти прогнозен период. 

Работим с дискретни случайни процеси и непрекъснати случайни величини. 

Това е удачно, защото в практиката планирането и отчитането на дейността се 

извършва по периоди, а не непрекъснато във времето. 

Дефинираме стойността на предприятието като сбор от настоящата 

стойност на сконтираните във времето със сконтови проценти ri свободни 

парични потоци (Fi) за периодите t1, t2,…,tn и настоящата стойност на 

свободните парични потоци отвъд хоризонта tn+1, зададени като перпетуитет 

по следната формула: 

𝑉 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟𝑖)
𝑖

𝑛

𝑖=1

+
𝐹𝑛+1

𝑟𝑛+1(1 + 𝑟𝑖)𝑛
                                                                     (1) 

При дефиниране на свободните парични потоци за всеки един от 

периодите i=1,2,…,n, следваме методологията на Копланд (1995)[11]: 

Fi=Ni-Ci-∆Wi+Di        (2) 

където: 

Fi е свободният паричен поток; 

Di са амортизационните разходи; 

Ni= (Pi- Di)*(1-T) е обложената оперативна печалба след данъци 

Т  е данъчната ставка, 

Pi  е оперативна печалба преди данъци и амортизация; 

Ci са капиталовите инвестиции; 

∆Wi е изменението (инвестициите) на нетния оборотен капитал Wi-Wi-1. 

Нека с Si обозначим продажбите, като S0 са продажбите за изходния, 

последен реализиран и отчетен период, а Si, i=1,2,…,n са прогнозните 

продажби за бъдещите периоди от t1 до tn. 

Приемаме, че мащаба на дейността, представен посредством размера на 

приходите от продажби (S) е определящ за всяка една от величините в дясната 

част на равенството (2). Следователно тези величини могат да бъдат 

представени като функционално зависими от приходите от продажби. 

Приемаме, че тези функционални зависимости са линейни от следния вид: 

Pi = miSi , където mi е коефициента на оперативна рентабилност, (3) 

Ci = ciSi, ci е коефициента на капиталови инвестиции,               (4) 

Di = diSi, di е коефициента на амортизационните разходи,               (5) 

Wi = wiSi, а wi е коефициента на инвестиции в оборотен капитал. (6) 
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Следователно паричните потоци можем да представим като функция от 

приходите от продажби (Si),  коефициента  на оперативната рентабилност (mi), 

коефициента на амортизациите (di), коефициента на капиталовите инвестиции 

(ci) и коефициента на оборотен капитал (wi) като заместим (3)-(6) в (2): 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖(1 − 𝑇)𝑆𝑖 + 𝑑𝑖𝑇𝑆𝑖 − 𝑐𝑖𝑆𝑖 − (𝑤𝑖𝑆𝑖 − 𝑤𝑖−1𝑆𝑖−1)                                            (7) 

Приходите от продажби можем да представим като времева редица, в 

която: 

Si = Si-1*(1+gi), i = 1,2,3,…,n (8) 

Където gi e ръстът или съответно спадът на продажбите в съответния 

период. Интуитивната обосновка за това е, че в практиката продажбите за 

всеки един период се различават, но не с много от тези през предходния 

период. Основа за проекцията е S0, последната отчетна величина, която 

считаме за известна, тъй като е реализирана, а не очаквана. 

Можем да приемем, че коефициента на оборотния капитал е константна 

величина, w=w1=w2=…=wn.  

След опростяване на (7) и заместване на (8) в него следва: 

𝐹𝑖 = 𝑆𝑖 [(1 − 𝑇)𝑚𝑖 − 𝑤𝑖 + 𝑑𝑖𝑇 − 𝑐𝑖 +
𝑤𝑖

1+𝑔𝑖
]                                          (9)

  

Предвид (8) е валидна следната формула: 

𝑆𝑖 = 𝑆0 ∏(1 + 𝑔𝑗)

𝑖

𝑗=1

                                                                                                       (10) 

Следователно: 

𝐹𝑖 = 𝑆0 [(1 − 𝑇)𝑚𝑖 + 𝑑𝑖𝑇 − 𝑐𝑖 − 𝑤𝑖

𝑔𝑖

1 + 𝑔𝑖

] ∏(1 + 𝑔𝑗)                                  (11)

𝑖

𝑗=1

 

Така дефинирани паричните потоци във всеки един период са поставени 

във функционална зависимост от продажбите от последния отчетен период S0 

и продукта от периодните им изменения gj за всички предходни проектни 

периоди и текущия период ti, умножени по маржа за оперативна рентабилност 

за периода, намалени с коефициента на корпоративния данък (Т), към които са 

прибавени некасовите разходи и капиталовите инвестиции. 
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Демонстрирахме как коефициентът на капиталовите инвестиции c може 

да бъде дефиниран единствено посредством очакваните продажби и 

очакваната рентабилност, обхванати изцяло от коефициента на Тобин - Q. 

Посредством (11) демонстрираме как стойността представена чрез паричните 

потоци, зависи единствено от очакванията за рентабилността (m) и мащаба (S) 

на дейността. 

Изоставяме възможността за последващо факторно разлагане на 

продажбите на обем продукция по средна цена, тъй като това би усложнило 

представянето, без да внесе допълнителни ползи от гледна точка на 

поставената задача. Подобно представяне би изисквало отделни 

предположения както за развитието на цените и на обемите, така и на 

взаимовръзката между тези две величини, която според икономическата 

теория е различна за конкретните стоки и пазари и зависи от еластичността на 

търсенето и предлагането. 

Интуитивно приемаме, че изменението на продажбите gi и оперативната 

рентабилност mi са случайни дискретни процеси. Останалите променливи в 

дясната част на (11) приемаме за детерминистични променливи. Последното 

условие може да бъде освободено. В конкретното проиграване на модела, дори 

ще поставим допълнителното ограничение те да са константни параметри 

близки до своите дългосрочни исторически средни стойности, което условие 

дава единствено леснота на изпълнение, но също може да бъде освободено. По 

този начин, залагаме в модела предположението, че инвестиционният процес 

в предприятието, както и управлението на оборотния капитал ще бъдат 

предопределяни от успеха на дейността, а именно рентабилната реализация на 

произвежданите стоки и услуги. 

 

3. Заключение 

Идентифицирахме и дефинирахме детерминантите на инвестиционните 

разходи, като ги редуцирахме единствено до очакваните продажби и 

очакваната рентабилност от тях и елиминирахме екзогенността при 

определяне на размера им. Твърдението ни е, че ако те съществуват (биха били 

извършени) единствено и само ако, могат да бъдат поставени и определeни във 

функционална зависимост от мащаба на дейността (т.е. продажбите) и 

рентабилността от тях (оперативния марж) и изискванията за такива са 

стриктно по-малки от това, което дейността може да си позволи да покрива с 

достатъчна степен на вероятност.  

Използваният модел демонстрира валидността на тези наши твърдения и 

се основава на нормативната икономическа теория и основно на Jorgenson и 

Tobin. При проиграване на модела получените разпределения на 
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възвръщаемостта са нормални. Моделът се държи аналогично и при други 

произволни нива на детерминистичните величини. Поради своята простота и 

софтуерно приложение в електрона таблица моделът може относително лесно 

да се използва за валидирането на твърденията изложени в настоящия текст и 

подобни на тях.  

4. Използвана литература 

1. JORGENSON, D. W., 1963, "Capital Theory and Investment Behavior," 

American, Economic Review, Papers and Proceedings, 53, 247—259. 

2.  BRAINARD, W. AND TOBIN, J., “Financial Intermediaries and the 

Effectiveness of Monetary Controls”, The American Economic Review, Vol. 53, 

No. 2, (May, 1963), pp. 383-400 

3. BRAINARD, W. AND TOBIN, J., “Pitfalls in Financial Model Building”, The 

American Economic Review, Vol. 58, No. 2, (May, 1968), pp. 99-122. 

4. TOBIN, J., 1969, "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory," 

Journal of Money, Credit and Banking, 1, February, 15—29. 

5. LLAYAAHI, F., 1982, "Tobin's Marginal and Average q: A Neoclassical 

Interpretation,", Econometrica, 50(1), January, 213—224. 

6. DIXIT, AVINASH K., AND PINDYCK, ROBERT S. Investment under 

Uncertainty, Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1994. 

7. LLAYAAHI, F., 1982, "Tobin's Marginal and Average q: A Neoclassical 

Interpretation," Econometrica, 50(1), January, 213—224. 

8. ERICKSON, T. AND WHITED, T., Measurement error and the relationship 

between investment and Q, Journal of Political Economy 108, 10278-1057 

9. ALTI, A. (2003), How sensitive is investment to cash flow when financing is 

frictionless? Journal of Finance, Vol. LVIII, N0.2, April 2003, 707-722 

10. SARASTOV, Z., DIMOV, M., KAMENAROVA, M. (2012). Modelat Konte 

Marlo, Godishnik na Minno-Geolozhkiya Universitet, Sofiya, tom 55 (IV), 

Humanitarni i stopanski nauki. 

11. COPELAND, TOM; KOLLER, TIM; MURRIN, JACK, Valuation: Measuring 

and Managing the Value of Companies, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1995. 

 

 

 

 
123



РОЛЯТА НА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СМЕТКИ 

ПРИ ОЦЕНКАТА НА ПРИРОДНИЯ КАПИТАЛ 

 
THE ROLE OF ECO-ECONOMIC ACCOUNTS IN THE 

NATURAL CAPITAL ASSESSMENT 
 

Balin Balinov 
 

Faculty of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail:bbalinov@tu-sofia.bg 

 
Abstract. The valuation of natural capital and environmental services in accounting and 

statistical calculations is becoming increasingly important in achieving sustainable 

development, increasing the well-being of mankind and reducing the impact of 

environmental pollution on the transition to a circular economy. The report draws attention 

to the difficulties in measuring methodically and practically. The system of environmental 

and economic reporting and attempt to overcome the existing difficulties in measuring and 

finding the right place for natural capital and environmental benefits in the macroeconomic 

measurement of national wealth. 

Keywords: System of Environmental Economic Accounting (SEEA), natural capital, 
Ecosystem services. 

 

1. Въведение 

Бурният растеж на населението по света в последните две столетия в 

условията на ограничени ресурси, една част от които невъзобновими доведе 

до екологични инициативи, добили популярност през  втората половина на 

ХХ век, известни като „зелена и синя икономика“ и насока за преход от 

линейна към кръгова икономика. Досегашните варианти за отчитане на 

националните сметки възприети от държавите членки на ООН, имат 

необходимост от преосмисляне в насока на отчитането на природния 

капитал. Устойчивото и балансирано развитие с отчитането на дейността на 

природния капитал и екологичните ползи, които той допринася във все по-

голяма степен придобиват актуалност и необходимост в името на 

съхраняването и по-доброто оползотворяване на все по-ограничения 

невъзобновим природен ресурс. Недооценката на природния капитал не 

означава, че той няма своя значителен дял в развитието на икономиките на 

отделните страни. Ето защо на микро и макро равнище все повече се изисква 

неговото отчитане в счетоводните сметки и статистическата отчетност. Това 

въвеждане започна през 1993 г. с първата версия на счетоводната система за 

околната среда и икономиката (SEEA). През 2000 г. бе публикуван 

наръчникът на SEEA, който съдържа практически препоръки за прилагане на 
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модулите на SEEA с максимална съгласуваност с националните 

статистически стандарти. 

 

2. Разчети на природния капитал 

Отчитането на ролята на природния капитал в екологичната статистика и 

счетоводство е изправено пред редица трудности по измерването и 

остойностяването. Все повече на преден план излиза благополучието и 

качеството на растежа с намалено негативно въздействие върху околната 

среда. Ако икономическия растеж е за сметка на здравето на хората и 

разрушаването на околната среда в името на печалбата, това е в 

противоречие с търсенето на устойчиво развитие, което ще балансира 

развитието и съхранението на планетата ни. На преден план в тази връзка 

стои въпроса как да се осъществи измерването, как да се преодолеят 

трудностите в тази посока. Дискусиите са и методически и практически. От 

друга страна постигането на съгласие и единна методология предполага 

хармонизация на данните за всички страни, съпоставимост и реални 

управленски действия породени от получаваната информация при отчитането 

на инвестициите за опазване на околната среда и за ролята на природния 

капитал с предоставяните екологични ползи на планетата. В редица 

публикации тези въпроси са поставени на дискусия в последните десетилетия 

и не губят своята актуалност, но и не са намерили едностранно своето 

решение. 

Националното счетоводство не измерва напълно благосъстоянието на 

хората, нито включва цялостна оценка на въздействията върху околната 

среда, свързани с икономическата дейност. Съществен проблем, при 

включването на природния капитал и екосистемните услуги в националните 

сметки е, че често липсва пазарно остойностяване и цени. Това налага  

заместващи обменни стойности,  които трябва да бъдат индиректно измерени 

или оценени. „Начисляването“ на стойности (заместващи обменни 

стойности) при липсата на действащ пазар за природния капитал и неговото 

остойностяване се сблъсква и с действащите режими на правата на 

собственост, съществуващи закони и наредби, културни норми и т.н. Има 

опасения от природозащитниците, че определянето на парични стойности на 

природата ще завърши с комерсиализиране на околната среда. Все пак е 

необходимо прагматично разглеждане на екологичното оценяване, което 

приема, че не всички аспекти на природата могат да бъдат осмислени в 

парично изражение, но много могат да бъдат третирани по този начин и това 

може да укрепи консервацията [1] (Turner 2016). Липсата на съгласувана 

дефиниция за природния капитал1 създава условия за различно участие по 

1 Природен капитал е тази част от природните ресурси, която е фактически 

въвлечена в стопанския оборот, явяваща се икономически актив в процеса на 

общественото възпроизводство (което позволява и да бъде оценявано). За 
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степен на сложност, несигурност и практичност на  процесите на отчитане на 

природния капитал като измерването на икономическата  му дейност чрез 

системата на националните сметки, сателитни сметки за съставяне на 

физически и паричен отчет на природния капитал, които са съвместими, но 

отделени от националните сметки за дохода, за да  подчертаят приноса на 

околната среда за икономиката и обществото. Природен капитал е всяка 

природна даденост, създаваща поток от екологични услуги с икономическа 

стойност. Различията при формулировката на природния капитал отразяват 

търсенето на унифициране и възможности за пълно интегриране на сметките 

за природния капитал и екосистемните услуги в националните сметки,  както 

и съставяне на изчерпателни сметки за социално благосъстояние (с 

икономически стойности на благосъстоянието) в съответствие с принципите 

на устойчивото развитие с техните слаби или силни страни. 

На микро ниво екологичното счетоводство е предизвикано да приложи 

методика за отчитане при съблюдаване на принципите на екологичното 

счетоводство възприети от съгласувани методики на ЕС, ОИСР, Световната 

банка и МВФ освен на финансовата и нефинансова информация и нейното 

оповестяване (която съдържа и екологично негативно въздействие) на 

фирмите по отношение на въздействията на производителите чрез тяхното 

производство и върху замърсяването на околната среда [2]. Съставянето  на 

корпоративни сметки за природен капитал (идентифициране на 

зависимостите на предприятията и въздействие върху природния капитал в 

стойностно изражение). Всичко това е свързано и с проблема за преминаване 

от линейна към кръгова икономика и подходите за този преход.  

Реализирането на подобна възможност предполага разработка на политики на 

международно ниво, изготвяне на единни международни стандарти за 

изготвяне на екологична отчетност. 

Като цяло различните подходи за възприемане на природния капитал имат 

различни цели и изискват различни данни и  различни стойности и методи за 

оценка. 

Единия от подходите ограничава вида на стойностите, които могат да 

бъдат използвани за включване на въздействията върху околната среда в 

парична сметка. От тази гледна точка могат да се използват само обменни 

стойности, въпреки че някои анализатори са допуснали по-широко 

включване на външни ефекти. Всеки производител се съобразява с поетите 

първоначално разходи и приема положителните външни ефекти, когато една 

екосистема предоставя услуга и е използвана от фирмата с цел  да се увеличи 

производството като входната стойност може да се интерпретира като 

имплицитна обменна стойност. Входящата стойност се измерва по 

отношение на стойността на допълнителната продукция, произведена от 

икономистите изследващи националното богатство природен капитал, са  природните 

ресурси, които са въвлечени в стопанския оборот и носят доход на техния собственик.   
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фирмата, а според Vincent (2015) [3], това е максималната сума, която 

производителят би бил готов да плати за екосистемната услуга, ако пазарът 

действително съществува. 

Друг един подход обединява  сателитните  (физически / парични) сметки, 

покриващи активите (запасите) и услугите (потоците) на екосистемните 

услуги. Целта е да се „отразят“ промените в икономическата активност 

(изразени в счетоводните сметки на СНС) но и да се допълнят с набор от 

„екологични“ сметки, които да определят и оценяват последствията от 

икономическата дейност, тъй като те засягат околната среда и обществото 

чрез различни движещи сили и натиск. Изисква се съгласувана базова 

позиция като се използва по-широк диапазон от множествени стойности, 

напр. ценности за обмен и икономическо благосъстояние плюс други. 

На макро ниво ролята на статистиката е да отразява разходите за опазване 

на околната среда [4] [Рангелова, Р., 2012] като прави връзка на екологичните 

процеси и явления с икономическите аспекти на развитие на икономиките в 

изграждане на благополучието на човешката цивилизация.  

При третият подход цялостната сметка за оценка на националното 

богатство  съдържа различни компоненти на капитала (икономически, 

човешки и природен) и го оценява на базата на социалното благосъстояние в 

парично изражение (като стойности на икономическо благосъстояние). Тези 

отчети биха имали за цел да отразят възможно най-пълното количествено 

определяне на капиталовите активи и въздействията на икономическото и 

социалното благосъстояние (включително например здравето и 

образованието), за да се постигне устойчиво развитие с ролята на природния 

капитал. 

Счетоводството на природния капитал може да играе разнообразна роля в 

политическия процес. На стратегическо ниво (напр. насърчаване на 

стратегията за кръгова икономика), количественото определяне на базата от 

активи на природния капитал и ползите, които тя предоставя на икономиката 

и обществото, е важен компонент на националната или регионалната 

стратегия за икономическо развитие. Такъв подход би се стремил да увеличи 

ефективността на използването на ресурсите, да увеличи сигурността на 

снабдяването с ресурси и да насърчи екологичните иновации, като по този 

начин повиши общата производителност на икономиката. 

Самото статистическо изследване на разходите за околна среда което е 

нова област в статистиката е свързано с редица дискусионни въпроси от 

методологическо и практическо естество [5] [Павлова, В., 2010]. 

Като част от екологичните инициативи, които станаха широко 

разпространени се появиха две взаимодействащи концепции - „зелената 

икономика“ („зелена икономика“) и „цикличната икономика” („кръгова 

икономика”). Те се основават на разбирането, че природните ресурси са 

ограничени. Следователно отчитането на природния капитал се превърна в 

отделна област на дейност на държавните органи. От страна на 
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потребителите на природни ресурси, беше важно да се разбере същността на 

икономиката на бъдещето и новите бизнес модели, характерни за „зелените“, 

т.е. зелена и социално благоприятна икономика. Тези концепции бяха 

разработени в рамките на концепцията за устойчиво развитие след срещата 

на върха в Рио де Жанейро (1992, 2012). Природният капитал се счита за 

екологичен резерв или ресурс на Земята, които осигурява стоките, потоците и 

екологичните услуги, необходими за поддържане на живота. Примери за 

природен капитал са: минералите; водата; асимилацията на отпадъците; 

абсорбцията на въглеродния диоксид; обработваемата земя; природната 

среда; изкопаемите горива; контрола на ерозията; отдиха; визуални удобства; 

биологичното разнообразие; регулиране на температурата и кислорода. 

Природния капитал има финансова стойност, тъй като използването му 

стимулира много предприятия. Това определя и необходимостта от 

отчитането му. Първата версия на счетоводната система за околната среда и 

икономиката (SEEA) беше въведена през 1993 г. През 1997 г. колектив под 

ръководството на Робърт Констанца публикува изследване известно като 

„Стойност на екосистемните услуги и природния капитал“                                         

(Costanca et al. 1997) [6]. Макар и предизвикал редица дискусии за начина на 

оценка се поставя основата за оценяване на екосистемните услуги и 

природния капитал. През 2000 г. бе публикуван наръчникът на SEEA, който 

съдържа практически препоръки за прилагане на модулите на SEEA с 

максимална съгласуваност с националните статистически стандарти2. През 

2005 г. бе публикуван докладът за оценка на хилядолетието MA, 2005 – 

Millennium Assessment, 2005 (Оценка на хилядолетието, 2005) за 

екосистемите, резултатите от който показват, че през последните 50 години 

човешката дейност е довела до огромна загуба на биоразнообразие и 

намаляване на обема на екосистемните услуги. Както е отбелязано в доклада, 

това ще има отрицателно въздействие върху процесите на развитие във 

всички страни, особено в развиващите се страни. Докладът SEEA-2003 

проведе последователен анализ на приноса на околната среда към 

икономиката и въздействието на икономиката върху околната среда, състава 

и функциите на природния капитал. Докладът послужи като основа за по-

нататъшното разработване на стандарт за отчитане на природния капитал и 

екосистемните услуги. В последвали разработки на Системата от 

интегрирано еколого-икономическо отчитане като, (SEEA, 2012) се извърши 

оценка на недостатъците забелязани при разработването на стандарта за 

отчитане на природния капитал и екосистемните услуги от 2003. Освен MA, 

2005 – Millennium Assessment, за оценка на екосистемните услуги са известни 

още Икономиката   на   еко-системите и биоразнообразието (TEEB) и Общата 

международната класификация на екосистемните услуги (CICES), които са 

съотносими в голяма степен [7] (Чипев, Н., 2017). В тази връзка на преден 

план се появява интегрираната оценка на екосистемите включваща 

необходимостта от картиране, оценка на състоянието на екосистемите и 
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оценка на екосистемните услуги [8] [ Maes, J. et al, 2014]. В направения обзор 

за оценката на екосистемните услуги (като част от природния капитал) от 

(Николов, С., 2018) за пореден път се подчертава ролята на икономическата 

им оценка и за показателя обща икономическа стойност [PETERSON, G., 

1987]. Оценката преминава освен от оценка на ползването на пряката 

стойност (стойност на пряко ползване) и към косвената стойност (стойност 

на непряко ползване) Krutilla (1995) [11]. 
Отчитането на природния капитал се разглежда като инструмент за 

измерване на промените в природния капитал в различни мащаби и за 

интегриране на стойността на екосистемните услуги в счетоводните и 

отчетни системи на равнище Европейски съюз и на национално равнище. 

Това следва да доведе до по-добро управление на природния капитал на ЕС. 

Седмата програма за действие за околната среда подчертава 

необходимостта от интегриране на икономическите показатели с екологични 

и социални показатели, включително чрез отчитане на природния капитал. 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, приета на 2 октомври 

2015 г., също подчертава, че постигането на целите за 2020 г. ще се изисква 

разглеждане на подходящи подходи за защита и укрепване на природния 

капитал 

Ясното отчитане на обхвата на екосистемите и техните услуги в парично 

изражение е да демонстрира ползите от инвестициите в опазването на 

биологичното разнообразие и рационалното управление на ресурсите. 

 

3. Заключение 

Националното счетоводство се превърна в основен инструмент за 

подпомагане на разработването на политики на европейско, национално, 

регионално, местно равнище и за бизнеса. Включването на нашите природни 

ресурси и нашия човешки капитал в тази форма на счетоводство е 

необходимо за подпомагане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. Широко разпространено е мнението, че широк спектър от 

икономически дейности зависят от природния капитал, но природните активи 

не са безкрайни и са застрашени от изчерпване и деградация вследствие на 

икономическа дейност и други двигатели на промяната. Стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие включва цели за разработване на счетоводство за 

природен капитал в ЕС с акцент върху екосистемите и техните услуги.  

Екосистемните услуги са предимствата, които природата предоставя на 

обществото. Екосистемните услуги включват предоставяне на храна, 

филтриране на въздуха и водата, опрашване, регулиране на климата и защита 

срещу природни бедствия като наводнения и много други. Много от тези 

основни услуги не са видими, тъй като те не се оценяват на пазарите и 

следователно не се отчитат в настоящите социално-икономически решения. 

Включването на екосистемите в стандартни счетоводни рамки е от 

съществено значение за включването на природата и биоразнообразието в 
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процеса на вземане на решения и за насърчаване на по-ефективно използване 

на ресурсите и устойчив избор за нашето бъдеще. Екосистемното 

счетоводство допълва системата от национални сметки (SNA). Тя се основава 

на Системата за екологично-икономическо счетоводство - Централна рамка 

(СЕЕО CF), която предоставя методологични насоки за създаване на сметки 

за екологични активи като отделни ресурси като ресурси от дървен материал 

или водни ресурси. ЕЕА на СЕЕ на ООН (Експериментално екосистемно 

счетоводство) надхвърля централната рамка, за да даде насоки за създаване 

на счетоводство, което отразява ролята на екосистемите и техните услуги. 

Той все още е в експериментална фаза, но може да стане стандарт на ООН на 

по-късен етап [12]. 
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Abstract. This paper looks at the economic losses due to environmental pollution. First, the 

focus is in disturbance of the ecological equilibrium in the system with particular attention 

to pollution. Second, it presents the main characteristics of the economic losses from differ-

ent points of view. Third, it is discussed negative effects of the impact of economic activity 

on the environment. Finally, the article reviews the sequence – pollution cost and cost of 

pollution control. 
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1. Въведение 

В резултат на икономическия растеж на обществото се наблюдават осе-

заеми процеси на изменение на околната среда. В тази връзка, е необходимо 

установяването на обществени норми за рационално ползване на природните 

ресурси, отчитащи потребностите и характеристиките на всяка общност чрез 

осигуряване на социална защита и стабилно развитие, което не отнема въз-

можностите за съществуване и просперитет на следващите поколения. Ос-

новните проблеми произтичат както от ограничеността на природните ресур-

си, така и от стремежа да не се изразходват средства за допълнителни инвес-

тиции. 

Въз основа на множество наблюдения [11], се стига до извода, че не само 

природните стихии и войните имат разрушително въздействие върху приро-

дата и социалната среда. Проблемни области са: енергетика, транспорт, селс-

ко стопанство, свръх населеност, бедност и други. Още през 1972 година, 

Римският клуб представя доклад наречен „Границите на растежа“, в който се 

слага началото на изграждане на нов начин на мислене, а именно за отноше-

нието на хората към обкръжаващата ги околна среда.  

Климатичните изменения днес са толкова сериозни, че Световната банка 

в доклада си от 2012 година за световното социално-икономическото разви-
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тие за следващите 50 години, посочва последиците за икономиката на редица 

страни от глобалното затопляне [14]. От което следва въпросът дали сме 

достатъчно богати, за да се справим с необходимата сериозност с предотвра-

тяването и отстраняването на нанесените на околната среда вреди. 

В тази връзка, идеята на настоящата публикация е да се откроят основни-

те вариации на икономически загуби, получени в резултат на нарушаване на 

екологичното равновесие, възприемането на корективи за определянето на 

икономическия растеж в резултат на отрицателните последици от въздейст-

вието на предприятията и индивидите върху околната среда и начините за 

определяне на оптимална граница контрола върху замърсяванията. 

 

2. Нарушаване  на екологичното равновесие в системата 

Когато се говори за нарушаване на екологичното равновесие обикновено 

се има предвид замърсяването на околната среда. Под замърсяване следва да 

се разбира всяко отклонение от естествените параметри на природните ком-

поненти, които възникват в резултат на пазарни дефекти [4]. С други думи 

замърсяването е свързано с изхвърляне в околната среда на отпадъци от про-

изводствени или битови дейности, с което се намалява полезността на при-

емника – природен компонент за алтернативното му ползване.  

Когато предприятията или индивидите използват природните ресурси ка-

то нанасят вреда на останалите предприятия или индивиди, без последните да 

получават съответна компенсация, са налице външни преразходи. За да се 

реализира ефективното разпределение на ресурсите чрез пазарния механизъм 

е необходимо пълните разходи, свързани с използването на всеки природен 

ресурс да бъдат понесени от тези, които са ги използвали [10]. За съжаление 

това изискване често се нарушава и като следствие, даденият ресурс не се 

регулира директно от ценовата система и не води до оптималното му използ-

ване. 

При наличие на външни преразходи, предприятията или индивидите, ко-

ито се явяват техен източник, не заплащат действителните социални разходи 

за съответния ресурс. Например, използването на водата и въздуха от едни 

индивиди, независимо, че са причинители на тяхното замърсяване, се понасят 

от други индивиди, следствие от вредата, нанесена върху околната среда. В 

този случай частните разходи (разходите от гледна точка на отделните 

предприятия-производители) за използването на водата и въздуха, които 

дават оценка на разходите или цена на ресурса за всяко предприятие или 

индивид се оказват по-малка величина от тази на социалните разходи [6, 10]. 
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Социалните разходи по своята същност са действителните разходи, заплаща-

ни от обществото поради ползването на природните ресурси. 

В своите икономически решения предприятията и индивидите се ръково-

дят не от социалните разходи, а от частните си разходи, т.е. от цените, зап-

лащани от тях при ползването на природния ресурс. Всяко несъответствие 

между социални и частни разходи води формиране на пазарни дефекти. По 

отношение на екологичните аспекти на икономиката, пазарни дефекти могат 

да възникнат в следствие на недостатъчна или несъвършена информация за 

състоянието на пазарите, на държавната намеса, дейността на предприятията 

монополисти, нарушаване принципите на собствеността, използването на 

обществени стоки, каквито са природните ресурси [8, 10]. 

Екологичните проблеми, породени от производствено-икономически 

дейности, подхранват в обществото обмен на мнения, на информация, диску-

сии, конфронтация и спорове, които противопоставят различни гледни точки, 

провокират преразглеждането им, в резултат, на което възниква „ролеви 

конфликт“ [9]. Например, реагирайки на изискванията, породени към ролята 

на работник в нефтена рафинерия, един и същ индивид не е в състояние да 

отговаря в същата степен и на ролята на родител, живеещ със семейството си 

в близост до предприятието. Активното участие в производството, съпрово-

дено със замърсяване се намира в противоречие с желанието и правото да се 

живее в чиста околна среда. Ако въпросното лице не може да смени работата 

си, а семейството – местоживеенето, налице са условия за социален конф-

ликт. 

 

3.  Икономически загуби в резултат на нарушаването на равновесието 

Необходимо е да се има предвид, че не всички изхвърляния на отпадъци 

са свързани непременно със замърсяване и не всички замърсявания причиня-

ват икономически загуби. Тази ситуация може да се обясни със самовъзста-

новителните способности на природата спрямо навлизащите в нея вещества. 

Количеството на вредите нанесени върху околната среда, зависят както от 

концентрацията на замърсителите, така и от концентрацията на трудови, 

материални и природни ресурси в района на емитиране. Следователно тези 

вреди изразени в стойност се превръщат в загуба. 

От една стара, икономическите загуби са фактически или възможни за-

губи от нарушаване целостта или свежестта на околната среда под влияние 

на производствено-икономическата дейност. Тези загуби приемат стойност-

ния израз на възможността за избор между две взаимоизключващи се реше-
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ния за използване на увредения природен ресурс. Например, алтернативното 

използване на замърсено от отпадъци езеро може да се развие в рекреационна 

зона. Приходите от дейността в нея ще са съпоставими с разходите за обезв-

реждане на отпадната вода [2, 3]. В тази връзка се различават: 

- Фактическа загуба, която по своята същност, е действително нанесената 

вреда върху околната среда, намираща стойностно изражение след прилагане 

на съответните изчислителни методи. 

- Оценката на възможните вреди при отсъствие на природозащитни ме-

роприятия са вероятни загуби. Например, вероятни загуби от влошаване 

здравето на населението при построяване на нефтена рафинерия с голям ка-

пацитет в близост до населен район. Такава оценка е резултат от предвари-

телна екологична експертиза на всеки инвестиционен проект. 

- Предотвратена загуба е разликата между възможната и фактическата 

загуба, отнесени към определен момент или: 

 

 

 

От друга страна, икономическите загуби могат да се разпределят по от-

расли: загуби в селско и горско стопанство, туризъм, здравеопазване, индуст-

рията, и други. В този случай, определянето на икономическата загуба изиск-

ва натурална оценка на замърсителите. Техническото определяне на парич-

ното изражение, само по себе си, не е трудно. Усложнения възникват, когато 

е необходимо тези загуби да бъдат обхванати, регистрирани, класифицирани 

и включени в информационна система. 

Не трябва да бъдат пренебрегвани социално-икономическите аспекти на 

икономическите загуби, защото те са понасяни от обществото, като резултат 

от действията на предприятията и индивидите, ползващи „безплатната услу-

га“ да изхвърлят отпадъци в околната среда. Тези загуби се поемат от общес-

твото, наричат се социални разходи и могат да бъдат компенсирани или пре-

дотвратени, ако системата ги прехвърли на самия причинител. У нас прила-

гането на принципа „замърсителят плаща“ влиза в сила 1992 година чрез 

Закона за опазване на околната среда. Използват се системи за компенсиране 

на екологичните последици под формата на глоби и други такси, макар че се 

считат за твърде неефективни. Причината е не само в ниския размер на гло-

бите. В повечето случаи предприятията успяват да ги включат в продажните 

цени и така да прехвърлят тежестта върху потребителите, респективно върху 

обществото. 

Предотвратена 

загуба 

Възможни 

загуби 

Фактически 

загуби 
= – 
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Загубите в юридически аспект се изразяват в нарушение на конститу-

ционното право на личността за живот и работа в екологично чиста околна 

среда. Тук стои и проблемът за навлизане на замърсяванията и правото на 

собственост. Например, шумът, който нахлува в жилището от външни при-

чинители не може да бъде спрян на границата на собствеността, вредните 

газове в атмосферата намаляват качеството на реколтата на селскостопанския 

производител в градините на неговия имот.  

 

4. Отрицателни последици от въздействието на икономическата дейност 

върху околната среда 

Недооценяването на природните ресурси и екологичните загуби изграж-

да неточна представа за показателите на икономическото развитие, което 

води към избор на неефективни насоки за развитието и като следствие нега-

тивни последствия. Екологичното състояние на прилаганите дълготрайни 

активи обикновено се оценява по степента на въздействие върху природата 

изчислено за единица БВП. Следователно отрицателните последици от въз-

действието на предприятията и индивидите върху околната среда може да се 

разглежда като коректив на икономическия растеж, изразен, в БВП, намален 

с допълнителните разходи по ликвидиране на отрицателните последици или с 

пропуснатите ползи от възможността за алтернативно ползване на природни-

те ресурси.  

В същото време се твърди, че използването на традиционни показатели 

като БВП, национален доход, доход на глава от населението игнорира еколо-

гичната деградация. Причината е, че ръстът на тези показатели може да се 

дължи на техногенно природоемко развитие, което да създаде предпоставки 

за влошаване на икономика в бъдеще, респективно изтощаване на природни-

те ресурси и замърсяване на околната среда [1]. 

Информацията, необходима за определяне на икономическите загуби от 

замърсяване на околната среда: а)) е резултат от съвместни многопластови 

изследвания; б) наличие на ефективна система за събиране и обработка на 

информация за състоянието на околната среда по райони на страната и отчи-

тане на фоновите фактори; в) централизирана система за предоставяне на 

достоверна информация за социално-икономическото управление по пробле-

мите на използването и опазването на природата; г) участие в международния 

обмен на специализирана информация. 

Въз основа на наличната отчетна информация, оперативното определяне 

на загубите преминава през следните етапи: 
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- Технически етап, който е свързан с определяне на равнището на за-

мърсяване, (независимо дали става въпрос за залпово или хронично замърся-

ване) и за който е необходима е информация за фоновите величини по факто-

ри, включително с отчитане на времето. 

- Определяне на количествената зависимост между замърсяването в на-

турални измерители и влиянието върху околната среда. 

- Разчет на икономическите загуби чрез система от критерии и показате-

ли по компоненти на околната среда. 

Методите за отчитане на икономическите загуби се основават на разлика 

в подхода при пресмятане на щетите [1, 3, 6, 7]. Най-общо се групират в 

следните категории: 

Разходни методи. Те от своя страна могат да се разглеждат като методи 

на преките разходи, които се изразяват: а) като преки разходи за опазване на 

околната среда в рамките на обособено предприятие, община или държава и 

б) като пропуснати ползи, например, непроизведен продукт от повишената 

заболеваемост на населението в силно замърсен (индустриален) район. Друга 

подгрупа са методите на допълнителните разходи, направени за предотвра-

тяване на вредното въздействие от отпадъците върху околната среда. Могат 

да се отчитат в две направления: а) допълнителни разходи по мероприятия за 

ликвидиране на последствията, финансирани от бюджета; б) като такива да се 

считат обществено признатите разходи за компенсиране на щетите на насе-

лението, предизвикани от замърсяване на околната среда. 

Сравнителен метод, наричан още метод на аналозите, при който се съ-

поставя състоянието на изследвания обект с контролен, незамърсен такъв. 

Показателите за състоянието на природните ресурси в обекта-еталон се осъ-

ществяват на база за определяне и изчисляване на щетите, нанесени върху 

сравнявания обект. 

Метод на емпиричните зависимости. Основава се на обработка на ста-

тистически данни за фактическите параметри на околната среда и степента на 

тяхното изменение в резултат на замърсяването. Точността е с приблизителен 

характер и отчита т.нар. „граница на търпимостта“, която например може да 

бъде пределно допустимата концентрация на дадено вещество във въздуха. 

Измерената обща щета е равна на сумата от локалните щети, освен ако не е 

налице интензивен (засилен) ефект където: 
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Методът на емпиричните зависимости е аналитичен и е приложим при 

сумарни изследвания в по-големи мащаби. 

От казаното до тук може да се направи извода, че неограниченият достъп 

до обществените, природни ресурси най-често води до тяхното прекомерно 

използване. Концепцията замърсяването да бъде забранено изобщо, е прив-

лекателна, но на практика е невъзможна за реализиране. Липсата на всякакви 

забрани е лесна инициатива, но в същото време е неприемлив вариант на 

ползване на природните ресурси. Тогава възниква въпросът, къде точно се 

намира границата на ефективния контрол върху замърсяването на околната 

среда? Ако контрола върху замърсяванията се разглежда като на икономи-

чески процес със основни и спомагателни разходи за дейността и приходи по 

нея, то ефективното му равнище балансира между обществената полза и об-

ществения разход, свързани с намаляване на замърсяването.  

По този начин се нарушава базова аксиома на общата икономическа те-

ория, съгласно която производствените и потребителски решения на едно 

предприятие или индивид не могат да оказват влияние върху други предпри-

ятия или индивиди. На практика обаче потребителите и предприятията, пре-

небрегват реалните разходи от действията си, а това пречи за постигане на 

рационален изход. Твърди се [5], че е необходима държавна намеса, за да 

могат хората да осъзнаят истинската цена на действията си. Държавната на-

меса е уместна, когато разходите по сделката са значителни. От значение е 

също на кого ще бъдат възлагани първоначалните права: на замърсителите 

или на потърпевшите. Ако правото първоначално е дадено на потърпевшите, 

замърсителите биха имали по-малки разходи за организация, управление и 

преговори, респективно нетната полза за дохода им би била по-голяма. 

 

5. Контрол върху замърсяването на околната среда 

Проблемът за оптималния контрол по отношение на запазването на еко-

логичното равновесие е съставна част от анализа на външните фактори, во-

дещи до дефектиране на пазарния механизъм. Въз основа на становището, че 

даден отрасъл на икономиката при различни обеми на производство генерира 

различни величина на замърсяване на околната среда, възниква въпросът кое 

е оптималното равнище на контрол върху конкретното замърсяване [3, 10]. 

Cъгласно общата икономическа теория, ефективното количество на даден 

продукт се определя от това, добавената обществена полза от всяка допълни-

телна единица от този продукт да бъде равна на допълнителния обществен 
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разход по неговото производство. Тогава оптималното равнище на контрол 

ще бъде понасянето от обществото на установена степен на замърсяване на 

околната среда, при минимален размер на социалните разходи за негова 

сметка. Ефективната граница на контрола върху замърсяване на околната 

среда (графика 1) е точката, в която се пресичат кривите на допълнителната 

обществена полза и допълнителния обществен разход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1. Граница на ефективния контрол върху замърсяване на околната 

среда (Адаптирано по: 11, 12) 

 

Където, т. А – границата на ефективния контрол върху замърсяванията в 

процент, при които допълнителните обществени ползи са равни на допълни-

телните обществени разходи; т. В – разходите за очистване на отпадъците не 

са достигнали ефективния си размер и все още нарастват по-бавно от намаля-

ването на допълнителната обществена полза; т. С – всяка допълнителна еди-

ница разход по опазване на околната среда е за сметка на обществени загуби 

от тази дейност. 

На графиката хоризонталната ос отразява увеличаването на контрола 

върху замърсяването или намаляващите емисии, елиминирани в следствие на 

направени разходи по опазване на околната среда. Вертикалната ос показва 

размера на допълнителната обществена полза и допълнителния обществен 

разходи в парични измерители, падаща се на всеки процент понижаване на 

100 % контрол 
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замърсяванията. Точка А, в случая, показва границата на ефективния контрол 

върху замърсяванията към определена дата. Тази граница показва ефективния 

размер на разходите по опазване на околната среда, над които, влагането на 

допълнителни средства (инвестиции) в дейности по опазването на природата 

е икономически неизгодно. 

Практиката показва, че и десетгодишен период на пречистване на водите, 

последните 10 % струват почти колкото първите 90 % елиминирано замърся-

ване. Средствата необходими за опазване на околната среда се увеличават ус-

поредно с увеличаването на количеството на направените замърсявания. [3, 

7] Колкото повече са непокритите загуби от производствено-икономическите 

дейности, толкова повече са и общите разходи по замърсяването на околната 

среда. Разходите по постигането на контрол върху замърсяването на околната 

среда се увеличават с намаляване на количеството замърсители на околната 

среда. Тези два вида разходи определят и кривите на търсенето и предлагане-

то на този вид благо за обществото. 

 

6. Заключение   

Икономиката и екологията не могат и не трябва да си противостоят, за-

щото в повечето случаи екологичните проблеми се характеризират с причини 

от икономически характер. Това е резултат от един чисто икономически, а не 

еколого-икономически подход при осъществяване на производствено-

икономическата дейност в обществото. Основната задача е да се прогнозират 

процесите на изменение на околната среда като следствие на икономическия 

растеж на обществото, за да бъдат създадени предпоставки за ефективно 

управление на ползването на природните ресурси. Задължително условие за 

това е от една страна, установяването на обществени норми за рационално 

ползване и оптимален контрол върху замърсяването на околната среда, а от 

друга страна отделните предприятия и индивиди решили да подобрят еколо-

гичния си профил трябва да разработят свой собствен инструментариум за 

точно отчитане на екологичните ефекти от дейността си. 
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Abstract. The goal of the survey is to answer the question – is there any practice of the 

innovation Cloud Computing in the activity of telecommunication enterprises in Bulgaria. 

The subject of the research is the evaluation of the economic state change of the enterprise, 

as a result of innovation implementation. The object of the research is hosting company 

headquartered in the country and activity with international scope. The answered of the 

question is searching through solving the task for research and evaluation of the economic 

state of the object through methods and indicator in the theory and practice, as a result of its 

practical research, shows that it is positive. 

 Keywords: telecommunication enterprise, innovation, methods and indicators for 

estimation of economic state of the enterprise.  

 

1. Въведение 

Икономическите промени в национален мащаб и глобализационните 

процеси в света ясно очертават необходимостта от реализирането на 

иновации в ИТ сектора, чрез които предприятията реализират дългосрочни 

конкурентни предимства [1]. Повечето от тях се стремят да намалят 

разходите си чрез различни средства за виртуализация. Развитието на 

телекомуникационните технологии за обработка и съхранение на данни, 

масовото разпространение и ползване на Интернет провокират бурното 

технологично развитие и иновативни подходи в това направление. Един от 

най-популярните в момента е Cloud Computing (изчислителен облак).Това е 

модел[2], който позволява удобен достъп до конфигуруеми изчислителни 

ресурси (мрежи, сървъри, приложения, съхранение и услуги), които се 

доставят бързо при поискване от клиента и се освобождават с минимални 

усилия от доставчик на услуги, когато не са необходими.  

В теорията и практиката на развитите страни се предлагат множество 

дефиниции с присъщите им позитивни и негативни черти по отношение на 

същността на Cloud Computing. Според Луридас [3] това са  технологии и 

модели за комплексна услуга, които  достигат до зрялост след много години 

на прогресивно търсене, подпомагано от специфични пазарни сили. В своята 

разработка Скито [4] представя Cloud Computing като технологична промяна 
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посредством сливане на нови и съществуващи телекомуникационни 

иновации. Други автори [5, 6, 7] разглеждат този процес като поява на 

следващата парадигма след  персоналния компютър и Интернет мрежата. 

        Съдържанието на модела Cloud Computing се характеризира  с 

предлаганите от доставчика на инфраструктура -  ресурси под наем на базата 

на специфична ценова схема, заедно с управленски интерфейс за 

потребителите, за преглед (browse), придобиване, мониторинг и контрол на 

ресурсите. Те  могат да бъдат: изчислителен ресурс с избрана операционна 

система, ресурс за съхранение или предоставяне на услуга с предефинирана 

функционалност. За доставчиците, изчислителният ресурс е виртуална 

машина (VM) със специфична хардуерна конфигурация и тип операционна 

система, но може да съдържа и друг софтуер или данни, заявени от 

потребителя. Доставчикът на инфраструктура предлага също различни 

хардуерни конфигурации с вариращи ценови модели. Според някои 

изследователи [8], всеки физически инфраструктурен ресурс е собственост на 

доставчика и следва да бъде заплатен и споделен между потребителите, което 

генерира конфликт на интереси между участниците. Това предполага 

търсенето на методи и показатели за изследване и оценка на въздействието на 

Cloud Computing върху икономическото състояние на телекомуникационното 

предприятие прилагащо тази иновация  у нас с оглед бъдещото й развитие 

или игнориране. 

В приложен аспект според специалистите от Фондация „Приложни 

изследвания и комуникации” [9], изчислителните платформи традиционно 

имат включени клъстери и изчислителни мрежи, каквато е Cloud. Тя се 

появява като иновация в телекомуникациите, която е силно разходно 

ориентирана и мощна платформа за доминиране на пазара на 

комуникационни услуги, но е необходимо да се съчетае и с оценката на 

финансово-икономическите параметри и резултати на внедряващото 

предприятие. Причината за това е, че може да генерира риск съчетан с 

намаляваща възвращаемост и вместо положителни резултати да тласне 

предприятието по спиралата на загубите. 

 

2. Изложение 

     2.1. Методически подход на изследването 

Икономическото състояние на предприятието може да се изследва и на 

тази база да се направи оценка чрез прилагането на различни подходи, 

методи и показатели. Един от най-разпространените  в теорията и практиката 

на развитите страни, при който обекта се разглежда като система е  

кибернетичния подход. От своя страна той  дава възможност да се установи  

икономическото състоянието и структурата на параметрите на предприятието 

чрез прилагане на т.нар. „статичен подход“. Чрез него се дава оценка на 

обекта в отделни точки (дати)  във времето и на тази база се проследяват 

промените [10]. Връзката на състоянието между две съседни точки (дати) се 
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изследва и представя с друга разновидност на изследователския 

инструментариум в кибернетиката наречена „функционален подход“. Чрез 

неговите методи и показатели се представят динамичните промени в 

икономическото състояние на стопанската единица [10]. 

      При оценката на дългосрочното финансово състояние на предприятието 

вниманието се насочва към съотношението между дълготрайните и 

краткотрайните му активи, от една страна, и от съотношението между 

собствените и привлечените капиталови източници, от друга страна [11]. На 

тази основа за изследване и оценка на телекомуникационното предприятие  в 

статика може да се приложи комбинация от балансов метод и оценка на 

абсолютните и относителните изменения на показателите. Методът се 

реализира чрез величината на активите, пасивите и структурата на 

съставните им елементи като комплексни показатели. Те са много, но за 

целите на нашето изследване се ограничаваме до: 

 Величина на свободен собствен капитал – определя се като разлика 

между величината на собствения капитал и постоянните 

(дългосрочните, дълготрайните) активи. Показва наличието на 

финансови ресурси за реализация на стратегия чрез внедряване на 

инвестиционни и иновационни проекти; 

 Величина на свободен оборотен капитал – определя се като разлика 

между променливите (краткосрочните, краткотрайните) активи и 

краткосрочните пасиви. Показва тактическата свобода на 

предприятието  при  доставка на ресурси за текущата дейност и 

възможността за погасяване на краткосрочни задължения; 

 Коефициент на финансова свобода/зависимост – определя се като 

отношение на величината на собствения капитал и дългосрочните 

задължения. Критерий за оценка е коефициент равен или по-голям 

от 1,0. При това състояние ръководството на предприятието може 

да допълва наличните с външни  финансиращи източници 

(банкови кредити, лизинг, емисия на ценни книжа и др.). При 

величина на коефициента по-малка от 1,0 финансовите пазари на 

външни източници за предприятието са  „затворени“. 

 За изследване и оценка на телекомуникаионното предприятие в динамика 

може  да се приложи също комбинация от комплексни и синтезиращи 

показатели. Комплексните показатели представят величината на приходите, 

разходите и стопанския резултат като следствие от  функционирането на 

обекта. Във практика на страните от ЕС оценката на икономико-финансовата 

дейност на предприятието започва с идентифицирането на факторите, които 

предизвикват промени в капитала на стопанската единица. След това  се 

изчисляват показателите, систематизирани в различите групи за изследване и 

оценка на дейността на обекта и въздействиено на факторите, които 

детерминират величината на тези показатели. Този подход може да се приеме 
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като задълбочен и точен, но е изключително рутинен и поради скромните 

цели на тази разработка се конкретизира вниманието само върху пет от 

основните показатели за изследване и оценка на дейността на предприятието:  
 Коефициент на рентабилност на собствения капитал – определя се 

като отношение между величината на  печалбата и собствения 

капитал. Показва размерът на печалбата получена от един лев 

капитал вложен  в комуникационното предприятие. Положителна 

тенденция е нарастването на коефициента във времето на 

последователните тактически периоди; 

 Коефициент на рентабилност на приходите – определя се като 

отношение на величината на печалбата към приходите. Показва 

размерът на печалбата в един лев реализирани приходи от 

продажбата на телекомуникационни услуги; Нарастващият тренд 

във времето е положителна тенденция; 

 Коефициент на рентабилност на активите – определя се като 

отношение на величината на печалбата към величината на 

активите. Показва величината на печалбата получена от един лев 

капитал вложен в активи на предприятието. Нарастването на 

коефициента във времето е база за ускоряване на възвращаемостта 

на капитала и  обновяване на техническите средства на 

предприятието;  

 Коефициент на ефективност на приходите – определя се като 

отношение на величината на разходите към приходите. Показва 

размерът на понесените разходи за получаване на един лев 

приходи от реализацията на комуникационни услуги. 

Намаляването им в последователните тактически периоди е 

признак на нарастваща конкурентоспособност не само чрез 

качество, но и чрез подходящо ценообразуване на 

комуникационните услуги предлагани от предприятието; 

 Коефициент на ефективност на разходите – определя се като 

отношение на величината на приходите към разходите. Показва 

размерът на приходите от един лев понесени разходи. 

Увеличаването на коефициента във времето е предпоставка за 

ускоряване на обръщаемостта на оборотния капитал с всички 

положителни последствия от това. 

В теорията и нормативните документи синтезиращите показатели се 

представят в относителен вид и са изключително разнообразни. 

     2.2. Практическа реализация на изследването: 

Обект на изследването е хостинг компания „Алфа“ (от съображения за 

конфиденциалност се използва символично име) с предмет на дейност 

комуникационни услуги. Предприятието е създадено и регистрирано в 

Холандия, а в последствие е дислоцирано в София.  
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Сървърната база на обекта е изградена от високо производителни 

машини (Super micro Super Server), използва многоядрени процесори i7,Xeon 

Quad, както и Blade системи (Super micro Superbad), Hardware RAID 

1&10,SCSI,SAS, HDD RAID EDITION. Цялото оборудване е тройно 

подсигурено, а сигурността на дaните е гарантирана от отделечени Back-up  

сървъри. 

Мрежата на „Алфа“ е свързана с множество доставчици като Level 3, 

Interrupt, Telehouse и TBC. Оптичната мрежа се състои от 12 пръстена, които 

свързват 90 града от 24 страни чрез трасе с 57 000 км оптични влакна. По 

протежение на мрежата са инсталирани 48 двойки фиброоптични кабели с 

капацитет на пренос един милиард мега бита в секунда. 

Компанията предлага на своите клиенти широк набор от услуги: 

 „Регистрация, трансфер и управление на домейни“ – справка за 

свободно име на домейн, вписване името на домейн в регистрите 

на Интернет, осигуряване на възможност за дистанционно 

управление на домейна и неговите параметри, трансфер на 

домейни и др.; 

 „Споделен хостинг“ – на базата на допълнителен договор между 

доставчика и клиента; 

 „Виртуален сървър“ – предоставя се на потребителя на базата на 

избран от него абонаментен план предоставен чрез различни 

спецификации; 

 „Наемане на комуникационно оборудване“ – осигуряване на 

физическо място за клокиране на сървърна машина, осигуряване 

на необходимите за работа IP адреси, осигуряване на 24 часов 

Интернет достъп; 

 „Cloud хостинг“ – предоставяне на свободно пространство на сървър 

на доставчика, предоставяне на администраторски достъп за 

управление на услугата, предоставяне на най-подходящите 

параметри за услугата, предоставяне на виртуално заделена част 

за ползване на ресурси на компанията и дуги.  

Cloud услугите са разпределени в няколко центъра за данни на базата на 

клъстер. Образно /описателно/ обекта може да се третира като съвкупност 

състояща се от две основни части. Първата част съдържа различните 

центрове за данни, където са разположени съответните сървъри. Втората част 

е мрежовата инфраструктура, където се разполагат маршрутизаторите и 

линковете (връзките)  които са физическата връзка между тях. 

Практическата реализация на методическия подход определя логическата 

последователност на дейностите в процеса на изследването и оценката на 

обекта.  
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    2.2.1. Изследване и оценка на обекта в статитка: 

Комплексните показатели за състоянието на компанията са представени в 

таблица 1. 
             Таблица 1. Финансови показатели на„Алфа“ [х. лв]                        

 Активи Пасиви 

Година Общо 

активи 

Дълготр. 

активи 

Краткотр. 

активи 

Собств. 

кап. 

Дълг. 

пас. 

Кратк. 

пас. 

2014 816 480 276 141 600 75 

2015 655 360 175 153 450 52 

2016 558 240 200 185 300 73 

2017 470 220 200 255 150 65 

2018 328 80 208 205 0 123 

 

Намаляването на дълготрайните активи и отчасти на общо активи се 

дължи на прилагането на нелинеен метод за определяне на амортизационните 

отчисления – сумата на числата, а от тук и форсирано намаляване на 

балансовата (остатъчната) им стойност.Намаляването на дългосрочните 

пасиви е резултат от погасяването на дългосрочен кредит. 

Аналитичните показатели за състоянието на компанията са представени в 

таблица 2. 
                         Таблица 2. Аналитични показатели на „Алфа“                               

Година Свободен 

собствен 

капитал [х.лв] 

Свободен 

оборотен 

капитал [х.лв] 

Коефициент на 

финансова 

свобода 

/зависимост 

[коеф.] 

2014 -339 201 0.21 

2015 -207 123 0 30 

2016    -55 125 0,50 

2017    35 135 1,19 

2018     125 85 1,67 

 

В периода 2014 – 2016 г. компанията не притежава свободен собствен 

капитал и за реализация на стратегията си ползва дългосрочен банков кредит. 

В 2017-2018г. е налице свободен собствен капитал и може да се стартират 

нови иновационни или инвестиционни проекти, които са предвидени в 

следващия период от време с намерение на разширяване на техническата и 

технологичната база. В изследвания период от време свободния оборотен 

капитал намалява поради интензификацията на деловите връзки с 

потребители и увеличаване на мащаба на предлаганите услуги. Компанията е 

в състояние на финасова зависимост през периода 2014 -2016 г поради 

обслужването на дългосрочен кредит. След този период излиза в позиция на 
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финасова свобода и може да привлича при необходимост нови външни 

финансиращи източници. През периода на  изследването е налице динамика 

на стопанската дейност породена от текущите стопански операции. 

 

2.2.2.Изследване и оценка на обекта в динамика: 

Комплексните показатели за динамичното състояние на компанията са 

представе в таблица 3. 
Таблица 3. Функционални показатели и стопански резултат на„Алфа“[х. лв.]      

Година Приходи Разходи Стопански 

резултат 

2014 527 391 136 

2015 596 434 162 

2016 649 457 192 

2017 728 468 260 

2018 743 458 285 

 

За периода 2014 -2018 г. приходите и стопанския резултат на компанията 

се представят с положителни трендове, което дава предпостовка за 

положителна оценка на действащата иновация, а синтезиращите показатели  

могат да детайлизират резултатите. Основните от тях са представени в 

таблица 4. 
Таблица 4. Основни синтезиращи показатели на„Алфа“ЕООД [коеф.] 

Година Рентаб. 

собств. 

капитал 

Рентаб. 

 на прих. 

Рентаб. 

на акт. 

Ефект. 

 на прих. 

Ефект. 

 на разх. 

2014 0,96 0,26 0,17 0,74 1,35 

2015 1,05 0,27 0,25 0,73 1,37 

2016 1,04 0,30 0,34 0,70 1,42 

2017 1,02 0,36 0,55 0,64 1,56 

2018 1,39 0,38 0,87 0,62 1,62 

 

Данните от таблицата показват общ положителен тренд за всички 

позатели с някои незначителни  отклониния.Например рентабилността на 

собствения капитал се влияне от „натиска“ на банковия кредит, но 

рентабилността на активите е по-висока от средната за сектора, което показва 

добра конкурентоспособност на компанията в национални граници. 

 

4. Заключение   

В този доклад предложихме основни  резултати от изследване на  

практиката у нас  за икономическа оценка от внедряването на иновацията 

Cloud Computing. Научно-приложният  принос  се свежда до прилагането на 

методически подход, съставен от известни методи и показатели неприлагани 
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до сега  за изследване  и  оценка на последствията върху икономическото 

състояние на хостинг компания със седалище у нас и международен обхват 

на дейност. Резултатите от изследването доказват, че иновациите в 

посоченото направление носят положителни икономически резултати, не 

само в развитите страни, но и у нас.Това дава основание да се разсеят 

съмненията, но и да се игнорират негативните мнения за ползата на 

комуникационните услуги, както на национално, така и на институционално 

и корпоративно ниво.  
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1. Introduction  

       One of the areas that the field of Management focuses on is the relation 

between the managers and their subordinates, more specifically the leadership, 

which encompasses issues like how the leader exercises his/her power, delegating 

authority and responsibility… 

       Empowerment as a type of delegating became popular in the last 30 years and 

it is considered to be somewhat of a contemporary phenomena. 

       Organizations usually have three levels of management: top, middle-level and 

first-line. The work of the managers from different levels differs. These positions 

perform very different tasks and have different responsibilities. The top and 

middle-level managers oversee the work of the first-line managers. The first-line 

managers are superiors to the non-managers beneath them in the hierarchy. 

Therefore, delegating authority as well as power differs between top and first-line 

managers.  

        The concept of empowerment is similar to other Management concepts, in a 

sense that it does not have one unified definition. Moreover, the different 

definitions of empowerment resemble the concept of organizational development. 

For many years, organizational development was studied jointly with 

organizational changes. Nowadays, it is hardly being mentioned anywhere in the 

books for Management and Organizational sciences. If a certain method or concept 

is not being mentioned anymore, it usually means that it was meant only “to stay as 

theory” and not have any practical dimension. The Business Process Engineering 

had the same “faith”. The question remains whether the concept of empowerment 

will be the same case. 
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2. Empowerment: What is it? 
        The level of empowerment differs greatly in different organizations. In some 

organizations it means only encouraging employees’ ideas, and in some 

organizations the employees are given authority for decision-making and problem- 

solving. Moreover, empowerment can be viewed from different aspects: leadership 

style, motivation, participative management, organizational culture etc. The 

literature offers variety of definitions.  

        Robert Adams (2008) points to the limitations of any single definition of 

empowerment and states that “empowerment is the capacity of individuals, groups, 

and/or communities to take control of their circumstances, exercise power and 

achieve their own goals, and the process by which, individually and collectively 

they are able to help themselves and others to maximize the quality of their lives” 

[1]. Similarly, Rappaport (1998) states “Empowerment is viewed as process: the 

mechanism by which people and organizations gain mastery over their lives” [2]. 

       According to Bateman and Snell (1999) “Empowerment is the process of 

sharing power with employees, thereby enhancing their confidence in their ability 

to perform their jobs and their belief that they are influential contributors to the 

organization” [3]. 

       Furthermore, Gitman and McDaniel, (2006) point out that “Empowerment 

(employee involvement, participative management) involves decision-making 

authority to employees at all levels” [4]. 

        Grenberg and Baron (1997) state that empowerment is passing of 

responsibility and authority from managers to employees [5] and Boddy (2008) 

says that people use the term “empowerment” to refer to a range of practices that 

give more responsibility to less senior staff [6]. 

         Moreover, empowerment is a term given to organizational arrangements that 

allow employees more autonomy, discretion and unsupervised decision-making 

responsibility [7]. 

        Empowerment can also be viewed from motivation perspective. As Griffin 

(2010) argues empowerment is important method that managers can use to increase 

the employees motivation, since it is a process that enables them to set their own 

goals, make decisions and solve problems [8]. 

 

3. The importance of the concept of empowerment 
       Empowerment as a concept describes a large part of what the 21st century 

managers actually do. The concept which can be critical to a company’s success is 

becoming increasing popular in organizations nowadays and is considered a 

substantial change that businesses are implementing. 

       From the literature it can be concluded that the characteristics of 

empowerment are among others: participative management, giving up certain 

degree of power, permitting employees to exercise greater decision-making, 

making employees responsible for their outcomes, having the freedom for initiative 

etc. 
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       As previously mentioned in the literature review, empowerment is very 

efficient method for enhancing the motivation of employees. When employees are 

given the freedom of choice in problem-solving and decision-making, this can be 

very motivating for them. As Thomas and Velthouse (1990) point out 

“Empowerment is the process that increases an employee’s intrinsic motivation” 

[9] which usually leads to greater productivity, which is something every company 

strives to achieve. Basically, increasing the employee’s self-power is increasing the 

motivation, hence employees improve their efficiency. People tend to have the 

need of self-power. By satisfying this need, it can lead to powerful motivation. 

       Furthermore, many companies have utilized Management by Objectives 

(MBO), which is basically joint (between the manager and the employee) goal-

setting approach. 

       Additionally, participative workforce also presents more creative solutions, 

since it allows the employees to utilize their potential and “think outside the box”.  

       Even though some scholars view the concept of empowerment as being 

impediment to effective managing, however, the opposite is often true since it 

increases the involvement and motivation (making sure that everyone works 

toward achieving the organizational goals) and it allows upper-level managers to 

focus on other issues and problems. 

 

4. Authentic approach to empowerment 

Usually discussions about empowerment are centered on issues of authority, 

responsibility/accountability, delegating and power. Authority is a right conferred 

on some members of an organization to act a certain way over others. It can be 

regarded as a defined amount of power granted by the organization to selected 

members. Responsibility is a concept that refers to the legitimate expectation of a 

level of performance that a superior has of his/her subordinates. Power is the 

ability to effect change in others so that they will do what you want [10]. 

Additionally, according to Kralev (2007) the authority is a “right”, the power is 

“capability” and responsibility is an “obligation” [11]. 

The authority and power can and should be delegated. However, if the 

manager delegates all the authority, there is a question regarding the justification of 

his/her job.  

The power is actually the influence that one person has over others. It is 

measured based on the capability to make others do what he/she thinks should be 

done. Contrary to this, the authority is an organizational right to do something that 

is based on the position the person holds. A manager of a certain department has 

the right to oversee the subordinates’ work and demand a certain level of quality.  

One of the tasks of the managers is to make sure that the employees posses 

power and authority. While the authority derives from the position the person 

holds, the power lies within their capabilities.  

The responsibility/accountability is one’s obligation to do something. Every 

position in a company has responsibility which cannot be delegated.  
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Figure 1 presents an authentic approach to empowerment. 

Delegating is a process of transferring tasks and assignments from one person 

to another, i.e. from the manager to their subordinate. This implies less work for 

the manager, and more work for the subordinate. This is first level of delegating. 

(D1) 

By utilizing authorization, managers transfer authority as well as assign 

accountability for accomplishing tasks and assignments. Therefore, authorization is 

much more than delegating, since the subordinates become authorized for 

competing the tasks, but are also responsible for the outcome. This is second level 

of delegating (D2). 

The third level of delegating is empowerment (D3). At this level power is 

delegated. The employees have the highest degree of independence, engagement 

and motivation. They are empowered, they have power and responsibility. 

 

Y axis – degree of engagement and motivation 

 

 

Responsibility (R) 

Authority (A) 

Power (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

Figure 1. Three levels of delegating 

 

5. Conclusion  

      One of the areas that the field of Management focuses on is the relation 

between the managers and their subordinates, more specifically the leadership, 

which encompasses issues like how the leader exercises his/her power, delegating 

authority and responsibility.  

      Empowerment as a concept describes a large part of what the 21st century 

managers actually do. The level of empowerment differs greatly in different 

organizations. In some organizations it means only encouraging employees’ ideas, 

and in some organizations the employees are given authority for decision-making 

and problem-solving. Moreover, empowerment can be viewed from different 
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aspects: leadership style, motivation, participative management, organizational 

culture …. 

      The paper presents an authentic approach on delegating. 
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1. Въведение 

Стратегическото управлението на човешките ресурси е израз на 

философията за управление на хората, която се основава на тезата, че те са 

ресурс с решаващо значение за постигане на бизнес успех на организацията и 

именно затова е важно организацията да притежава съответна стратегия. 

Изборът на стратегия за управлението на човешките ресурси означава да се 

полагат целенасочени усилия за създаване на правила и механизми за 

управлението им. За да се премине към избор на стратегия за развитие на 

персонала обаче трябва на първо място да се изяснят подходите за 

стратегическо им планиране в организацията. 

Стратегията по УЧР е функционална стратегия и трябва да отговаря на 

целите, които съответната фирма си е поставила в дългосрочен план, затова 

важното при избора на стратегията по УЧР е да има  дългосрочна и 

всеобхватна програма, определяща рамките на действие в областта на 

управлението на хората, която в същото време да отразява организационните 

цели и стратегии.   
Последователността на етапите при разработването на персонални 

стратегии показва непосредственото влияние на организационните цели и 

стратегии, персоналните цели и SWOT анализа при разработването на 

персонални стратегии. От тази гледна точка познаването и анализа на 
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организационните цели е първата и най-важна стъпка в процеса на 

стратегическо планиране на човешките ресурси. 

 

2. Изложение 
С цел да се изясни състоянието на стратегическото планиране на 

персонала в практиката на българските стопански организации, през 2018г. 

проведено проучване, което обхваща 30 фирми. От тях 60 % са локализирани 

в столицата, а другите 40% в други големи градове в страната. 

Разпределението на фирмите по признака „големина”  и „произход” е показано 

на фигура 1A е и както следва:  

 

  

 
 

 

Фиг. 1А. Структура на извадката 

Подходът на изследването се основава на набирането, обработването и 

анализирането на значителна по обем емпирична информация от голям брой 

действащи стопански организации в България, На основата на специална 

методика на изследване и с използване на статистически методи и 

специализиран софтуер за обработка и анализ на информацията. Подходът за 

изследване на състоянието на стратегическото управление на човешките 

ресурси е приложим и за виртуалните предприятия [3, 4].  
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Фиг. 1Б. Структура на извадката 

 
От анкетираните преобладават малките фирми, които представляват 80% 

от извадката. 20 % са средните фирми, като сред анкетираните отсъстват 

представители на микро и големите фирми. 

.От изследваните фирми 16,6% са български, 33,3% са чуждестранни и 50 

% са смесени. Разпределението на фирмите по произход е представено на 

фигура 1Б. 

Стратегическо планиране на човешките ресурси 

Стратегическото планиране на персонала е неизменна и основна част от 

цялостния процес по стратегическо управление на заетите във фирмата така че 

преди да се обосноват проблемите при избора на стратегия за развитие на 

персонала, е необходимо да се обърне внимание на стратегическото 

планиране на заетите в организацията. ,Състоянието на стратегическото 

планиране на персонал във фирмите у нас , как и от кого се прави, какви методи 

за планиране се използват от мениджърите са важни въпроси, които са 

разгледано в малко разработки . Истината е, че не всички фирми у нас са 

способни да планират  в дългосрочен план персонала си. Според данни от 

проведено анкетно проучване  от предходната година едва 30% от фирмите 

разработват стратегически планове за персонала [2]. 

Сходни са данните и от настоящето проучване, според, което формален 

стратегически план за развитие на персонала .се разработва в 26,6% от 

фирмите От тях преобладават плановете до 3 години, които се правят при 

66,6%% от фирмите и от  3 до 5 години са плановете, които се разработват в 

23,3% от фирмите и с най-малък процент са фирмите, които  разработват 

стратегически планове за персонала си за период до 2 години. 

 

16,60% 13,30%

50%

българска фирма 16,6% чуждестранна фирма 33,3 %

смесена фирма 50 %
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Фиг. 2. Стратегическо планиране на персонала 

Как се разработва стратегическия план за персонала 

Въпросът за това как се разработва стратегически план за персонала, може 

би в най-голяма степен дава представа за състоянието на стратегическото 

планиране на персонала у нас. Преобладават фирмите, които сами разработват 

планове за персонала си, като това става от специален екип [2].  

Относително високият процент на фирми, които сами разработват планове 

за персонала си, от една страна, свидетелства за развитието и 

усъвършенстването на стратегическото планиране на персонала в 

организацията. Но все пак остава и висок делът на фирмите, които се допитват 

до услугите на външни консултанти и фирмите-майки. Данните са представени 

графично на фигура 3. 

 

 

 

Фиг. 3.  Стратегическо планиране на персонала 
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Методи за стратегическо планиране 

Методите, които фирмата използва при разработване на стратегическите 

планове за персонала също са показателни за нивото на стратегическо 

планиране. В това отношение анкетираните не използват в еднаква степен 

както качествените  и количествените методи (фигура 4).  

  

 

 

 

Фиг. 4.  Методи за прогнозиране, използвани от фирмите 

Процентното съотношение между тези, от фирмите, които използват 

качествени и съответно количествени методи за планиране е 27% към 20%. По- 

скоро интерес представлява  високия процент на фирмите, които заявяват, че 

не прогнозират и съответно не използват формални методи за тази дейност (53 

%).  

Стратегическо управление на персонала 

Анализа на състоянието на стратегическото планиране на персонала в 

практиката на българските стопански организации  дава основата за анализа 

на стратегическото управление. Интересно в този смисъл е да се проследи дали 

високият процент непрогнозиращи фирми ще даде отражение върху процента 

на фирмите които разработват стратегии за развитие на човешките ресурси. 

Данните показват, че делът на тези фирми е 46,6%, което от своя страна 

поставя въпроса за качеството на стратегическото управление на персонала в 

организациите у нас.  

Основни проблеми при разработване на стратегия за развитие на 

персонала 

В процеса на разработване на стратегия за развитие на персонала има 

строга последователност от действия. На първо място е важно организацията 

да има ясно обоснована организационна стратегия, от която да произтичат 

качествени методиколичествени методине прогнозираме

27%
20%

53%

качествени методи 30 % количествени методи 20 %

не прогозираме
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плановете, свързани с персонала и съответно стратегията за развитието му. 

Важно е и да има добре подготвен  персонал, който да отговаря за 

осъществяването на този процес. В направеното проучване бе поискано от 

анкетираните да се посочи, кой е факторът, който възпрепятства 

разработването на стратегия за развитие на персонала. 

 

 
 

 
Фиг. 5.  Основни пречки при разработване на стратегия за УЧР 

 

Основният проблем, който възпрепятства стратегическото управление на 

персонала е липсата на стратегическо планиране на човешките ресурси в 

организацията. Фирмите, за които това е пречка са малко повече от половината 

(57%). В изследването проведено предходната година бяха очертани и 

основните пречки при стратегическото планиране на персонала [2]. От него 

става ясно, че основни пречка при разработване на стратегически план за 

персонала е липсата на информация за промени в пазарите (25%), липса на 

организационна стратегия (25%), липса на информация за технологичното 

развитие (22,5%)  

Другият немалък проблем, който стои пред стратегическото управление 

на човешките ресурси в организацията е свързан с липсата на квалифициран 

персонал, който да осъществява този процес.  

 

3. Заключение 

 Анализът на състоянието на стратегическото управление на човешките 

ресурси в практиката на българските стопански организации показва 

относително висок процент на непланиращи персонала си организации (53%). 

Фирмите, които планират сами човешките си ресурси 70%, което не 

съответства на процента на заявилите, че разработват формални стратегически 
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липса на организационна стратегия

липса на стратегически планове за персонала

липса на квалифициран персонал 
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планове за персонала. Това разминаване в процентите от своя страна може да 

се обясни с факта, че не е малък броят на фирмите, в които стратегическото 

планиране и управление на персонала няма формален характер.  

 Основните проблеми пред стратегическото управление на персонала в 

стопанските организации  са свързани с отсъствието на стратегически планове 

за човешките ресурси  и с липсата на квалифициран персонал за това. 

Решаването на очертаните проблеми ще съдейства за по-ефективно 

управление на човешките ресурси, което от своя страна ще повиши капацитета 

им за абсорбиране на нови технологии [1]. 
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Abstract. Fundamental factors related to the evolutionary development and functioning of 

virtual teams have been researched. The context, the prerequisites, the essential 

characteristics, the advantages and disadvantages of the virtual teams are analyzed in detail. 

Based on theoretical monitoring, different forms of virtuality, types of virtual teams and 

typology are defined. The reasons for the implementation of virtual teams in organizational 

practice are explored. Two fundamental factors are identified: globalization and the 

development of new ICT. The result is the integration of virtual teams into the 

organizational infrastructure as a tool for managing change and achieving new levels of 

efficiency and competitiveness in highly uncertain environments. This requires the 

development of competences (knowledge and skills) in the field of social relations and 

communication, confidence building, new behavior and adapted management leadership to 

coordinate technologies and processes in a multicultural business environment. 

Keywords: virtual team, organizational infrastructure, forms of virtuality, new paradigm, 

group, team, self-managing working team, human capital, managing change. 

 
1. Въведение 

В съвременния мениджмънт виртуалните екипи са нова парадигма в 

теорията и управленската практика. Информационните и комуникационни 

технологии трансформират икономиката, бизнеса и институциите в 

обществото. В продължителен период от развитието на управлението 

ударението е върху установяването на устойчива среда, йерархия, 

традиционни роли и рутинни операции. Интензивното пазарно проникване 

във всички сектори на икономиката, глобализацията и развитието на 

средствата за информационно общуване налагат промяна в поведението на 

организацията, свързана с нарастващите изисквания на потребителите, по-

късия жизнен цикъл на продуктите, технологичните новости, политическата 

и икономическата нестабилност. Движещата сила на тези трансформационни 

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 
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индивидуалното през екипното до глобалното. Безпрецедентният брой на 

фирмени фалити и корпоративни сливания през последните няколко години 

илюстрират една негативна тенденция в съвременния бизнес. Тя се 

характеризира с неспособността на редица организации, в различни сектори 

на световната икономика, да се адаптират към динамичните промени във 

външната среда. Това налага преоценка на редица смятани за безспорни до 

сега схеми на управление и генериране на нови отправни точки и 

организационни решения. 

В съвременната както глобална, така и национална икономика властват 

риска и несигурността. При научните изследвания настъпват процеси на 

еволюция на концепциите, промяна в нагласите и общоприетите истини, 

които водят до качествено развитие на натрупаното знание.  

В света на бизнеса акцентът все по-често се поставя върху 

необходимостта от работа в екип на консултантска основа, като базов фактор 

за постигане на конкурентно предимство в среда с висока степен на 

неопределеност. Екипите са естествено допълнение към индивидуалната 

инициатива и реализация, тъй като включват по-голяма съпричастност към 

общите постижения. Независимо от всеобщото признание за необходимостта 

от екипи в българската организационна практика, подсъзнателно този 

феномен е силно подценяван от мениджмънта. Това е непреодолима бариера 

за реализиране на екипния потенциал. 

В доклада се идентифицират фундаменталните фактори, свързани с 

еволюционното развитие и функциониране на виртуалните екипи. Детайлно 

се анализира контекстът, предпоставките, същностните характеристики, 

предимствата и недостатъците на виртуалните екипи. На базата на 

теоретичен мониторинг се дефинират различните форми на виртуалността, 

видовете виртуални екипи и типологията. Изследват се причините за 

прилагането на виртуалните екипи в организационната практика. 

 

2. Видове екипи в управлението – същност и разграничения 

В теорията и управленската практика термините „група“ и „екип“ се 

употребяват като синоними, въпреки че те идентифицират различни 

организационни модели. В много ситуации границите са размити и 

неопределени. Групите в управлението имат по-широк смисъл отколкото 

екипите и се прилагат в по-голям брой социални и организационни форми 

[1]. Изследванията в областта на груповата динамика (терапевтчни групи, Т-

групи и др.) показват, че основната задача на членовете на групата е 

реализирането на индивидуални цели. Терминът „група“ е обобщено понятие 

и се разграничава от работната група по два основни критерия – 

диференцирани роли и задачи, които се изпълняват от членовете. 

Екипът е малка група от хора с допълнителни знания и умения 

(технически, функционални, междуличностни, социални, когнитивни), които 
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са свързани пряко при постигането на специфични общи цели и уникални 

резултати, чрез подход за който се държат взаимно отговорни [2]. Ако се 

извадят фразите „специфични общи цели“, „уникални резултати“ и „взаимна 

отговорност“, то това определение може да се отнася до групите. Основната 

характеристика на екипната дейност е координацията, чрез която членовете 

на екипа се саморегулират за реализирането на планираните цели. 

Функционалните изисквания, които се идентифицират като ключови 

характеристики на екипната среда са едновременност (паралелно изпълнение 

на дейностите) и съгласуваност (екипните задачи и междинни резултати са 

вход за други членове на екипа). 

При работните групи индивидуалните роли и отговорности са в основата 

на резултата. Груповите дейности са свързани със споделяне на информация, 

формиране на базисни ценности и взимането на критични решения. 

Основната им характеристика е, че членовете на групата изпълняват 

взаимнозаменяеми функции. В контекста на екипите ролите и отговорностите 

са разширени (обогатени), а функциите и задачите предварително 

разграничени. 

Изследването на екипите в управлението достига качествено ново 

равнище с обособяването на СУРЕ-концепцията (самоуправляващи се 

работни екипи) [3]. Феноменът СУРЕ е нова управленска парадигма, която 

създава предпоставки за уникален баланс между бизнеса, техническата и 

социалната система. Членовете на СУРЕ имат властта да модифицират 

техническите характеристики на своята работа и ежедневното си социално 

поведение, което води до минимизиране на разходите и максимизиране на 

непосредствените резултати. 

В литературата често вместо самоуправляващи се работни екипи се 

използва понятието „работни групи“ [4]. Трябва да се отбележи, че СУРЕ не 

са работни групи, както ги дефинират Джонсън и Джонсън, защото 

взаимната зависимост между членовете на работната група обикновено е 

ниска, а отговорността за работата е концентрирана предимно върху 

индивида, отколкото върху групата като цяло. СУРЕ не са екипи с 

краткосрочни цели, подобно на виртуалните екипи и екипите за изпълнение 

на конкретен проект. От друга страна, логично е да се очаква, че много от 

факторите, които са важни за добро изпълнение на СУРЕ, са приложими и за 

работните групи и краткосрочните екипи. 

Изводът, който се налага е, че уникалността на СУРЕ в сравнение с 

изследваните организационни модели (група и екип) се състои в това, че 

членове на СУРЕ имат властта да вземат решения и да управляват 

вътрешните процеси, свързани с производството на специфичен продукт, 

услуга или решение, като едновременно с това носят управленски и 

технически отговорности. Особеното тук е, че членовете на един СУРЕ 
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обикновено се редуват периодично при носенето на тези управленски и 

технически отговорности. 

Динамичното развитие на информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ) през последните години даде силен тласък на 

глобализацията на компаниите. В следствие на това много организации 

трансформират своята дейност като инициират промени. Масово навлизат 

нови методи на работа, експериментира се постоянно. Някога екзотичното 

изискване към служителите за работа във виртуален екип сега вече е 

доминираща всекидневна дейност. Предимствата на виртуалната работа 

позволяват при някои дейности многократно да се увеличи 

производителността при минимални разходи. Виртуалните комуникации са 

норма за редица организации [5]. Бариерите, който поставят времето и 

дистанцията, се преодоляват с развитието на технологиите. Разширява се 

достъпа до експерти от цял свят. Управлението на виртуални екипи и 

участието на мениджмънта в организацията на тяхната дейност се превръща 

в основен проблем и задача. 

Виртуалните екипи еволюират по естествен начин от традиционните. 

Основните бариери за работа във виртуален екип са породени от различията 

в културите, неразбиране ролята и значението на комуникациите и 

информационните технологии за ефективното им функциониране. 

Предизвикателствата са свързани с трудности в управлението на екипа от 

разстояние и изграждане на доверие и адекватни междуличностни 

отношения. 

Функционирането на организациите в среда с висока степен на 

неопределеност, бурното развитие на ИКТ и глобализацията в бизнеса са 

предпоставки за развитието на виртуалните екипи в управлението. 

 

3. Концептуална рамка на функционирането на виртуалните екипи 

Еволюционното развитие на тази организационна технология в условията 

на информационното общество и икономиката на знанието е работата от 

дистанция (telework) и формирането на виртуалните екипи. Мартинс в един 

свой литературен обзор по темата прави извода, че „с малки изключения 

екипите във всички организации до известна степен са виртуални“ [6].  

Виртуалният екип е „еволюционна форма на мрежова организация“ със 

специфични измерения, които съчетават контекста на управлението, 

стратегията, инфраструктурата и организационните характеристики. 

Терминът „виртуален“ основно се свързва с дистанцията и компютърните 

технологии. 

Възникването на виртуалните екипи е пряко следствие от действието на 

два фундаментални фактора: глобализацията в бизнес контекст и 

революционното развитие на технологиите. Глобализацията придобива нови 

измерения през 21 век на базата на технологичното развитие и разпадането на 
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традиционните организационни граници. Организациите се фокусират върху 

основната си дейност с висока добавена стойност. Те релокализират 

производствените си звена извън националните граници с цел да са в 

непорсредствена близост до необходимите ресурси, потребители и пазари. 

Фрагментацията на производството нарушава традиционния модел за 

вертикална организация и го трансформира в глобална мрежа, която 

предполага използването на виртуални връзки. Аутсорсингът, като бизнес 

стратегия се превърна в основна движеща сила на интернационализацията 

успоредно с технологичното развитие, ИКТ, облачните услуги и софтуерните 

приложения. 

Виртуалните екипи предлагат нови гъвкави алтернативни форми на 

глобално наемане, като се придържат към организационната стратегия извън 

границите на статичните корпоративни структури. В синтезиран вид 

основните причини за прилагането на виртуални екипи в организационната 

практика са както следва: 

1. Необходимостта от развитие или конкуренция по време за 

представяне (координирано въвеждане) на нови продукти на 

различни пазари; 

2. Идентифициране на уникални потребности и специфични 

изисквания на потребителите на конкретен пазар; 

3. Нови експертни знания и прилагане на гъвкави инструменти на 

глобално наемане, което оптимизира използването на човешкия 

капитал на базата на пазарното търсене. Членовете на виртуални 

екипи могат да са с временни договори, т.е. да се използват като 

външни ресурси по конкретен проект; 

4. Намаляване на разходите и въвеждане на пазарно.продуктови 

иновации за постигане на конкурентно диверсифициране. 

Новите технологии са другата фундаментална движеща сила за 

внедряването на виртуалните екипи в организационната практика. Тази 

динамика се свързва и с развитието на интернет и еволюцията на 

технологиите от Web 1.0 до Web 2.0. Информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ) въздействат на икономическите и социални процеси като 

променят организацията на работната среда, темпа и начина на комуникация. 

Съществува обаче цифрова празнина по отношение на достъпността поради 

различните нива на технологично развитие, което увеличава 

информационното неравенство. ИКТ са част от културата на организациите и 

създават допълнителна добавена стойност за тези, които ги интегрират в 

своята структура. Глобализацията и интеграцията променят 

организационните граници, а ИКТ формират нов тип взаимодействие , което 

естествено налага виртуалните екипи като артернатива на традиционните за 

реализиране на стратегическите цели в средата с висока степен на 

неопределеност. 
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Глобализацията създава и нови възможности за интегриране на 

човешките, културните и социалните измерения чрез виртуални екипи. Те са 

част от еволюцията на организационната структура и се прилагт като 

инструмент за вземане на решения, използване на таланта и уменията на 

човешките ресурси, информацията и изграждането на социални отношения 

(социален капитал). Съвременните организации създават нови индивидуални 

и колективни рефлексии с цел да развият адекватни компетенции и виртуална 

култура в границите на структурата си. 

Хертел и екип анализират и разграничават различните форми на 

организация при работата от дистанция – виртуални групи, виртуални екипи 

и виртуални общности [7]. Различните форми на „виртуалността“ се 

дефинират според броя на участниците и степента на взаимодействие между 

тях. Работата от дистанция се извършва частично или изцяло извън 

организационните граници чрез информационни и телекомуникационни 

средства. Характерно при „виртуалните групи“ е, че индивидите работят 

дистанционно, като всеки един се отчита на конкретен мениджър. За разлика 

от тях, членовете на  виртуалните екипи взаимодействат по между си в 

процеса на реализирането на общи цели. 

Виртуалните общности са по-големи единици, в които членовете 

участват чрез интернет пространството. Те имат общи цели, роли и норми. 

Една от основните разлики от виртуалните групи и екипи е, че тези общности 

не са включени в организационната структура и в повечето случаи са 

формирани като инициатива на някои от членовете. Пример в това 

отношение са проектите с отворен код. 

В теорията няма единна дефиниция на термина „виртуален екип“. Някои 

автори поставят фокуса върху физическото разпределение и степента на 

виртуалност [8]. Факт е обаче, че членовете на виртуалните екипи могат да 

работят на едно място, но да присъстват по различно време [9]. Това, което ги 

обединява като дефинитивна характеристика е прилагането на 

информационните и комуникационни технологии в работните и 

междуличностни процеси. 

В контекста на този анализ и на базата на теоретичен мониторинг можем 

да дефинираме виртуалните екипи като малки временни групи от хора с 

допълнителни знания и умения, които работят (комуникират, взаимодействат 

и формират отношения) извън пространствените, времевите и 

организационните граници чрез мрежи от комуникационни технологии за 

постигането на специфични общи цели и задачи. Ако се извадят фразите 

„мрежи от комуникационни технологии“ и „пространствени, времеви и 

организационни граници“ то тази дефиниция може да се отнася и до екипите 

[10]. 
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В зависимост от естеството на извършваните дейности и специфичните 

предизвикателства Дуарте и Снайдер разграничават следните видове 

виртуални екипи [11]: 

 Мрежови екипи. Състоят се от хора, които си взаимодействат за 

постигането на обща цел. Тези екипи работят съвместно, но в 

различно време, от дистанция и извън организационните 

граници. Възможно е в някои ситуации членовете на екипа да не 

са информирани за всички участници в мрежата. 

 Паралелни екипи. Изпълняват специфични задачи или функции, 

които традиционната организация не иска или не е в техническо 

състояние да изпълнява. Разликата с мрежовите екипи е в 

обособеното членство. Изграждат се за изпълнение на 

краткосрочни проекти, свързани с оптимизиране на процеси или 

решаване на специфични бизнес проблеми.  

 Проектни екипи. Създават се с цел постигане на конкретен 

резултат и се разпадат след приключване на дейностите по 

проекта. За разлика от паралелните, проектните екипи 

съществуват и функционират по-продължителен период от 

време. Общото между проектните и мрежовите екипи е, че 

участниците могат да влизат или излизат от него, когато тяхната 

експертиза е необходима. Ключовата разлика е, че членовете на 

проектните екипи принадлежат трайно към други екипи в 

организацията, но за определен момент са интегрирани в 

границите на проектния екип и стават част от две структури. 

Проектните екипи са актуален бизнес модел при разработване на 

нови продукти и услуги, изграждане на вътрешни системи в 

организацията, въвеждане на промени или постигане на 

резултати, с дефинирани параметри и срок за реализация. 

 Работни екипи. Изпълняват регулярна и непрекъсната във 

времето дейност. Съществуват в рамките на една функция на 

организацията, като например финанси, маркетинг, тренинг и др. 

Имат обособени граници и изразено членство, което ги 

разграничава от другите структури на организацията. Много 

работни екипи функционират виртуално, разделени във времето 

и пространството. 

 Мениджърски екипи. Изпълняват регулярни и непрекъснати във 

времето управленски функции. Съществуват извън 

националните, но в рамките на организационните структури. Те 

са типичен бизнес модел за транснационалните и международни 

корпорации. Членовете на екипа са част от една организационна 

структура, но с цел оптимизиране на процесите са географски 

раздалечени. 
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 Оперативни екипи (action teams). Прилагат се в критични 

ситуации. Функционират виртуално, разделени във времето и 

пространството. 

Виртуалните екипи за разлика от традиционните модели на управление, 

имат редица безспорни предимства. Основните положителни страни могат да 

бъдат сведени до следните няколко направления: 

 Безпрецедентно ниво на гъвкавост. Привличането на човешки 

капитал в организацията се осъществява без иницииране на 

промени в административната структура, работното 

пространство и други усложнения, характерни за традиционните 

екипи; 

 Съкращаване на времето и разходите чрез  информационните и 

комуникационните технологии; 

 Осигуряване на равни възможности на работното място, чрез 

намаляване на възрастовата и расова дискриминация.  

Виртуалните екипи се оценяват главно по резултатите, а 

физическия вид на членовете остава анонимен. Допълнително те 

осигуряват равномерно участие при хетерогенни групи. Чрез 

технологиите се елиминират невербалните знаци и статусни 

различия; 

 Високи нива на продуктивност, свързана със съкращаване 

времето за излизане на пазара - например чрез работа по дизайна 

на продукта на няколко екипа паралелно. Виртуалните екипи 

прилагат принципа на „следване на слънчевата светлина“ – т.е. 

членовете се активират в различни точки на земното кълбо, в 

зависимост от придвижването на границата на деня, за да 

гарантират 24/7 достъпност на услугата или процеса; 

 Трансфер на знания и осигуряване на достъп до таланти, 

независимо от организационните и националните граници – 

международните виртуални екипи са източник на директен 

достъп до информация, практики и идеи; 

 Ниски разходи за обучение. 

Бизнесът търси възможности да се възползва от тези предимства, но 

дистанционният метод е нова управленска филисофия, която крие 

предизвикателства пред мениджмънта на виртуални екипи. Основните 

недостатъци в най-общ план са: 

 Използване на сложни технологични приложения, усвояването 

на които увеличават разходите и времето за обучение; 

 Липса на физически взаимодействия, което води до замърсяване 

на комуникацията и неразбиране на посланията, комуникирани 

чрез индиректни носители (скайп, мейл и др.). Независимо от 

динамичното развитие на дистанционните средства за предаване 
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на информация, мисловните модели са настроени към директно 

ниво на общуване. Съвместната работа (лице в лице) е по-

ефективна при създаването на концепция за решаване на 

проблеми; 

 Липса на доверие, поради прекъсвания в комуникацията и 

намаленото влияние на ръководителя. Създават се предпоставки 

за конфликти и борба за власт; 

 Предизвикателства при определяне на адекватна технология. 

Причината е, че дейностите по изпълнението на конкретен 

проект могат да бъдат координирани както асинхронно, така и 

синхронно. Във всяка една от тези две категории съществуват 

редица ИТ решения за работа в екип; 

 Предизвикателства при управление на конфликти. Липсата на 

социален контакт създава среда, в която членовете на 

виртуалния екип неадекватно интерпретират фактите и правят 

грешни предположения. Нарушават се междуличностните 

отношения и се създават предпоставки за възникване на 

конфликти, които влияят отрицателно върху продуктивността на 

виртуалния екип; 

 Културното и функционалното разнообразие във виртуалния 

екип предизвиква различия в мисловния процес на неговите 

членове. В резултат на това създаването на доверие е 

предизвикателство пред мениджмънта на екипа;  

 Потребността от специализирано обучение и техническа 

експертиза са основни предпоставки за ефективното 

функциониране на виртуалния екип. 

Независимо от посочените недостатъци, виртуалните екипи се налагат 

като норма в бизнес организациите. Ефектите от минимизиране на разходите, 

безпрецедентните нива на гъвкавост и преодоляването на времевите и 

географските бариерите значително надвишават проблемите, свързани с 

включването на ИТ решения и липсата на физическо взаимодействие. 

Изводът, който се налага е, че при проектирането на виртуални екипи трябва 

да се максимизират предимствата при дизайна и управлението на работата от 

дистанция и да се неутрализират недостатъците, свързани с приложенията на 

технологиите, координационните механизми, решаването на конфликти, 

лидерството и мотивацята. 

 

4. Заключение 

В основата на всяко голямо постижение стои екипната работа. Едва ли 

има значимо събитие в историята на човечеството, което да е резултат само 

от усилията на една единствена личност. Изследваните в доклада 

концептуални и специфични измерения по категоричен начин обосновават 
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тезата, че виртуалните екипи са нова парадигма в теорията и практиката на 

съвременния мениджмънт. Базирани на иновативни технологии те са 

неделима част и основна градивна единица на организациите на бъдещето. 

Силата и синергитичните ефекти на виртуалните екипи са пряко следствие от 

следните уникални характеристики: 

 Виртуалните екипи включват индивиди с допълнителни умения 

(технически, функционални, междуличностни, когнитивни и 

социални), развиват уникални културни нагласи и съпричастност 

към специфични общи цели, подходи и методи, следователно 

разполагат с повече ресурси, идеи и енергия; 

 Виртуалните екипи максимизират потенциала и минимизират 

индивидуалните слабости. Лидерството балансира работните и 

междуличностните процеси, като осигурява фокус върху 

непосредствените резултати; 

 Виртуалните екипи генерират алтернативни решения, тъй като 

предлагат повече перспективи за реализирането на 

дефинираните цели; 

 Виртуалните екипи споделят триумфа от успеха и тежестта от 

загубата. Солидарно споделената отговорност насърчава 

искреното съчувствие и подсилва усещането за съпричастност; 

 Виртуалните екипи са индивидуално и взаимно отговорни за 

постигането на целта; 

 Виртуалните екипи мултиплицират ефектите за реализиране на 

стратегическите фирмени цели и задачи. 
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Abstract. One of the most important factors which the success of modern organisations 

depends on are the people. At the same time, the organisations are increasingly facing the 

challenge of "lack of proper staff". The search for opportunities to attract and retain the so-

called “talented” associates becomes a trend in the competitive struggle between 

organisations, which makes managers use different approaches and principles in 

management. This report describes group behaviour in the workplace. It presents an opinion 

about its various types. The conclusion is that group behaviour has to be subject of 

management, and that the managerial impact is based on the principle of "Aptitude". 

Keywords: needs, transparent, management, organisation, decision, corruption. 

 

1. Въведение 

Новите реалности, свързани с глобализацията, икономическото развитие 

на ново индустриализиращите се страни, цикличното влизане в кризи и 

стремежът към поучителен изход от тях, засилват конкурентната борба 

между структурните единици. Сега тя се превръща от предизвикателство за 

преодоляване в заплаха пред тяхното съществуване и развитие. 

На съвременния етап в конкуренцията между различните системи се 

появява и една нова тенденция – стремеж към придобиването не само на по-

големи количества материални, финансови и информационни ресурси, но и 

водене на политики и предприемане на действия за привличане на хора с 

таланти и висок потенциал. Тази нова насока на конкурентната борба намира 

място и в стратегическите цели на организациите. В отговор на появилата се 

тенденция се формират организационни структури, използва се помощта на 

специализирани организации, привличат се и се създават добре подготвени 

консултанти. Резултатите от тези действия показват, че те не са достатъчни. 

Необходимо е да се създадат условия за ефективното използване на човешкия 

фактор, както и за  задържане и повишаване на неговата ангажираност. 

Конкретно решение, чието реализиране ще допринесе за постигането на този 

резултат, е използването на принципа „Пригодност“ при управление на 

груповото трудово поведение.  
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Предметът на разработката е насочен към характеризиране на груповото 

трудово поведение и прилагане на принципа „Пригодност“ при неговото 

управление.  

Целта на изследването е да се посочи необходимостта от използването на 

принципа на пригодността при управлението на груповото трудово 

поведение.  

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

следните задачи: да се характеризира трудът като фундамент на груповото 

трудово поведение; да се изяснят категориите „трудовата дейност“ и „трудово 

поведение“; да се обоснове принципът на пригодността при управлението на 

груповото трудово поведение.   

Обект на изследването е груповото трудово поведение. 

В разработката защитаваме тезата, че при осъществяване на 

управлението, чийто обект е груповото трудово поведение, следва да се 

използва принципа „Пригодност“. 

 

2. Трудът като фундамент на трудовото поведение   

Категорията “труд” е с фундаментално значение за редица обществени, 

физически, технически и други науки. Тя е пресечна точка в развитието на 

редица важни за човека и обществото науки. Добил широка гражданственост, 

това е най - масово ползвания термин в общуването и взаимодействието 

между хората.  

Трудът е от изключителна важност за съществуването на отделните 

индивиди, за изградените от тях социо-професионални групи, за конкретното 

общество и за човечеството въобще. Той има всеобщо действие за всички 

хора, независимо от социалния им статус и универсален характер за всички 

обществено икономически формации, независимо от степента на тяхното 

развитие. 

Трудът е универсално средство за свързване на човека с природата и за 

встъпването му в различни по сила, характер и продължителност 

взаимодействия с нея. Процесът на взаимодействие между човека и 

природата, осъществяван върху основата на човешкия труд, води до външно 

коренно различни, но взаимосвързани по същество последици. От една 

страна, чрез своя труд и в името на задоволяване на специфични за тях 

потребности, хората видоизменят природата. Знакът и посоката на това 

изменение има или би трябвало да има градивен за човечеството и природата 

характер. Така се осигурява интензивно и трайно разширено възпроизводство 

както на обществото, а така също и на природата. 

От друга страна, трудът оказва определено въздействие върху своя 

субект, като влияе в определена форма, степен и насока върху неговата 

същност, но преди всичко върху социалната му природа. Това е второто 
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направление, в което се проявява формиращото въздействие на труда както 

върху природата, така и върху човека, който го упражнява.  

Трудът въздейства не само върху същността на човека, не само върху 

формирането и проявлението на отделни негови качества и свойства, но и 

върху, изпълняваните от него функции и дейности. Той е основата, върху 

която се наслагват и оста, около която се структурират всички останали 

човешки дейности. Г. Костов подчертава, че “за да се разкрие неговата 

същност и съдържание, се оказва необходимо да стигнем до труда, като 

създател на всички останали социални дейности на хората и като свързващо, 

организиращо звено, именно в светлината на това разбиране трябва да 

разглеждаме труда в системата на социалните човешки дейности”[1]  

Поставен да се труди в отчуждаващи го от труда условия, човек си 

изгражда собствена стратегия за трудово поведение. В нея алтруистичните 

подбуди и идеи се преплитат с егоистичните и прагматичните му цели и 

интереси. Същността и ориентацията на тази стратегия е в два възможни 

полюса, определени от принудата и целенасочеността на трудовата дейност. 

На външната принуда човек противопоставя своето собствено желание, 

експектациите си от труда, който извършва. На външно поставените му цели 

пред трудовата му дейност, той противопоставя своите собствени цели. 

Според Тадеуш Котарбински неизпълнението на поставените пред всеки 

конкретен труд цели води до нанасянето на определени щети на обществото, 

до затрудняване на нормалното функциониране на отделни негови структури. 

“Трудът в нашия пракселогичен смисъл се противопоставя на всяка дейност, 

която не е свързана с никаква принуда” [2]. По същия повод К. Енглиш 

отбелязва, че „когато чрез труда не се постигат предварително набелязаните 

от индивида и дадената организация цели, върху живота, здравето и неговата 

култура могат да се нанесат известни щети, някаква вреда“ [3]. Това е 

“странично” действие на труда върху неговия субект, но в същото време е 

много важно. 

Върху основата на семантичния, сравнителния и дейностно аналитичния 

подход, могат да се направят следните изводи за труда: 

1. Трудът е човешко усилие. Той се осъществява с определен разход на 

физическа, интелектуална или емоционална енергия; 

2. Трудовата дейност е целесъобразна. Тя е съзнателно прилагане на 

човешките сили с помощта на определени средства върху даден предмет; 

3. Изходен пункт на третия подход е дейността с нейната реална 

структура.  

От дейностно аналитичния подход към труда  се прави преход към 

социалната му  характеристика – интересите на работещите, проявявани в 

работата им и във връзка с нея, а също така отношенията помежду им [4]. 

Основен белег на труда е двойственият му характер. Той се проявява 

като: конкретен и абстрактен; обществен и индивидуален; необходим и 
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принаден; производителен и непроизводителен; жив и овеществен; умствен и 

физически; привлекателен и непривлекателен; лек и тежък; прост и сложен и 

т. н. Тази двойственост на труда понякога е латентна, но понякога се 

проявява твърде фрапиращо. Тя се чувства във всички негови форми, видове 

и нюанси. 

 

3. Трудова дейност и трудово поведение  

Трудът се проявява чрез връзката “трудова дейност – трудово 

поведение”. Това са двете лица на труда, основните компоненти в 

съдържателната му структура и основните направления за неговото 

раздвоение, за проявлението на двоякия му характер. Трудовата дейност и 

трудовото поведение са в диалектическо единство. Те са взаимно свързани 

като съвместно се предполагат и обуславят. Същевременно те са и качествено 

различни. Под действието и на едната и на другата им характеристика, те 

взаимно се допълват и осъществяват едно чрез друго. Разглеждан като 

дейност, трудът е нещо всеобщо, в което е отречена и заличена всякаква 

индивидуалност, всякаква особеност. Третиран като дейност, в него се 

открояват три особености.  

1. В него хората участват като безлични единици. 

2. Осъществява се в съответствие с потребностите и интересите на 

обществото – това е труд за другите. 

3. Извършва се тогава, когато са налице определени условия и 

предпоставки.  

Посочените  особености   водят до задоволяване на определени 

потребности и интереси, именно чрез трудовата дейност. Именно тя придава 

обективен характер на труда. Чрез нея той се откъсва и става автономен, 

независим от възможностите, потребностите, интересите и претенциите на 

индивидуалните му субекти. 

Разглеждан като трудово поведение, трудът се явява една 

персонификация на индивидуално субективния живот на хората. В този 

смисъл той е труд на винаги конкретно определен субект – индивид или 

група. 

Основните характеристики на трудовото поведение са: 

1. Винаги е конкретно проявяващо се като труд на конкретните 

изпълнители, субекти на труда, които могат да се трудят индивидуално или 

обединени в група. 

2. То е личностно мотивирано. Това е труд за себе си, изпълняван  за 

задоволяване на своите претенции, потребности, интереси, амбиции и т. н. 

3. Трудовото поведение се определя от наличието на конкретни 

предпоставки, условия и се намира под влиянието на различни фактори. То е 

функция, резултат от тяхното наличие и  действие. 
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Посочените характеристики стоят в основата на разбирането за 

необходимостта от управление на трудовото поведение, а това от своя страна 

ще съдейства за оптимизиране на резултатите от труда. 

 

4. Принципът „Пригодност“ при управление на груповото трудово 

поведение 

Трудовото поведение може да се проявява на различни равнища: 

индивидуално, групово и организационно. 

Груповото трудово поведение не може да се разглежда откъснато, 

отделно и независимо от поведението на отделната личност. Без изцяло да го 

копира, покрива и възпроизвежда то се базира върху индивидуалното 

трудово поведение. Груповото трудово поведение не е механичен сбор от 

индивидуалното трудово поведение на членовете на групата. Вследствие на 

действието на редица фактори трудовото поведение на групата добива някои 

нюанси и особености, които не са характерни за трудовото поведение на 

нейните членове или поне на някои от тях. Така се формира емержентния 

характер на груповото трудово поведение по отношение на индивидуалното 

трудово поведение. Емержентността не е израз на някаква външна 

автономност на единия спрямо другия вид трудово поведение, а само 

формира, по-скоро разкрива някои особености на груповото трудово 

поведение, съотнесено към индивидуалното. Това налага необходимостта от 

неговото анализиране с оглед посочване на възможностите за управлението 

му. Груповото трудово поведение е своеобразна система от групово 

извършвани действия на личности, насочени към задоволяване на 

нормативно зададени икономически, организационни, технически и други 

изисквания, а така също и към удовлетворяване на индивидуалните 

потребности и постигане на индивидуалните цели. 

В зависимост от начина, по който се формира груповото трудово 

поведение, може условно да се прояви в четири основни типа. При тяхното 

обособяване сме се основавали на видовете индивидуално трудово поведение 

[5]. 

1. Свободно избран тип трудово поведение 

Той е формиран от членовете на групата. От множеството цели, условия 

и средства на труда членовете на групата имат възможност да избират тези, 

които са най-добри и приемливи от тяхна гледна точка. Тук не присъства 

елемента принуда. 

2. Препоръчан тип трудово поведение 

Този тип трудово поведение е посочен от страна на органи, организации, 

отделни лица. Това не е принудително наложен, а препоръчан тип поведение, 

който подтиква членовете на групата да постъпват именно така, а не по 

някакъв друг начин 

3. Релативистичен тип трудово поведение 
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То се проявява като симбиоза между свободно избрани черти, белези на 

желано от членовете на групата трудово поведение и черти, белези на 

трудово поведение, които се налагат от вън – от институции, организации, 

органи, други групи, лица, условия, обстоятелства и т.н. Съотношението 

между принудата и свободата на избор са причина за релативния характер на 

този тип поведение. 

4. Принудително наложен тип трудово поведение 

Той се формира в следствие на безсилието на отделните членове на 

групата да се противопоставят на упражняваните върху тях въздействия. 

Членовете на групата не одобряват тези въздействия, но не могат да им се 

противопоставят и тогава формират поведение, което е неприемливо за 

самите тях. Тези въздействия са от различен характер – икономически, 

политически, правни, административни, психологически и др. Те могат да 

бъдат аргументирени достатъчно убедително и приемливо за обществото и 

организацията, но за отделната група (членовете) да са неприемливи. Тези 

въздействия могат да принудят членовете на групата да проявяват активно 

трудово поведение. Тази активност е нетрайна, неустойчива, понеже е 

принудителна. Тя често се съпътства с влошаване на качеството на труда, 

демотивация и пр. Принудителното трудово поведение може да се окаже 

неизбежно в редица случаи. Например, когато процесът на социализация е 

затруднен и дълъг, груповите норми не се приемат, не се спазва 

дисциплината на труда и др. Принудителното трудово поведение дори и в 

тези случаи трябва да има временен характер. Това може да стане 

посредством използването на различни мотивационни механизми, които да 

въздействат върху желанията, потребностите и интересите на хората. При 

това положение принудително въздействащите върху групата методи и 

механизми в последствие започват да се възприемат като целесъобразни. 

Първичната принуда се транслира в позиция на отделния член, в негово 

разбиране и убеденост. По този начин принудителното трудово поведение 

прераства в свободно избран тип трудово поведение. Пътят на това 

прерастване се маркира чрез управление на груповото трудово поведение. 

Принудителното трудово поведение може да се формира посредством: 

- административно въздействие; 

- икономическо въздействие; 

- организационно-техническо въздействие; 

- политическо въздействие. 

Характеристиките на съвременната външна среда (мобилност, 

неопределеност, агресивност и т. н.), а така също и на вътрешната (динамика 

в целите и задачите, изменящи се организационни структури, потребност от 

нови технологии и свързаните с тях компетентности и пр.) и тяхното 

влияние, изправят структурните единици пред редица предизвикателства. Ето 

защо е  необходимо да се търсят възможности за формиране на оптимално 
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групово поведение. От една страна, то трябва да е съобразено с конкретната 

ситуация, в която се намира организационното формирование, а от друга – 

неговите членове. Оптималният модел на групово трудово поведение се 

очертава от два  вектора. Единият е проекция на максималната пригодност на 

членовете на групата да упражняват своята професия, мотивацията им за 

това, ангажираността им към групата. В резултат на това избраният тип 

поведение гарантира висока продуктивност на труда и осигурява възможност 

на членовете на групата да постигат индивидуалните си цели. Другият вектор 

е проекция на пригодността на групата  да осигури такива условия на труд, 

групови норми, роли, статус, при които членовете на групата да са в 

състояние да използват в максимална степен своите потенциални 

възможности (вж. фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1.  Оптимален тип групово трудово поведение 

 

Тези два вектора очертават основните белези на оптималния тип групово 

трудово поведение. От една страна то е ефективно за самата група и 

съдейства за подобряване на крайния резултат, а от друга – за отделния член 

на групата и е причина за по-голяма удовлетвореност от труда (Вж. Фиг. 2). 

Това ни дава основание да формулираме т. нар. от нас принцип 

„Пригодност“. Неговото прилагане при управлението на груповото трудово 

поведение, по отношение на членовете на групата и на самата група като 

организационна форма, го превръща в оптимално.  

Ефективността на този тип трудово поведение намира израз в следното: 

1. По отношение на индивидуалната ефективност. 

- удовлетворяване на потребностите; 

- постигане на индивидуалните цели. 

2. По отношение на организационната (груповата) ефективност. 

- липса на конформизъм; 

Пригодност на 

членовете на 

групата 

Оптимално трудово 

поведение 

Пригодност на групата 
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- постигане на устойчив растеж чрез внедряване на иновации, тъй като 

„те могат да осигуряват на икономическите субекти, които ги реализират 

успешно, многократно увеличение на ефективността“ [6]; 

-  намаляване на риска по отношение на привличане и задържане на 

хората, тъй като „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“ [7];  

 

 
Фиг. 2.  Ефективност на оптималното групово трудово поведение 

 

- постигане на по-висока производителност на труда, защото тя 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“ [8]. 

Принципът на пригодността следва да се използва при управлението на 

груповото трудово поведение. За целта е необходимо да се има предвид 

видът на групата, целите, структурата (професионална, възрастова, полова, 

образователна, квалификационна), сплотеността, съществуващите групови 

норми и т. н. 

 

5. Заключение 

Груповото трудово поведение подлежи на управление. Чрез използването 

на принципа на пригодността може да се формира оптимален тип групово 

трудово поведение. Поведението на групите следва да бъде управлявано в 

посока постигане на оптимални резултати. Оптималният модел на груповото 

трудово поведение е проекция от два вектора. Единият отразява 

пригодността на членовете на групата да упражняват своята професия, 
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мотивацията им за това, ангажираността им към групата, а вторият – 

пригодността на групата да осигури подходящи условия на труд, групови 

роли, статус на своите членове, чрез които те  да са в състояние да използват 

в максимална степен потенциалните си възможности.  

Чрез прилагането на принципа на пригодността се откриват резерви за 

подобряване използването на потенциалните възможности на човешкия 

фактор. За целта е необходимо: 

Първо, афиширане ползата от управлението на груповото трудово  

поведение на равнище организации, групи и отделни индивиди с цел 

подтикване на мениджърските екипи към провеждане на конкретни анализи и 

внедряване на резултатите. 

Второ, разработване и реализиране на програма за обучение по 

управление на груповото трудово поведение от страна на организациите, 

съвместно с образователни институции – висши училища и обучителни 

центрове, която да е насочена към оперативни мениджъри, ръководители на 

дирекции и специалисти по управление на човешките ресурси. 

Трето, провеждане на различни тематични тренинги, в които да участват 

както ръководители, така също и членове на различни групи. 

Четвърто, усъвършенстване обучението и учебните програми по 

изследваната тематика, като се отдели по-значимо място на практическата 

подготовка и придобиване на конкретни компетенции чрез работа на учебен 

терен. 

Хората са най-важния фактор, от който зависи успеха на организацията. 

Използването на принципа „Пригодност“ при управлението на груповото 

трудово поведение съдейства за използването и развитието на човешкия 

потенциал. Така организационните структури ще се превърнат в устойчиви 

формирования, в които ангажираността е висока, а удовлетвореността от 

труда голяма. 
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Abstract. Main components in the management of organizations are personal elements. 
They are main part in the implementation of the labor processes, and from this point of view 

their stimulation is required. The incentives are the conscious and purposeful actions that 

assist the process of motivation in order to enable the individual, professional and social 

growth of the individual. This process is linked to the integration of approaches and 

methods that aim to achieve a higher, mutually beneficial result. Stimulation approaches, 

methods and models, and their multi-variance, create the favorable opportunity for 

integrating the one that best meets the challenges of the management system. Taking into 

account the specificity of the management object relative to the theoretical-applied issues of 

motivation is a prerequisite for the selection and integration of a model for the research of 

the motivation of the collaborators in accordance with the specifics of the management 

object. This requires the development of methodological consistency of the research process 

in order to reduce the emergency in using of the toolbox during its application. 

Keywords: management, organization behavior, motivation, motivation research, research 

methodology, motivations algorithm research, educations system. 

 

1. Въведение 

Съвременният организационен мениджмънт изисква интегрирането на 

адекватни и отговарящи на неопределеността и динамиката методи и 

подходи. Това е обвързано с познаване на теоретико-методическият характер 

на функционалните области при тяхното управление. Управлението на 

личностните елементи е пряко обвързано с ръководната функция в 

мениджмънта на всяка организация. Ръководителите са тези, които е 

необходимо да познават и интегрират методи и модели за подобряване 

политиката при управление на сътрудниците в организацията. Това 

задълбочено се разглежда във функционалната област управление на 

персонала. Подходите, методите и моделите и тяхното разнообразие създават 

предпоставка за задълбочено изследване и анализ, за да бъде възможно 
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интегрирането им в управлението на персонала. Тези изследвания следва да 

разкрият предимствата и недостатъци от гледна точка на прилагането им в 

реалната управленска теория и практика. 

 

2. Мотивационна теория на ФРЕДЕРИК ХЕРЦБЕРГ 

Управлението на персонала е функционална област с висока интензивност 

на теоретични и приложни изследвания в последните години. Това е 

аргументирано от множеството фактори и тяхното влияние върху 

личностните и професионални качества на сътрудниците в организацията. 

Тяхното развитие и усъвършенстване е съпроводено от мотивационните 

теории и възможността им за интегриране в управленския процес. 

Мотивите са вътрешно присъщите на сътрудника подбуди, 

вследствие на които той извършва едни или други действия. Те са в 

съзнанието му и ръководителят трудно може да узнае точно какви са, той 

може само да предполага и да се стреми да ги научи, като прилага 

съответните начини за проучването им [1]. 

Ръководителят въздейства върху сътрудниците посредством стимули. Те 

са външната проява на ръководното въздействие, способите чрез които 

ръководителят цели да получи желаните от него и полезни за звеното и 

организацията резултати. Колкото повече те отговарят на мотивите на 

сътрудника, т.е. са в съответствие с неговите потребности, толкова по-

ефективно е ръководното въздействие и по-сигурно получаването на 

желаните резултати [1]. 

Личностната мотивация е вътрешно състояние на индивида и поради тази 

причина е необходимо неговото изучаване. В теорията и практиката са 

известни  теории, които разгледани сами по себе си надграждат предходната, 

за да могат преди всичко да бъдат емпирично доказани. Основните 

мотивационни теории са: Систематизация на потребностите по Хенри 

Мъри; Теория на Ейбрахам Маслоу; Теория на Клейтър Алдерфер; Теория на 

Дъглас МакГрегър; Теория на МакКлеланд; Теория на Фредерик Херцберг [3]. 

Фредерик Херцберг приема концепцията на Маслоу за йерархията 

(важността) на потребностите, но отива по-нататък, като предлага 

твърдението, че не всички потребности са мотивационни [2,3]. 

Херцберг заключва, че удовлетвореността и неудовлетвореността от 

работата са продукт на два различни фактора: Мотивиращи фактори и 

Хигиенни фактори [2]. 

В първата група влизат мотиваторите или удовлетворителите. Тези 

фактори се отнасят до другата съвкупност от потребности, свързани с 

уникалната човешка черта - способността за достижения и чрез това, 

развитие на индивида от гледна точка на личностната психология. Факторите 

на развитието, или мотиваторите, вътрешно присъщи на работата са:  

 Постиженията; 

 Признанието;  
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 Характеристики на работата; 

 Отговорността; 

 Възможностите за развитие (напредък). 

Според Ф. Херцберг, вниманието на ръководителите трябва да бъде 

насочено именно към втората група фактори. Това означава, например, да се 

дава на служителите разнообразна работа, за да се ограничи рутинността, 

отегчението и липсата на предизвикателство, което е възприето под термина 

„обогатяване на работата". 

Във втората група влизат така наречените хигиенни фактори или 

неудовлетворители. Според Херцберг те са свързани с потребности, 

произтичащи от биологичната природа на човека - инстинктивните му 

движещи сили да избягва страданието, идващо от обкръжението, плюс 

придобитите движещи сили, които се обуславят от биологичните му 

потребности. Хигиенните фактори обхващат:  

 Политика на организацията; 

 Административни процеси и политика; 

 Технически надзор; 

 Междуличностните взаимоотношения; 

 Работни условия и сигурност на работното място; 

 Заплащане на труда и статус на индивида.  

Мотиваторите (вътрешните фактори) водят до удовлетвореност, защото 

водят до развитие и самоактуализация, а хигиенните (външни фактори) водят 

до неудовлетвореност поради вътрешно присъщата за индивида 

необходимост от избягване на неприятни усещания и емоции. 

В заключение позовавайки се на тази теория може да се каже, че 

ръководителите е необходимо да стимулират личностното израстване и 

самоактуализация на индивида. Това изисква разработването на методическа 

последователност и подходящ инструментариум, за да бъде възможно 

нейното интегриране в реалната организационна среда. 

 

3. Специфика на работната среда в средното образование 

Училището като организация е общност от ученици, учители и 

административно-помощен персонал, обединени от общи цели. То е основна 

организационна единица в образователната  системата, която осигурява 

образователна и професионална подготовка на подрастващото поколение. 

Спецификата на работната среда в училище произтича от характера на 

предоставяната услуга – образование и от основните потребители на тази 

услуга -  подрастващите. 

 

3.1. Външни фактори, влияещи на спецификата на работната среда 

Външната среда е съвкупност от фактори и институции извън 

организацията, които влияят явно или потенциално на дейността на 
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училището. 

Потребители на образователните услуги са учениците, които се обучават 

в училище в съответната образователна степен. Те имат изключително важно 

значение за работната среда, тъй като са обект на дейността на учителя. 

Освен обект на учителската професия, ученикът е и субект на своето 

развитие и личностно самоизграждане. Взаимоотношенията учител-ученик 

могат да окажат положително или отрицателно влияние не само върху 

познавателното и личностно развитие на учениците, но и върху тяхната 

мотивация за учене и високи постижения. Постигането на положителни 

взаимоотношения учител-ученик може да провокира у ученика повишена 

мотивация за учене, както и нарастване на професионалната ангажираност и 

лична удовлетвореност у учителите [4]. 

Трудностите, които учителят среща в отношенията си с учениците са най-

често липса на заинтересованост към учебния процес, демотивация за учене и 

неуважение към личността на учителя. Това обаче е двустранен процес, което 

означава, че причините трябва да се търсят и в двете страни.  

За спецификата на работната среда влияние оказват и родителите. 

Учители и родители имат обща цел – качествено образование на децата. 

Често обаче родителите проявяват неуважение към работата на учителите, не 

оказват съдействие, противопоставят се на техните решения и изисквания, 

пишат жалби, сигнали и оплаквания,. Това уронва престижа на учителя в 

обществото. 

Конкуренти в дейността на училището се явяват по-големи и елитни 

училища в големите градове, които привличат учениците с по-добри 

възможности, което се отразява неблагоприятно върху дейността на по-

малките училища и върху работата на учителите в тях. Новият Закон за 

предучилищно и училищно образование, действащ в училище дава по-

голяма гъвкавост и свобода на учебните програми, оптимизира системата за 

оценяване на учениците, като предлага форми на индивидуализирана 

подкрепа, урежда квалификацията и кариерното израстване на учителите. 

През последните години поради намаляване на  раждаемостта, влошени 

демографски показатели и икономическа емиграция намалява броят на 

учениците. Нарушена, а често и напълно пренебрегната е възпитателната 

функция на семейството. Родителската незаинтересованост и търпимостта на 

обществото към отрицателните явления са съществена причина за недоброто 

възпитание, липсата на мотивация и за агресивното поведение на учениците.  

Повечето училища днес са добре обезпечени в технологично отношение. 

Добре оборудвани са с компютърна техника и  мултимедийни продукти, 

което създава условия за повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес, както и за въвеждане на иновационни педагогически 

подходи. 
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3.2. Вътрешни фактори, влияещи на спецификата на работната 

среда 

Вътрешната среда в училище, както и във всяка организация включва 

цели, сътрудници, структура, технология и задачи. 

Основна цел на училището е изграждане и формиране на личности с 

висока интелектуална подготовка и култура, с ясно изразено гражданско 

съзнание и поведение, притежаващи необходимите знания и умения за 

успешна личностна и обществена реализация.  

Сътрудниците в организацията са учителите и административно-

помощният персонал. Учителят планира, организира и провежда учебно-

възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и 

уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в 

училищната и социалната среда. Учителят е творческа личност, учителската 

професия е сложна, комплексна, интегративна и многоаспектна. Неговите 

личностни качества са определящи за успешното изграждане на 

взаимоотношенията учител-ученици. Административно-помощния 

персонал подпомага дейността на ръководството и останалите сътрудници в 

организацията. Организационната структура на управление е линейно-

функционална. Основен орган за решаване на педагогически въпроси е 

педагогическият съвет, а учителите са разделени в методически обединения, 

в зависимост от нивото на образование и областта в която преподават. 

Задачите, които училището си поставя, освен с повишаване качеството на 

образование са свързани с гражданско образование на учениците, превенция 

на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, изграждане на 

партньорски отношения с родителите, практическо въвеждане на иновации и 

интерактивни методи в обучението, повишаване квалификационната дейност 

на учителите, обновяване на материално-техническата база и др. В 

изпълнение на заложените задачи училището разработва технология на 

учебно-възпитателния процес, която се изразява в изготвяне на годишен 

план за дейността с конкретни срокове, задължения и отговорности, 

утвърждаване на учебни планове, правилници и програми, разпределения на 

учебното съдържание по различните предмети, избор на учебници, учебно-

помощна литература, учебни пособия и информационни средства [5]. 

Отчитайки влиянието на факторите на вътрешната среда и техните 

особености можем да кажем, че спецификата на работната среда в средното 

образование предопределя редица трудности, които учителите срещат при 

изпълнение на трудовите си задължения. 

 

3.3. Ръководна функция в средното училище 

Орган за управление и контрол в средното училище е директорът, който 

организира и контролира цялостната дейност на училището като в 

изпълнение на правомощията си той издава заповеди. Директорът се 

подпомага от заместник-директори по учебната и административно-
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стопанската дейност. Педагогическият съвет е специализиран орган за 

решаване на основни педагогически въпроси. ПС приема стратегия за 

развитие на училището за период от четири години, учебни планове, 

програми и правилници, форми на обучение и други нормативни документи. 

Орган за подпомагане развитието на училището е Общественият съвет, 

който включва представител на общината и най-малко трима представители 

на родители на ученици. Настоятелството е независимо доброволно 

сдружение за подпомагане дейността на училището. Органи на ученическо 

самоуправление са Ученическият съвет на класа и Ученическият 

парламент на училището [6]. 

Директорът на училището като ръководител е нужно да бъде толерантен, 

развиващ възможностите за екипна работа, генериращ добър психологически 

климат и мотивиращ колектива. Той трябва да отстоява позициите и 

интересите на училището и учителите си пред институциите от външната 

среда и пред родителите. Стилът на ръководене в училище не трябва да бъде 

авторитарен, а по-скоро демократичен, така че да дава възможности на 

учителите да  разгърнат своя творчески потенциал. В рамките на НЗУ те да 

имат по-голяма свобода да планират и организират часовете си като 

използват специфични и нетрадиционни методи на преподаване, контрол и 

оценяване. Това би ги мотивирало за повишаване на професионалната им 

квалификация. 

 

4. Мотивационни и хигиенни фактори в средното образование 

СУ „Александър Иванов - Чапай“ е средищно училище в гр. Белово, 

област Пазарджик (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Отчитайки 

спецификата на работната среда в училището и основавайки се на 

Мотивационната теорията на Херцберг можем да отбележим, че върху 

мотивацията на учителите оказват влияние две групи фактори – хигиенни и 

мотивационни.  

Хигиенните фактори са отговорни за неудоволетвореност или липса на 

неудоволетвореност от работата на сътрудниците в организацията. Хигиенни 

фактори в училището са:  

 Училищни политики – свързани са с предоставяне на равни 

възможности за обучение на подрастващите, превенция на ранно напускане 

на училище, превенция на агресията в училище, намаляване на отсъствията и 

др. 

 Материално-техническа база - училището разполага с отлична и 

добре поддържана материално-техническа база, коята създава добри условия 

за провеждане на учебно-възпитателния процес. 

 Междуличностните взаимоотношения - фактор, водещ до 

неудовлетвореност, произтичаща от влошените междуличностни отношения 

в колектива през последните години. Сред учителите се наблюдава липса на 
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доверие и откритост. Колективът е разделен на отделни групи, които 

враждуват помежду си, използвайки неприемливи средства като жалби, 

доноси и компромати. Това поражда напрежение, несигурност и влошава 

психологическия климат. Една от основните причини за тази ситуация е 

авторитарният стил на ръководене, изпозван в последните години, който е 

несъвместим с организационната култура и етично поведение в 

институцията.  

 Заплащане на труда и статус на учителя - до голяма степен 

неудовлетвореността от работата е породена от незадаволителния размер на 

учителската заплата, която все още не е достатъчно привлекателна за 

младите хора. Влияние оказва и статусът на професията. Учителската 

професия е била една от най-уважаваните, но днес това не е така. Зачестяват 

случаите на жалби и оплаквания към учители от училището, заплахи от 

недоволни родители. В града се обсъжда работата на учителите, техните 

професионални и личностни качества от граждани, които не са запознати със 

спецификата на работата и с отношенията в училищната среда, а се позовават 

на слухове. Това уронва престижа на учителите и поражда у тях чуство на 

недооцененост и обезсмисляне в голяма степен на учителския труд.  

За да бъдат учителите удоволетворени от своята работа е необходимо да 

са налице мотивационни фактори, а именно: 

 Постиженията - професионалната удовлетвореност е един от най-

силните стимули, мотивиращи учителите в тяхната работа. 

Удовлетвореността идва от постигнатите резултати, а от там и признанието 

за учителския труд. 

 Характеристики на работата - учителската професия е творческа, 

изискваща отдаване на време и енергия за подготовка на атрактивни и 

интересни уроци. В училището има добри условия и техническа обезпеченост 

за подготовка и провеждане на учебните часове. Необходима е по-голяма 

свобода при разработване на учебното съдържание, съобразена със 

съответните учебни програми, както и въвеждане на иновативни методи за 

преподаване и оценяване. 

 Отговорността - пред учителите стои отговорността за формиране и 

развитие на личностни качества и добродетели у учениците. Резултатите, на  

учениците често  са незадоволителни, мотивацията за учене е слаба, има 

системни отсъствия от часове, лоша дисциплина, липсва интерес към 

изучаваните предмети. От друга страна често и учителят не е достатъчно 

харизматичен и увличащ в преподаването си, така че да задържи трайно 

вниманието на учениците си. Всичко това води да незадоволителни резултати 

и до демотивация на учителите и липса на удовлетвореност от работата им. 

 Възможностите за развитие (професионално израстване) - важен 

мотивационен фактор е професионалното израстване, което е свързано с 

квалификационната дейност на училището. Вътрешноучилищната 
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квалификационна дейност предоставя възможност за обучения на учителите 

за работа в екип, използване на интерактивни методи и техники в 

образователния процес, етично поведение и оганизационна култура и т. н., 

като периодично се провеждат семинари с външни лектори. За 

професионалното израстване на учителите по-голямо значение има участието 

в открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение 

на уроци, дискусии, курсове. Недостатък в квалификационната политика на 

организацията е, че финансирането на участието в квалификационни курсове, 

семинари и конференции се поема по-често лично от учителите, учасващи в 

тях. Участието им е свързано с отсъствие от работа, което е за сметка на 

отпуск или натоварва допълнително колегите им. Това е причина за 

понижено участие на учителите в такива обучителни курсове, семинари и 

конференции. 

В заключение от направения анализ на хигиенните и мотивационни 

фактори в училището е ясно, че е необходимо да бъде разработена система от 

методи за повишаване на мотивацията на учителите. 

 

5. Методическа последователност за изследване мотивацията на 

сътрудниците в средното образование 

Методическата  последователност следва да определи систематичността 

на процесите при изследване мотивацията на сътрудниците в средното 

образование. Структурата и съдържанието в процеса на прилагане и 

въвеждане е необходимо да бъде в следната последователност показана на 

фиг. 1. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ
УСЛОВИЯ

СТРУКТУРА на 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ 

ПРОЦЕС

АЛГОРИТЪМ за ИЗСЛЕДВАНЕ 
МОТИВАЦИЯТА НА 

СЪТРУДНИЦИТЕ
 

 

Фиг. 1. Методическа последователност за изследване мотивацията на 

сътрудниците в средното образование 

 

 

5.1. Специфични условия 

Специфичните условия при изследване мотивацията на сътрудниците в 

средното образование е необходимо да бъдат в съответствие с действащата 

законова уредба, допълнителни нормативни разпоредби, правилници за 

прилагане и вътрешно разработени стандарти, норми и нормативи. 

 

5.2. Структура на изследователският процес 

Структурата на изследователският процес е необходимо да включва 

следната логическа последователност: 
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 Мисия и цели на образователната институция – въз основа на 

мисията да се формулират целите на организацията в съответствие с 

факторите и променливите влияещи върху образователния процес; 

 Избор на показатели за оценяване – показателите за оценяване е 

необходимо да бъдат в съответствие с формулираните цели и да 

създават предпоставка за преминаването от качествено към 

количествено оценяване; 

 Разработване на анкетна карта – структурата и съдържанието на 

анкетната карта, като необходим инструментариум, е необходимо да 

бъде съобразно целите и показателите за оценяване в съответната 

организация. 

  

5.3. Алгоритъм за изследване на мотивацията на сътрудниците 

Алгоритъмът за изследване на мотивацията на сътрудниците е 

необходимо да отчита спецификата на факторите и променливите в средното 

образование. Това изисква разработване на система от показатели за 

оценяване, структура и съдържание на анкетна карта, като подходящ 

приложен инструментариум, за получаването на релевантна информация 

(фиг. 2).  
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SWOT- АНАЛИЗ

Избор на ПОКАЗАТЕЛИ за ОЦЕНЯВАНЕ

Анализ на преките и косвените 
фактори на външната среда

Разработване на АНКЕТНА КАРТА
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Фиг. 2. Алгоритъм за изследване мотивацията на сътрудниците 
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6. Заключение 

В заключение може да се отбележи, че проблемите в сферата на средното 

образование изискват от субекта на управление адаптивност по отношение на 

управленските решения. Тези управленски решения се отнасят, както до 

учебно-методичните въпроси на образователния процес, така и до 

личностните елементи – сътрудниците в организацията. Предложената 

разработка въз основа на теоретико-методическо проучване на 

мотивационните теории, както и спецификата на образователната среда дава 

систематичност за изследване мотивацията на сътрудниците в средното 

образование. Разработената методическа последователно за оценяване 

мотивацията на сътрудниците в средното образование йерархично определя 

специфичните условия при нейното прилагане, структурно диференцира 

дейностите за изследване на мотивацията на сътрудниците и чрез алгоритъм 

конкретизира последователността при реализиране на изследователския 

процес. Тази методическа последователност, от една страна намалява 

емержентността при нейното реално практическо приложение, а от друга 

създава предпоставка за обвързването на получените резултати с избора на 

методи за стимулиране съответстващи на спецификата и динамиката 

вътрешно-организационната среда. 
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Abstract. The report aims the main processes in the selection of middle and senior 

management, the tools for assessing competencies and the analysis of results as the main 

factor for objective decision making. As a consequence of the development of human 

resources management, is introduced the term "competence". Since the process of evaluating 

of middle and senior management is the guiding principle for the future development of the 

company, they must be carried out by highly skilled and experienced specialists, as there are 

no exceptions to social networking messages that have led to the collapse of companies' 

non-objectively to candidates for open positions. On the other side, the high competition 

demands placed on the Business at the threshold of the Industrial Revolution 4.0, in turn, 

puts candidates to the challenge of developing their competencies. 

Keywords: recruitment, competence, management, assessment, aptitude, attitude.   

 

1. Въведение 

Динамичните промени в бизнес средата, изместват фокуса от ясно 

дефинираните работни процеси към тези с изисквания за гъвкавост и 

адаптивност. Правилно подбраната методология за стратегическо управление 

на човешките ресурси и следването и, подкрепят в дългосрочен план 

развитието на Компанията. Като следствие на развитието на управлението на 

човешките ресурси се въвежда терминът „компетенция“. Компетенцията е 

способността да се работи успешно при решаването на проблемите и 

задачите, които възникват на работното място. Прилагането на 

многокомпонентна оценка чрез използване на различни техники е 

задължително условие за обективния подбор на успешни служители.  

Задавайки въпроса на Висшите ръководители в различни Компании „Как 

определяте дали мениджърите Ви са достатъчно надеждни и квалифицирани 

за да вършат успешно своята работа?“, вероятно ще се получат поне три 

възможни отговора. Един от тях ще бъде, че образованието е от най-голямо 

значение. Друг отговор, би могъл да бъде, че усъвършенстването, чрез 
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обучение на работното място и натрупаният опит ще са от първостепенно 

значение. Друг, би гласил, че личните качества, нагласите, ангажираността и 

мотивацията са ключът към успеха. Всеки един от потенциалните отговори, 

сам по себе си е верен, но същевременно и неправилен. Компетентни са не 

онези служители с множество дипломи и огромен опит, а тези със 

способности и мотивираност за непрестанно усъвършенстване и обучение 

[1].  

Всяка една компания определя кои са ключовите компетенции за 

нейните бъдещи и настоящи служители и въз основа на тежестта, която 

притежават отделните от тях, осъществява процесите по подбор и оценка. 

Набирането, подборът, привличането и задържането на компетентни 

служители е висока отговорност, която пряко рефлектира върху 

представянето на Компанията и която следва да се извършва по ясно 

дефинирани критерии, съгласно Фирмената политика и съобразена с 

локалните и глобалните процеси на пазара на труда.  Професионалния подбор 

предявява повишени изисквания, както към самата процедура, така и към 

личността която я реализира.    

Обект на настоящият доклад са основните процеси при подбора на 

среден и висш мениджмънт, инструментите за оценка на компетенциите и 

анализа на резултатите, като основен фактор за обективно вземане на 

решение. 

 

2. Процеси по подготовката на набирането и подбора на висш и среден 

мениджмънт 
При набирането и подборът на среден и висш мениджмънт следват както 

общоприетите похвати, така и навлизащите в последните години личностни 

компетентностни профили. Тъй като процесите за оценка на среден и висш 

управленски персонал, са водещи за бъдещото развитие на компанията, те 

трябва да се извършват от високо квалифицирани и опитни специалисти.  

За да бъде стартиран процеса по набиране, причините се свеждат до 

следните: 

 Напускане или освобождаване на длъжността (replacement) 

От гледна точка на Стратегическият мениджмънт на човешките ресурси, 

не бива да се пренебрегва важността на т.н. „изходящо интервю“, което 

би могло да е индикатор не само за вътрешните процеси в компанията, а 

и за тези протичащи на пазара на труда. 

 Развитие на компанията във възходяща посока 

Прогнозирането на потребностите от човешки ресурси и планирането на 

назначенията е от ключово значение за правилното протичане на 

„въвеждащото обучение“ и адаптация, от чиято адекватност зависят 

мотивацията и бъдещото развитие на успешния кандидат. 

 Продължително отсъствие на титуляра 
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Когато една позиция е отворена поради дълго отсъствие на титуляра, 

съществува известна резервираност от страна на кандидатите, а в много 

случаи и отхвърляне особено когато става дума за управленски позиции 

[2]. 

Фирмената политика е решаваща, когато се подбира метода за 

оповестяване на позицията – дали тя ще се обяви чрез вътрешните канали за 

комуникация или чрез външни такива. 

„Израстването от вътре“ е традиция в редица международни компании и 

е дълбоко залегнало в идеологиите им. Този тип подбор притежава 

множество позитиви, сред които са доброто познаване на мисията, целите и 

визията на компанията, краткият адаптационен период, ниските разходи и не 

на последно място времето което се отделя на личностното израстване и 

пример. Един от негативите е липсата на свежи идеи, който в дългосрочен 

план би могъл да е ограничаващ за развитието на Компанията фактор. В 

случай, че бъдат допуснати недостатъчно и неефективно комуникиране на 

политиката на Компанията възникват негативни нагласи и не приемане на 

одобреният вътрешен кандидат [2].  

Когато търсенето е насочено към външния трудов пазар, той може да 

бъде разглеждан като локален, регионален, национален и международен. 

Когато става дума за средния и висш мениджмънт, първите две нива биха 

могли да са ограничаващ фактор и тук следва да бъдат взети под внимание и 

съпътстващите разходи, в сравнение с потенциалните ползи при 

използването на националния и международния трудов пазар. Като 

позитивни страни на метода, биха могли да се изтъкнат по-широкият кръг за 

избор в сравнение с вътрешния подбор и свежите идеи, които биха 

предотвратили закостенялост в някои от сферите на дейност на компанията. 

От друга страна периода на адаптация е значително по-дълъг от този на 

вътрешните кандидати и значително по-скъпо струващ. 

Вземайки под внимание микро и макро икономическите тенденции на 

средата, е добре да бъдат споменати два от факторите, които оказват значим 

ефект върху възможностите за подбор. Те са: 

 Увеличаването на имиграционното ниво – напускането на страната 

на млади специалисти, довежда до свиване на вътрешния пазар и 

неговото обедняване от към специалисти отворени към усвояване на 

нови знания и умения; 

 Недостигът на умения – броят на хората, притежаващи 

специфични знания и рядко срещани компетенции е изключително 

малък, което от своя страна предразполага за увеличаване на 

конкуренцията [2].   

Всяка организация решава през какви стъпки да премине процеса по 

набиране и подбор, както и на какви методи (инструменти) да се спре при 

отсяването на кандидатите [2].  
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Общоприето действие, с което стартира набирането на персонал е 

актуализацията на Длъжностната характеристика, която според Кодекса 

труда е неразделна част от досието на  служителите и за която няма ясно 

дефинирани законови изисквания. Добрите практики при изработването и са 

в основата на добрите взаимоотношения между двете страни. Реквизитите  

включват: 

 Наименованието на длъжността и кода по Националната 

класификация на професиите и длъжностите в Република България. 

 Описание на дейностите и процесите характерни за длъжността. 

 Подчиненост, връзки и взаимодействия. 

 Отговорности на длъжността. 

 Права. 

 Условия на труд. 

 Дата и подпис на служителя. 

Изчерпателната и адекватна Длъжностна характеристика е незаменим 

инструмент при определянето на критериите по които ще се осъществяват 

процесите по набиране и подбор [3].  

Компетенциите, необходими за изпълнението на длъжността залягат в  

т.н. „компетентностен профил“ и се класифицират най-общо като: 

 Общи, които са задължителни за всички служители в Компанията и 

допринасят за изграждането и поддържането на културата в 

организацията. 

 Специфични, ключови при изпълнението на специфични работни 

задачи 

 Управленски, изразяващи се в устойчивост, лидерство и екипност[3]. 

Набирането и подбора на Среден и Висш мениджмънт изисква високо 

ниво на подготовка и опит, от страна на служителите отговорни за подбора в 

Компанията и това често налага използването на услугите на Консултантски 

компании в сферата. Това до голяма степен облекчава Компанията, не само 

по отношение на времевите и човешките ресурси, а и по отношение на 

отговорността за достигането до крайно решение. Използването на услугите 

на Консултантските фирми, представлява значителен разход, който е 

оправдан основно за висши и средни управленски позиции, а също така и при 

строго специфични длъжности. 

 

3.  Инструменти за селекция на кандидатите 

Инструментите за селекция на кандидатите, могат да бъдат 

класифицирани по следния начин: 

 Интервю, чиито варианти са – структурирано, полуструкторирано, 

ситуационно и поведенческо. Основната функция на интервютата е 

търсещата страна да получи информация за мотивацията и нагласите 

на кандидатите, като от друга страна и самият кандидат да има 
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възможност да зададе интересуващите го въпроси за позицията. За 

ръководни позиции от среден и висок ранг, според експерти в 

областта на Подбора на човешки ресурси, е препоръчително 

провеждането на най-малко две интервюта за по-прецизна оценка. 

 Портфолио и/или документи за постижения - дават възможност 

на кандидата да изтъкне своите постижения и опит, а начинът на 

предоставяне на информацията дава възможност косвено да се 

оценят уменията за представяне от страна на кандидата.  

 Тестове за знания и личностни тестове – проверяващи знанията и 

уменията в определени области, а също така и психо метрични, 

имащи отношение към личността, мотивацията и способностите за 

самооценка. Широката им употреба в процеса е базирана на 

корелационната зависимост между резултатите получени от тях и 

поведението на тестваните на последващ етап.  

 Доказателства от трети страни (обратна връзка) – тук освен 

приетите препоръки от предходни работодатели, в случай на външни 

кандидатури може да се причисли и 360° обратна връзка при 

вътрешните кандидати. Ако в първият пример е трудно да се избегне 

субективизма на оценката, то във втория тя се отличава с голяма 

тежест. 360° обратна връзка обхваща мненията, оценките и 

препоръките за бъдещо развитие на кандидата от срана на 

подчинени, колеги, ръководители, клиенти и доставчици. 

 Центрове за оценка (Assessment centers) – формата, който се 

използва при подбор на среден и висш мениджмънт включва 

проекти, ролеви игри, презентации, симулации, решаване на 

проблеми, психо метрични и други. Центровете за оценка се 

отличават с висока обективност, основно предвид факта че с процеса 

се занимават високо квалифицирани и опитни служители [3].   

Оценява се поведението на кандидата, въз основа на преки и косвени 

доказателства . За да бъдат получени значими и обективни резултати се 

следват принципите на валидност, надеждност и справедливост. Методите за 

подбор се отразяват силно върху имиджа на Компанията в Общността.  

Ключовите компетенции, които се търсят чрез описаните инструменти са 

описани в таблица 1. 

Едни от най-често срещаните пропуски при анализа на резултатите от 

подбора са онагледени в публикация на Ira Wolfe, президент на Success 

Performance Solutions. От позицията на опита му, едностранчивото тълкуване 

на резултатите на кандидатите особено по отношение на тестовете за 

способности и тези отнасящи се до личността може да доведе до ситуацията 

описана с израза „hired for aptitude, fired for attitude” [4]. Не е изключение, 

кандидати с висок професионализъм да бъдат отхвърлени поради слабо 
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представяне по време на процеса на подбор, като вероятните причини биха 

могли да бъдат: 

 Недостатъчна подготовка на екипа, провеждащ етапа на подбор. 

 Неясноти в методиката на отчитане на резултатите от използваните 

инструменти 

 Степента на сложност на изпитните материали, несъобразени с 

нивото на позицията 

 Личните особености на кандидата, породени от възможни 

заболявания, нямащи пряко отношение към предполагаемите 

задължения. 

 
Таблица 1. Инструменти за търсене на ключови компетенции [3]  

Инструмент Компетенция 

Интервю Аналитичност, Ориентираност към резултатите, 

Изграждане на отношения, Комуникативност, Лидерство, 

Управление на времето, Инициативност, Адаптивност, 

Устойчивост на стрес, Водене на преговори, 

Междуличностни отношения, Мотивация за постигане на 

резултати, Фокус към клиента  

Портфолио 

и/или 

документи за 

постижения  

Професионална компетентност, Креативност, Умения за 

решаване на проблеми и конфликти. 

Тестове за 

знания и 

личностни 

тестове 

Технически, езикови и дигитални компетенции, 

Търговски умения, Лидерство, Комуникация, 

Устойчивост, Работа в екип, Асертивност, Стремеж към 

постижения, Компетентност за водене на преговори, 

Фокус към клиента, Умения за планиране на време и 

ресурси, Умения за слушане и задаване на въпроси, 

Инициативност 

Доказателства 

от трети страни 

(обратна 

връзка) 

Ориентираност към резултатите, Търговски и Лидерски 

умения, Управленска компетентност, Управление на 

конфликти, Изграждане на отношения, Личностно 

развитие, Делегиране на права, Развитие на екипа, 

Стратегическо мислене, Продуктивност, Адаптивност 

Центрове за 

оценка  

Аналитичност, Ориентираност към резултатите, 

Управленска компетентност, Комуникация, Изграждане 

на стратегия, Делегиране на отговорности, Управление на 

времето, Гъвкавост, Лидерство, Адаптивност, Мотивация 

и умение за мотивиране на екипа, Водене на преговори, 

Управление на конфликти, Планиране и организиране, 

Работа в екип 
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От друга страна, може да се наблюдава висок резултат по време на 

подбора, а в последствие кандидатът да не достигне очакваните резултати. 

Всяко едно действие по отношение на назначаването на най-подходящия 

кандидат, следва да се анализира във времето, тъй като това ще помогне за 

отстраняване на неяснотите в бъдещ план. Мониторингът на стратегията за 

набиране на персонал, както всяка друга се нуждае от периодична оценка на 

резултатите, като един от възможните измерители биха могли да бъдат 

следните KPI’s (Key Performance Indicators) [7]: 

 Броят на кандидатите за обявената позиция – показател, чието 

измерване би могло да бъде на три или шест месеца и корелира с 

това до колко е привлекателна Компанията, като част от Общността. 

 Рейтинга на методите за подбор ( проучване включващо 

новоназначените служители) – стратегически показател, базиран на 

схващането, че „щастливите“ служители водят до „щастливи“ 

клиенти, което от своя страна прави акционерите „щастливи“. 

Измерването на показателя три или четири пъти годишно, дава 

възможност за оценка на представянето на всички взаимосвързани 

страни. 

 Удовлетвореността на Общността, в която оперира компанията 

измерена чрез независимо външно проучване – периодично 

измерване в рамките на една година и би следвало да служи за 

коректив на взаимоотношенията на Компанията с Общността.  

Като средство за постигането на обективен резултат при анализа на 

резултатите и до голяма степен гарантиращо честност при вземането на 

крайно решение, може да бъде използвана оптимизационна процедура, 

изразяваща се в решаването на задача за многокритериално вземане на 

решение чрез прилагане на стратегиите на препоръчаното решение чрез 

оптимистичен подход.   

За тази цел трябва да се определят тегловните коефициенти на 

заложените показатели.   

Функционалността на една система за оценяване се състои от множество 

целеви параметри ( , ,…, ). Всеки от тях има определено значение, но не 

е достатъчен за оптимизацията на процеса или управлението на процеса. 

Оптималните стойности на различните целеви параметри обикновено се 

получават при различни стойности на множеството управляващи параметри 

( , ,…, ), а оптимизацията само по един критерий не винаги е най-

доброто решение. За изчисляване на коефициентите, могат да бъдат 

използвани следните формули [8]. 

                               (x) = (x) =                                           (1) 

                                       =                                         
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4. Заключение 

Бързите промени в бизнес средата и все по-огромното навлизане на 

технологиите във всяка една сфера на живота, внасят съществени изменения 

в поведението на наемащата и наеманата страни. Случаите на сриване на 

имиджа на Компании, подходили необективно към кандидатите за отворени 

позиции ще зачестяват и това води до завишаване на вътрешните критерии, 

по които се измерва взаимодействието с Общността. 

Терминът „employer branding“, включва всички финансови и 

нефинансови преимущества, които Компанията предлага за задоволяване на 

индивидуалните потребности на потенциалните нови служители. Обръща се 

специално внимание на хората родени от 1980 до 1995година, които според 

някои данни представляват към настоящият момент приблизително 40% от 

работната сила и ще се увеличават пропорционално в идните години. 

Поколението „Y“ или т.н. “Millenniums” са оценява високо нивата на 

прозрачност, адекватност и справедливост при подбора и настояват да 

получат обективна обратна връзка за своето представяне. Погледнато от тази 

страна, всяко едно действие от страна на Компанията получава много по-

широк социален отзвук, което само по себе си служи за движеща сила за 

непрекъснато подобряване на представянето вътре и извън Компанията.  

Високите изисквания за конкурентност поставени пред Бизнеса на прага 

на Четвъртата Индустриална революция, от своя страна изправя Кандидатите 

пред изискването да развиват своите компетенции. Които компетенции се 

изразяват в тяхната склонност да проявяват гъвкавост, адаптивност и 

непрекъснато лично усъвършенстване, без които вписването им в новата 

среда би било невъзможно.        
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Abstract. Adequate performance of the organizations is predetermined by a number of 

measurable and not measurable factors and their values. Indicators such as turnover, profit, 

capitalization, cost of the share capital of the stakeholders and etc. have specific and 

unambiguous parameters. However, the same can`t be said for motivation, engagement, 

willingness to work, loyalty, etc., more person-related and known as "soft skills", which are 

difficult to quantify. In order to assess the correlation between the personal skills and the 

necessary "soft skills" of the organization in recent years in the management, parameters were 

defined, "soft performance issues", which further predetermine its suitability and adaptability 

to operate successfully in the business environment. 

Keywords: "soft skills", organizational environment, intangible assets, well-being, wellness, 

organizational performance. 

 
1.Въведение 

Нивото на развитие и успех на дадена организация се обуславя от 

корпоративната култура, която е сбор от практики, система от ценности и 

убеждения, възприемани от всички служители. Все по-често се дискутира 

връзката между неосезаемите индивидуални и организационни активи и 

организационното представяне. Резултатите от изследвания в тази област 

показват, че организационното представяне може да се обясни с наличието на 

някои неосезаеми организационни елемента: управленски способности; 

човешки капитал; вътрешни взаимоотношения; организационната култура; 

епутацията на организацията. Направените изследвания, относно 

взаимодействието между тях в организации от публичния сектор и 

представянето им показва, че то се оценява както чрез финансови показатели, 
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така и чрез показатели като коефициент на заетост, вътрешна миграция 

[27].Установяването на важността на неосезаемите активи (за хората) за 

процеса на подобряване на представянето на организацията е от ключово 

значение при управлението, независимо от техния вид. За да се създаде 

подходяща среда за подобряване на представянето от съществено значение са 

лидерството, мотивацията, организационната култура, т.нар. “soft performance 

issues”. Акцентът се поставя върху неосезаемите активи, както индивидуални, 

така и организационни. Към индивидуалните могат да бъдат отнесени 

например: усещане за удовлетвореност от работата; мотивация и желание за 

работа; желание за личностно развитие; ентусиазъм към работата; желание и 

способност за учене и развитие; способност за разрешаване на конфликти и др. 

Към организационните: добри междуличностни взаимоотношения; създаване 

на екип; ефективно партньорство; ефективна комуникация и др.[3]. 

Глобалната икономика е все по-динамична и използването на 

съществуващите измерители за състоянието на организацията, например 

печалба, оборот, производителност стават все по-непредставителни за 

реалното състояние на организацията. Според Sveiby: „Основният проблем с 

измерващите системи, е че не е възможно да се измерят съществуващите 

социални феномени с нещо, близко до научната точност. Всички системи за 

измерване, включително счетоводството, трябва да разчитат на измерители 

като доларите, еврото и индикатори, които са твърде отдалечени от 

действителните събития, които пораждат този социален феномен - 

неосезаемите активи, какъвто е знанието”[4]. В тази връзка, той разработва 

“The invisible balance sheet” за финландската компания за мобилни телефони 

“Nokia”, чрез която се оценяват материалните активи и неосезаемите активи 

на фирмата. В резултат на направеното измерване се оказва, че неосезаемите 

активи са в значителен размер, който обаче не е отразен адекватно в 

балансовите документи на организацията. Това води до разминавания в 

очакванията на мениджърите, относно представянето на организацията и е в 

основата на вземане на грешни стратегически решения. Стойността на 

материалните активи с течение на времето се обезценява. Очевидно е, че 

неосезаемите активи, които са около 80% се оказват решаващи за доброто 

представяне на фирмата. Чисто финансовия аспект не дава яснота относно 

истинската стойност на организацията. 

Организацията съществува значително по-добре ако събира и анализира 

знанието си за обкръжаващата я среда. Тя се приспособява и еволюира в 

отговор на промените в нейния контекст чрез оптимално използване на 

ресурсите и капитала си [1]. В съвременните условия на развитие на 

икономика на знанието на преден план излизат практики за придобиване на 

нови знания, развитие на иновациите и прилагане на най-съвременните методи 

за управление на знанията, с цел постигане на високи икономически 

показатели и конкурентоспособност. Създаването, усвояването и използването 
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на нови знания се разглежда като ядро на формиране на иновационна политика 

в дадена организация за постигане на конкурентоспособност. 

 

2. Развитие на човешкия капитал в организацията чрез идентифициране 

и оценяване на неосезаемите активи 

За да се управляват успешно организациите, човешкия капитал следва да 

се възприема от мениджърите като най-важния актив и да се създадат 

подходящи условия, за да се задържат експертите, които са носители на 

знания, важни за споделяне и разпространение сред останалите служители. 

Развитието на хората включва зачитане и оценяване на качествата и 

възможностите на всеки индивид в съответната единица: поведението, 

потенциал за учене, осъзнаване, креативност; предпоставки за кариерно 

развитие; създаване и поддържане на ценности и морални категории и др. 

Ценностите на служителите не могат да се променят от работодателя, 

защото те са се формирали в ранна възраст. Но той може да насърчи такива, 

които не са проявявани до момента, като например креативност и 

инициативност, като използва практики, които не са прилагани до сега. 

Например за прилагане на система за управление на знанията е необходимо да 

се създаде организационна култура на високо ниво. За да може в такава среда 

да се създават знания трябва да се поставят цели, които да стимулират процеса 

на създаването им, осигуряване на свобода на служителите, което да е 

мотивация за създаване на ново знание. В условията на дигитална икономика, 

увеличение на размера на сектора на услугите, за сметка на намаляване на 

производствения сектор, бързо променящата се социална среда очевидно е 

необходимо да се инвестира в дългосрочни планове за развитие на човешкия 

капитал. Това се дължи на очакването, че в близко бъдеще много професии ще 

изчезнат. В резултат на развитие на технологиите, т.нар. Четвърта 

Индустриална Революция,  ще се появят много нови такива. Според 

последните данни света е развил едва 62% от човешкия си капитал, (измерен 

със Световния индекс на човешкия капитал)[15]. 

 

3. Установяване на важността на неосезаемите активи (за хората) за 

процеса на подобряване на представянето на организацията 

3.1. Интелектуален капитал като неосезаем актив 

Трите основни компонента на интелектуалния капитал са: 

- човешкият капитал. Състои се от поведение, компетенции, 

образование, знание, ценности, социални умения на хората в 

организацията. Характерно за него е, че без система за управление на 

знанията, когато хората напуснат компанията, те вземат уменията си, 

компетенцията и знанията със себе си; 

- капитал на взаимоотношенията (външна структура). Състои се от 

бранда, репутация, фирмено име, взаимоотношения с клиенти и 

доставчици, канали за дистрибуция, споразумения за франчайз, 
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лицензионни споразумения, лоялност. Той обикновено се притежава 

съвместно от служителя и работодателя; 

- структурен капитал (вътрешна структура). Състои се от структурата 

на организацията, авторски права, патенти, концепции, модели, 

корпоративна култура и дух, процесите, информационните системи и 

интелектуалната собственост, които са независими от служителите и 

мениджърите, които ги създават. Но са създадени от тях, притежават 

се от организацията, и са вградени в нея. Тази структура и хората 

правят организацията; 

- интелектуалната собственост е нещо, което се смята като отделен, 

четвърти елемент от интелектуалния капитал [7]. 

В триъгълника хора, процеси и технологии, хората са тези, на които трябва 

да се обърне най-голяма внимание [13]. От направени проучвания в България, 

Финландия и Шотландия по отношение на развитие на иновациите и 

предприемачеството се наблюдава оценяване на значението на човешкия 

капитал [9, 10], отчитане на факторите, които влияят на неговото увеличаване 

и устойчиво развитие в организационните единици. Резултатите са повлияни 

от различната степен на развитие на тези страни в съвременната икономика на 

знанието и иновациите, изследвани са малки и средни предприятия чрез 

провеждане на 42 полуструктурирани интервюта /с отворени въпроси/ с висши 

мениджъри за да се изследва отношението им към човешкия капитал и 

благосъстоянието като фактори, оказващи влияние върху представянето на 

организацията. Сферите от икономиката, които са проучвани са ИТ, финанси, 

туризъм и социални грижи. За отбелязване е и факта, че не е голям броя на 

проучванията на взаимозависимостта между човешкия капитал и 

благосъстоянието в световен аспект, но има различни концепции, относно 

благосъстоянието, като например: „изграждане на минимума от регламенти за 

здраве, безопасност и блага, достъп до образование, обучение и възможност за 

работа” (McKee, 2008). 

Различният икономически контекст и провеждана политика в трите държави 

позволява сравняване на резултатите от проучването, относно влиянието им 

върху човешкия капитал и благосъстоянието. Основните въпроси от 

интервютата са: „какво правите за да увеличите стойността на бизнеса Ви?”, 

„какво е да се работи във вашата организация”?. 

След обработка на данните се обособяват 4 основни теми: 

a) хората, човешки капитал, и (бизнес) стойност; 

b) хората и бизнес предизвикателствата; 

c) благосъстояние и работа в малки и средни предприятия; 

d) взаимозависимост между благосъстояние и човешки капитал. 

Резултати от първата тема: хората, човешки капитал, и (бизнес) стойност 

Прилики в отговорите                                           Разлики 

България – Потенциал да се учат нови неща   няма 
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Финландия –    Талант и индивидуалност   няма 

 

Шотландия –  Фирмата е свързвана със служителите си  няма 

 

Резултати по втората тема: хората и бизнес предизвикателствата 

Прилики в отговорите                                           Разлики 

България – Ограничени възможности за  работа с  трудни клиенти 

  кариерно развитие 

Финландия –      Директни комуникационни канали 

 

Шотландия –      Ограничени ресурси 

  Претоварване с работа 

 

Резултати по третата тема: благосъстояние и работа в малки и средни 

предприятия 

Прилики в отговорите                                           Разлики 

България – Работни часове   Материални придобивки 

      благосъстояние 

 

Финландия –   ментално  

и физическо здраве                    работоспособност, приятелска 

                       работна обстановка 

Шотландия –      баланс между работа и живот    

ментално и физическо здраве 

Резултати по четвъртата тема: взаимозависимост между благосъстояние и 

човешки капитал. 

Прилики в отговорите                                           Разлики 

България – нови умения и работен опит   няма 

 

Финландия – работа в екип и споделяне на знание  няма 

 

Шотландия –  знание и опит     няма 

Мениджърите осъзнават значението на човешкия капитал и 

благосъстоянието му как влияят върху развитието на фирмите, които 

управляват [9]. 

Тези организации се оценяват като иновативни и с висок потенциал за 

растеж. Отчитането на стойността на неосезаемите активи се свързва най-вече 

с човешкия фактор и затова те имат голямо влияние върху иновациите и 

предприемачеството в организацията. Всяка една организация може да създаде 

възможности за разработване на нови области на иновациите, насърчаване на 

предприемачеството, изграждане на мрежи от контакти чрез връзки с пазара, 

както и интерактивно обучение [10]. Всички практики следва да са насочени 

към предоставяне на възможност за споделяне на знания и генериране на идеи, 
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за развиване на потенциала на човешките ресурси, като резултатите са 

повишена продуктивност, изграждане на по-добри взаимоотношения в 

организацията и др. 

3.2.Усещане за удовлетвореност като неосезаем актив 

Налице са различни взаимозависимости между неосезаемите активи в 

организацията и нейното представяне (Kuenzi & Schminke), 2009. Свързващото 

звено между тях е удовлетвореността от работата на ниво работници и 

служители. Тя също се свързва с Теория за очакването на Врум, според която 

намерението (склонността) на един човек да изпълни определено действие 

зависи от последствията (резултатите), до които ще доведе то, както и от 

полезността и привлекателността на тези последствия (резултати) за 

индивида. Взаимовръзките са следните: 

- разходи за труд – резултати; 

- резултати –възнаграждение; 

- възнаграждение – удовлетвореност. 

Удовлетвореността се обяснява и с Теория за справедливостта на Джон Адамс, 

според която следва да се получава справедливо възнаграждение за положения 

труд[19]. Усещането за удовлетвореност обхваща удовлетвореността от 

начина на живот, в социален аспект и в работен контекст. Свързва се с 

перспективите за развитие, здравословни и безопасни условия на труд, 

фирмена култура, стил на управление, мотивация, обучение. Усещането за 

удовлетвореност от работата е важен показател за състоянието на 

организацията. То е динамичното взаимодействие на хората със заобикалящия 

ги свят. Обхваща баланса между личните способности и изискванията на 

работата, както и баланса между лично време и работа. Преимуществата на 

съвременните организации, които са първенци в областта си и наистина 

привличат най-добрите служители от съответната област са свързани с 

постигане на баланс между работа и личен живот, оказване на подкрепа в 

кариерното развитие и в желанието да се учи.  

3.3. Ангажираност като неосезаем актив 

Ангажираността се приема като по-широка концепция от тази за 

мотивацията. Тя отразява връзките и взаимоотношенията на индивида с 

организацията, в която работи: вяра в организацията и приемане на целите и 

ценностите й; желание да остане в организацията; готовност да използва 

силите си за изпълнение на допълнителни задачи в името на доброто 

представяне на организацията. За да се изгради това, този неосезаем актив се 

развива в посока на създаване на чувство за принадлежност, чувство, че 

изпълняваната работа е вълнуваща и интересна, доверие в управлението [18]. 

Ангажираността на сътрудниците е психологическо състояние, свързано с 

поведенията, които носят полза на организацията [20]. 

Очевидно е, че е необходимо да се развиват организационни култури, които 

насърчават доверие към лидерите, овластяване на сътрудниците, създават 

ангажираност и прочее. 
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4. Осигуряване на адекватна работна и заобикаляща среда за да се 

повиши представянето на организацията 

Според последната редакция на стандарта ISO 9001:2015 „Системи за 

управление на качеството. Изисквания” на Международната организация по 

станадартизация, „организацията трябва да определи, осигури и поддържа 

заобикаляща среда, необходима за изпълнение на нейните процеси и за 

постигане на съответствие на продуктите и услугите”. Това се постига чрез 

комбинация от човешки и физически фактори - социални, психологически, 

физически или осигуряване на взаимодействие между неосезаемите активи в 

организацията. Служителите в организацията не бива да се възприемат само 

като „човешки ресурси”, а в действителност хората са „човешки капитал” – 

съвкупност от знание, умения, опит, компетенции, поведение. 

Предизвикателството е пред т.нар. мениджъри на знанието да организират и 

управляват тези умения в полза на организацията, (Scultz, 1961; Crook, 2011).  

4.1. Оценяване на неосезаемите активи 

Когато се оценяват активите на една организация би следвало да се вземат 

предвид обучения персонал, know-how, патентите, изградените 

взаимоотношения с доставчици и партньори, маркетинга и познаването на 

пазара, контактите с клиентите и т.н. [6]. Според изследванията в областта, по-

малките фирми и организации се определят като по-добра среда за развитие на 

благосъстоянието на служителите, т.е. осигуряване на баланс между личния 

живот и работата в организацията. 

Неосезаемите активи трудно се акумулират, не може лесно да се 

прехвърлят от една организация в друга, могат да бъдат като входове така и 

изходи на корпоративните дейности. Знанието, като неосезаем актив, само по 

себе си не може да се управлява, но знание, което е уловено и превърнато в 

актив се превръща в стока, на която може да се разчита, за успеха на 

организацията. Според Sveiby (1997) управлението на знанията е „изкуството 

да се създава стойност от неосезаемите активи на организацията” [5]. За оценка 

на тези активи се използват най-често въпроси от типа на какво, как и защо, за 

разлика от оценяването на материалните активи, където въпросите са колко 

струва. 

5. Методи за повишаване на благосъстоянието чрез wellness  

5.1. Благосъстояние /well being/ 

Теорията за благосъстоянието се основава на дискусия за 

взаимодействието между хората и заобикалящата среда. Едната посока е 

благосъстояние на работното място и другата, насочена към постигане на 

баланс между работа и живот на служителите [5]. Благосъстояние на 

работното място включва здраве (физическо и ментално); здраве и безопасност 

при работа; организационна култура/работна среда; стил на лидерство; 

система за оценяване и поощряване; мотивация; продължаващо обучение; 

перспективи за развитие; насърчаване на креативността; пренос на иновации и 
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знание; покриване на персоналните възможности на служителя и изискванията 

на работните процеси; социален статус във фирмата. Личното благосъстояние 

е баланс между работа и личен живот; здраве(физическо и ментално); условия 

на живот; чувство на сигурност; ред и законност според приложимите закони; 

социален статус и признание в обществото; възможности за почивка и 

възстановяване (спорт, културен и социален живот); достъп до образование; 

възможност за продължаващо обучение и развитие. Не бива да се пропускат 

все повечето хроничните болести свързани както с работната среда, така и със 

средата на живот. Концепцията за уелнес поставя нови предизвикателства в 

живота и бизнеса. Преобразява съществуващите икономически 

взаимоотношения, базирани на преосмисляне и реорганизация на стопанските 

процеси [26]. 

За да се използват максимално способностите и качествата на хората в 

организацията е необходимо служителите да работят в подходяща 

заобикаляща ги работна среда. Според последния доклад на Global Wellness 

Institute за добро здраве на работното място, заключението е: „За да оцелеят и 

да процъфтяват в бъдеще, предприятията и организациите ще трябва да 

използват потенциала на wellness /Уелнес/чрез привеждане на работната среда 

и културата в съответствие с личните ценности, мотивация на работниците” 

[2]. Уелнес културата се приема като основен фактор за намаляване на стреса 

сред служителите и работниците и увеличаване на производителността 

(Уелнес на английски „Wellness” е термин, въведен за първи път от Хълбърт 

Дън. Образува се от съчетание на две понятия: „Well being”- „Да бъдеш и да се 

чувстваш добре” и „Fitness”- „Да си в добра форма” [26]). В този термин се 

влага разбирането за баланс, хармония между тялото, духа, социалната среда, 

културата и религиозните виждания на индивида. Наличието на добро ниво на 

благосъстояние е ключов фактор както за индивидуалното представяне така и 

за организационното. За създаване на култура на организационно 

благосъстояние е необходимо да се отчита индивидуалното благосъстояние, 

ангажираността на служителите, като това ще доведе до положителни 

резултати: повишена продуктивност, здраве и задържане на служителите [8]. 

Обикновено, индивидуалното благосъстояние има ефект върху бъдещата 

ангажираност на служителя към организацията. Хората, които имат по-високо 

ниво на лично благосъстояние е по-вероятно да оценяват работната си среда 

като позитивна и продуктивна.  

Благосъстоянието е свързано с условията на труд и удобства, като 

например столове, детски ясли, стаи за отдих и помещения за обяд, жилища, 

транспорт, медицинска помощ, образование, здраве и безопасност, 

съоръжения за отдих и други. При липса на съчетаване на работата с живота 

най-често хората напускат организацията. 

Въпросът, с осигуряване на благосъстоянието на служителите е сериозен 

и организациите следва да прилагат мерки за подобряване на равновесието 

между тези две конкуриращи се сили - работа и живот. Има много информация 
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за това, какви са последствията от този дисбаланс. Един опасен ефект е стресът 

на работното място. Наред с това се прилагат практики, насочени към 

намаляване на дисбаланса: осигуряване на гъвкаво работно време, време, 

което да бъде използвано за посещение на различни не работни събития, време 

за обучение, работа от вкъщи. Очевидно е, че се налага акцента да се постави 

върху изучаването на променливите, които са индикатори за 

благосъстоянието. При изследване на взаимодействието между работа и живот 

обикновено обектите са : 

- индивидуални особености на всеки служител, демографски – (възраст, 

пол); индивидуалност (положителна или отрицателна нагласа, 

чувствителност към стреса); 

- семейно положение – възраст и брой деца, грижа за възрастни 

родители, отдалеченост на работното място; 

- контекст на организацията – характеристики на съответния бранш. 

 Връзката между семейство и работа се влияе от нивата на подкрепа от 

страна на мениджърите, личния принос на всеки служител в работата, 

характеристиките на работата, и начина, по който тези елементи са 

управлявани на работното място [16]. Реакцията от страна на фирмата може да 

се изрази в оценяване и признаване на различното ниво на благосъстояние на 

служителите, като се прилагат съвсем нови практики: например осигуряване 

на грижи за децата на служителите на място във фирмата, работа на гъвкави 

смени, споделяне на работата, признаване на различията между поколенията. 

 

6. Насоки за развитие на организационната среда в контекста на 

благосъстоянието за повишаване на конкурентоспособността 

Според стандарта ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и 

безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане”, „преди 

всичко благосъстоянието на служителите от организацията е първата и най-

важна цел.” Приложими са различни подходи за подобряване на работната 

среда с цел повишаване на благосъстоянието на служителите. Подобряването 

на езика на комуникация, за засилване на междуличностните връзки и 

отношения, играещи важна роля на работното място е един от тях. 

Взаимовръзките на работното място са конструктивни, когато всички могат да 

изпълнят своите собствени задачи. Ключовите цели и задачи на организацията 

трябва да са разпределени и делегирани по такъв начин, че всеки да изпълнява 

това, за което има талант. Важно е да се има предвид, че целите на 

организацията би трябвало да са съпосочни с тези на съответния индивид. 

Работното място е важна арена за хората за изпълнение на собствената им 

житейска мисия. Ако всички страни в работния процес работят с най-добрите 

си качества и дават най-доброто от себе си, организацията наистина ще 

постига ефективност, хората ще са ентусиазирани [25]. Други възможности за 

подобряване на работната среда биха могли да бъдат: безплатно медицинско 

обслужване чрез договор с медицински център; допълнителна медицинска 
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застраховка; безплатна карта за градски транспорт; субсидиране на разходите 

за храна и др. За успеха на организацията е важно да  се прилага адекватна 

политика по отношение на управлението на човешкия капитал. Хората 

натрупват знания и умения в течение на години. Отговорност на мениджмънта 

е те да бъдат съхранени, а можещите служители запазени и развити техните 

способности. Компетенциите и уменията на хората са важни, но все повече се 

обръща внимание на желанието и нагласата им за развитие и отношението към 

работата, което е в силна зависимост от усещането за удовлетвореност.  

 

7. Заключение 

Успехът и конкурентоспособността на организациите се обуславя както от 

наличието на осезаеми, така и на неосезаеми активи. Все по-често се обръща 

внимание не само на т. нар. „твърди” фактори в теорията и практиката на 

управлението, свързани с изпълнението на основни функции като планиране, 

организиране, ръководене и контролиране, но и на „меките” такива – вярвания, 

убеждения, ценности, неформални отношения и други [21]. Културата на 

организацията въздейства върху процеса на вземане на решения, върху 

споделяните ценности, комуникацията, управлението на знанията и прочее, но 

тя играе и съществена роля за повишаване на съпричастността на служителите 

към фирмата, а оттам – за постигане на очакваните резултати от тяхната 

работа. Ролята на лидерите все повече е в създаването и развитието на 

подходяща среда за оценяване на неосезаемите активи и съхраняването на 

човешкия капитал. 
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Abstract. The paper examines the development of the concept of human resources 

management and the concept of human capital. The different phases are traced through the 

theory and practice of human resources management. The basic principles of the human 

resource management approach are also presented. 

Due to the constantly changing socio-economic, technological, political and corporate 

environment, in the future managers of human capital (resources) will face many more 

problems in the labor relationship. Today's human resources management and assessment 

methods and techniques may turn out to be outdated and only adapting to changing 

developments can provide the necessary flexibility to achieve economic growth. 

Keywords: concept, human resources management, human capital, basic principles, phases. 

 

1. Въведение 

В исторически план, интересът към работната сила нараства през 60-те и 

70-те години на миналия век. Относителната икономическа стабилност и 

ниските нива на безработица през този период създават благоприятни 

условия за подобряване на техниките за използване на работната ръка. 

Според много автори, тези нови практики в корпоративните отдели по 

човешки ресурси се развиват чак до икономическия спад през 1980 година. 

Периодът след 1980 г. се характеризира с отхвърляне на всякакво планиране 

на работната сила. Общовалиден е традиционният подход за силно 

механизиране на човешките ресурси, при който броят, а не качеството на 

персонала, е най-важен. Според Корбридж[8], именно голямото наличие на 

работната ръка определя нивото на гъвкавост в една организация и 

способността й да се противопостави на променящите се икономически 

условия. 
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2. Постановка  

Теорията и практиката на управление на човешките ресурси следва 

определени етапи в своето историческо развитие. Съществуват различни 

подходи към разграничаването на тези етапи във времеви и функционален 

контекст. В [9] се обособяват четири основни времеви етапа от развитието на 

теорията и практиката на управлението на човешките ресурси (фиг. 1). 

Първият етап е от 1900г. до 1930 г., когато се използва единствено функция 

„персонал”. Вторият етап от 1930 – 1959г. се характеризира с развитието на 

индустриалните отношения. Третият етап е от 1960 г. до 1980 г., през него 

бизнесът прогресивно се връща към функцията „персонал”. След 1980г. до 

днес (четвърти етап) се използва функцията „управление на човешките 

ресурси“. 

 

 
Фиг. 1. Етапи в теорията и практиката на управлението на човешките 

ресурси  

В едно обстойно проследяване на развитието на функция „човешки 

ресурси” се приема следната периодизация:  

 

 

Фиг. 2. Етапи в теорията и практика на управлението на човешките 

ресурси  
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В специализираната литература съществуват множество дефиниции за 

понятието човешки ресурси и управление на човешките ресурси, засягащи 

същността, обхвата и целите на тази дейност. Те се различават помежду си 

преди всичко по своите акценти върху определени характеристики от 

дейността на управление. 

В [4] e предложена дефиниция за човешките ресурси, според която 

„човешките ресурси са хората в предприятието със своите общи и специални 

знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни 

качества, които правят възможно да се извършва ефективно стопанската 

дейност“. В последствие, авторите опростяват тази дефиниция като поставя 

акцент само върху професионалните и личностните качества на работната 

сила и постигането на организационните цели – „човешките ресурси са 

хората в организацията със своята професионална квалификация и личностни 

качества, които правят възможно тя да постигне своите стопански цели”. 

В [5] се изразява подобна, но по-разширена гледна точка за мястото на 

човешките ресурси в организацията – „сложна, динамична, вътрешно-

структурирана и организационно интегрирана общност от хора, които 

притежават полезни и ценни знания и умения, придобити в резултат на 

обучение и практика, и способни да осигурят нормалното функциониране на 

фирмата, успешното изпълнение на нейните цели. 

Дефиницията за управлението на човешките ресурси, която е предложена 

в [10], е една от най-често цитираните в специализираната литература. 

Според нея, управлението на човешките ресурси е „отличителен подход към 

управлението на заетостта, който се стреми да постигне конкурентни 

предимства чрез стратегическо развитие на силно ангажирана и способна 

работна сила, като се използва интегриран набор от културни, структурни и 

персонални техники”. Проф. Стори подчертава нуждата от управление на 

персонала по начини, чрез които може да се постигне конкурентно 

предимство. За целта, според автора, е необходима силна корпоративна 

култура, непрекъснати обучения и управление на производителността. 

В [7] управлението на човешките ресурси се представя като 

„стратегически и логически последователен подход към управлението на 

най-ценния актив на предприятието: работещите там хора, които колективно 

и индивидуално дават принос в решаването на задачите на предприятието. 

Други изследователи [6] влагат по-широк смисъл на определението, 

според който управлението на човешките ресурси може да бъде дефинирано 

„като стратегически и последователен подход за управление на най-ценния 

капитал на организацията – хората, работещи там, които индивидуално или 

колективно допринасят за постигането на нейните цели, свързани с 

конкурентните предимства на пазара.“ Авторите застъпват идеята, че 
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философията на управление на човешките ресурси включва ефективното 

извършване на процесите по набиране и подбор, мотивация, оценяване, 

възнаграждения и обучение на човешките ресурси. 

От тези независими дефиниции се откриват множество общи елементи, 

които характеризират човешките ресурси в организацията. На първо място, 

човешките ресурси са най-важният актив на организацията, чиито 

възможности трябва да бъдат използвани максимално за постигането на 

организационните цели. На второ място, организацията трябва да полага 

достатъчно грижи и усилия за задоволяване на потребностите на човешките 

ресурси. 

М. Армстронг определя четири основни принципа, на които се основава 

подхода за управление на човешките ресурси (фиг. 3). 

 

 

Фиг. 3. Основни принципи при УЧР 

Първият основен принцип е свързан с това, че човешките ресурси са най-

важните активи на организацията. От това схващане произлиза вторият 

принцип – политиките и процедурите на предприятието, отнасящи се до 

работната сила, трябва да са тясно свързани с корпоративните цели и 

стратегии. Освен с целите и стратегиите на организацията, управлението на 

човешките ресурси трябва да се обвърже с корпоративната култура и 

ценностите, за да се постигне съвършенство на работната сила (трети 

принцип). И на последно място, четвъртият принцип на Армстронг 

обединява своеобразно предходните три, като гласи „интеграцията е фактор 

за съпричастност към работата на организацията и общата цел“. Под 

„интеграция“ се има предвид, че подходът към управлението на човешките 

ресурси трябва да се основава на организационните стратегии, политики и 

ценности. 

Едно от предизвикателствата пред мениджмънта на XXI век е новото 

разбиране за човешкия ресурс в предприятието като човешки капитал. 
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Традиционно, от икономическа гледна точка, капиталът се разглежда като 

категория, свързана с придобиването в резултат на инвестиране на 

материални, нематериални или финансови активи, които с течение на 

времето пораждат поток от приходи. Когато например едно предприятие 

инвестира пари, като купува средства за производство, то очаква да повиши 

своята печалба. Когато то инвестира в качеството на работната сила, целта 

отново е същата - осигуряване на повече прираст, но този път чрез вложения 

в хората. Това означава, че създаването на професионални умения и 

способности на хората за труд, тяхното развитие и използването им в процеса 

на труда, има инвестиционен характер. Този извод има особено важно 

значение за предприятията от минния отрасъл, за които са характерни високи 

нива на риск [1], несигурност при подготовката на инвестиционните 

намерения и реализирането на производствените дейности по цялото 

протежение на технологичната верига „Запаси от полезни изкопаеми-крайни 

продукти“[2]. Наред с тях  е налице висока трудопоглъщаемост на процесите, 

водеща до висок дял на разходите за труд в структурата на производствените 

разходи[3], което само по себе си поставя високи изисквания пред 

инвестирането в човешки ресурси.  

Първоначалният човешки капитал се формира, когато дадена личност 

(сам или с помощта на родителите си), инвестира в себе си, плащайки за 

образование и за придобиване на професия или специалност. След 

постъпването на работа тази инвестиция се изплаща в течение на времето под 

формата на по-високи заплати или възможност да се извършва работа, 

носеща по-голямо удовлетворение. От тази гледна точка можем да дадем 

следното общо определение на човешкия капитал: “Човешкият капитал е 

стойността на доходоносния потенциал, въплътен в индивидите, включващ 

както вродените им способности и талант, така и образованието и 

придобитата квалификация”. 

 

3. Заключение 

От всички разгледани дефиниции може да се приеме становището за 

управлението на човешкия капитал като система. Като всяка друга система в 

организацията, управлението на човешкия капитал изпълнява определени 

функции, които са свързани както с взаимодействията между човешките 

ресурси в организацията, така и с външната среда. Управлението на 

човешкия капитал определя начините на организация на труда за постигане 

на бизнес целите с приложимия инструментариум от подходи, принципи, 

методи и техники. Управлението на човешкия капитал се поставя в един 

континуум с цялостното управление на организацията и всички процеси, 

които протичат в и извън нея. Фирменото управление, чрез стратегиите и 

политиките за управление на човешкия капитал, оказва влияние както върху 

производителността, така и върху отношенията работник-работодател. 
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Оценката на действащата фирмена среда е от изключителна важност за 

определянето на добрите практики в управлението на човешките ресурси за 

поддържането на ефективни трудови отношения. Една от причините за 

липсата на напредък е, че съвременните организации не осъзнават тази 

важност.  

Поради непрекъснато променящата се социално-икономическа, 

технологична, политическа и фирмена среда, в бъдеще мениджърите по 

управление на човешкия капитал (ресурси) ще се изправят пред много повече 

проблеми в управлението на труда. Методите и техниките за управление и 

оценяване на човешките ресурси на днешния ден може да се окажат остарели 

и единствено приспособяването към настъпващите промени в околната среда 

могат да осигурят необходимата гъвкавост за постигане на икономически 

растеж.  
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Abstract. Industrial enterprise change management is process with purpose his desired 

development. Therefore change management have to realization industrial enterprise 

purposes. His staff active participates in change management process and manager’s and 

performer’s tasks are different. It is this way because they are affected in a different way 

from change management. Change’s planning and realization tasks are specific but they are 

closely interrelated and can be grouped in several groups. Failure to do so may cause 

problems when making changes and as well as conflicts. 

Keywords: staff, change, manager, performer, conflict. 

 

1. Въведение 

Дейността на индустриалното предприятие е насочена към постигане на 

поставените цели, а това е тясно взаимообвързано с финансовите резултати. 

Управлението на промените в индустриалното предприятие е процес, чиято 

цел е постигане на желаното му развитие [1], т.е. управлението на промените 

трябва да е насочено към реализиране на целите на индустриалното 

предприятие [2]. Във взаимоотношенията между мениджърите и техните 

подчинени рано или късно възниква конфликт. Той не винаги е нещо лошо. 

Например, той може да означава само, че съществуват различни гледни 

точки. Тъй като няма двама души с напълно еднакви възгледи, 

противопоставянето е нещо нормално. Всъщност, ако някой се съгласява с 

другия винаги и за всичко, това означава, че той му казва това, което другия 

очаква да чуе от него, а не че казва това, което наистина мисли. Причината, 

поради която се счита, че конфликта е лошо нещо, са емоциите. 

Когато съществува конфликт, това означава, че съществува голямо 

несъответствие в мнението на двама или повече човека, т.е. може да се каже, 

че конфликтът обикновено възниква поради несъответствие на интересите 

или идеите на участващите в него. Конфликтът, който не се управлява, може 

да доведе до неподчинение и дори до упражняване на насилие. За такъв 

конфликт може да се каже, че е неуправляем. За да се осъществява ефективно 

управление на конфликтите е необходим добър мениджър на конфликтите. За 

тази цел той трябва да е усвоил необходимите умения. 
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2. Особености на участието на персонала на индустриалното 

предприятие в процеса на управление на промените 
В процеса на управление на промените персонала на индустриалното 

предприятие участва активно, като мениджърите и изпълнителите имат 

различни задачи, които са взаимообвързани (фиг. 1). Това е така, тъй като те 

са засегнати от промените по различен начин, от където произтичат и 

различните особености на тяхното участие в управлението на процесите на 

промяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Участие на мениджърите и подчинените в процеса на управление на 

промените 

 

  От казаното до тук може да се направи извода, че когато се 

планират промените, мениджърите и изпълнителите имат различни 

задачи за изпълнение. 

v За мениджърите, например задачите, които трябва да реализират 

могат да бъдат свързани, например с определянето на времето, необходимо за 

осъществяване на промените. Освен това те трябва да определят какво точно 

трябва да се промени. Това ще изисква различни ресурси, които също е 

необходимо да бъдат определени. 

 v За изпълнителите задачите са други, тъй като те нямат поглед 

върху резултатите на цялото предприятие, а само върху извършваните от тях 

дейности. Това е тяхната главна цел и задачите, които осъществяват са 

свързани с личните резултати, които постигат всеки ден. Когато се планират 

промените, изпълнителите искат да знаят как ще бъдат извършени, по какъв 
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начин ще ги засегнат и мениджърите трябва да им дадат съответните 

разяснения. 

 При осъществяване на промените фокусът на управлението им 

е различен за мениджърите и за изпълнителите. 

v За мениджърите фокусът е върху усвояването на умения, които да 

помогнат за осъществяването на промените в цялото предприятие. За тази 

цел е необходимо осъществяване на съответното обучение. 

 v За изпълнителите фокусът е върху начините, които ще им 

помогнат да преминат успешно през целия процес на промяна. Първоначално 

фокусът е върху това, да се помогне на изпълнителите да разберат своята 

роля и след това да си начертаят пътя, който трябва да следват през време на 

промяната. 

 За да е успешно участието на персонала в управлението на 

промените в индустриалното предприятие, мениджърите е 

необходимо да определят персонала, който ще бъде засегнат от 

промените и да му се обяснят целите на промените. Не по-малко 

важно е те да се опитат да конкретизират трудностите, които могат 

да се появят при осъществяване на промените, както и появата на 

възможна съпротива у персонала. Планирането на промените е 

особено важна задача за мениджърския екип на индустриалното 

предприятие. То трябва да включва не само подходящи методи за 

управление на съпротивата, но и начини за подпомагане на 

персонала по време на процеса на промяна. Всичко това е 

необходимо да бъде обвързано с планове за комуникации, програми 

за обучение и програма за реализиране на промените. 

За да не ескалира съпротивата, мениджърите трябва да изпълняват 

редица задачи, които могат да се групират по следния начин: 

 Изясняване на истинските причини за несъгласието с промените. 

Основен момент от съпротивата, независимо дали е изявена или скрита е, 

че хората реагират по негативен начин, независимо дали има основание за 

това. Понякога хората издигат стена около себе си, която е защитна система, 

когато се чувстват заплашени по някакъв начин. В същото време това забавя 

процесите. 

Мениджърите трябва да си задават въпросите: Какъв е най-големият 

страх на съпротивляващите се? и Какво е най-важно за тях? Отговорите на 

тези въпроси са важни, особено ако и изпълнителите също не са наясно с тях. 

 Показване на съпричастност с проблемите на изпълнителите. 

Мениджърите трябва да се вслушат в това, което казват подчинените им 

и да им покажат, че са добронамерени. През цялото време на управлението на 

промените мениджърите трябва да демонстрират необходимото уважение 

към изпълнителите. Думите и постъпките трябва да показват съпричастие и 

желание за постигане на разбирателство. Използването на силови методи е 
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неуместно. Действията на мениджърите могат да възпламенят емоциите или 

да ги успокоят. Мениджърите не трябва да действат прибързано. Ако 

различията в мненията не са малки, ще са необходими повече време и усилия, 

за да се постигне сближаване на позициите. 

Когато мениджъра предлага решение, той трябва да убеди хората, че е 

искрен. Още когато се представя промяната за пръв път, тя трябва да се 

опише на разбираем за изпълнителите език, като им се разясни какво ще 

спечелят и какви ще са проблемите за тях. Освен това мениджърите ще 

покажат уважение към подчинените си, ако разяснят и ползите за себе си от 

промяната. 

 Съвместно участие на мениджъри и изпълнители при планирането 

на промените. 

Добре е да се включват и мениджърите и изпълнителите при създаването 

на плановете за промени в индустриалното предприятие. Ако това се 

осъществи, след това те ще ги поддържат и това ще улесни осъществяването 

на промените. Такова поддържане ще засили желанието за постигане на 

поставените цели на предприятието. 

 Създаване на условия за осъществяване на отворени комуникации 

и атмосфера на разбирателство и сътрудничество в работните колективи. 

Необходимо е да се създадат условия за добри, спокойни обноски и това 

ще допринесе за по-добра лоялност. Освен това трябва да бъдат 

подпомогнати мениджърите в техните усилия да се справят с поведение, 

което е вредно за колектива, например, нежелание за комуникиране или 

агресивно поведение. Важно е също така да се пресичат навреме 

нерегламентираните комуникации чрез честност и прямота и насърчаване на 

отворени комуникации между мениджърите и техните подчинени. Това може 

да бъде повод за организиране на постоянни срещи на мениджърите с 

изпълнителите. 

Мениджърите трябва да елиминират както индивидуалните 

съперничества между индивидите, така и между отделните звена на фирмата. 

Всички трябва да разберат, че тяхната работа е в зависимост от работата на 

другите, а от нейните резултати зависи дейността на другите. Трябва да се 

зачитат индивидуалните постижения и да се вземат в предвид 

индивидуалните мнения. Фокусът трябва да бъде върху коопериране между 

работните групи и груповата работа за постигане на общите цели. 

 Инвестиране в обучение и образование. 

Трябва да се засили вярата в персоналните мнения, както и 

загрижеността за продължаване на обучението от топ-мениджъра надолу. Не 

само трябва да се инвестира в мениджърите, но и те трябва да бъдат 

обучавани да инвестират в своите подчинени. Освен това е необходимо да се 

поощряват тесни взаимоотношения между работните групи и повишаването 

на комуникациите чрез насърчаване мениджърите да използват програми за 
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изграждане на групата, общуване, разрешаване на конфликтите и мотивиране 

на персонала. 

 Насърчаване на независимостта и стратегическото мислене. 

Трябва да се разработи план за действие, включващ и отговорностите, с 

цел обучаване на мениджърите да мислят стратегически. Освен това трябва 

да се разяснява промяната на подчинените. Трябва да се насърчава 

самоуправлението на работните групи с цел подобряване на тяхната 

ежедневна работа, подобряване на продуктите с цел удовлетворяване на 

клиентите. Необходимо е да се насърчава и обвързването на независимото 

мислене с промените в индустриалното предприятие. 

 

3.  Решаване на конфликтите от мениджърите, в съответствие с 

мнението на подчинените 

Могат да бъдат определени три основни области, в които е възможно 

възникването на конфликтите (фиг. 2): 1) при осъществяването на 

междуличностните взаимоотношения; 2) по време на провеждане на 

съвещания; 3) по време на преговори. Въпреки, че има сходство между тези 

области, за всяка от тях има различни причини за започването на 

конфликтите. Нека разгледаме всяка от тях по-подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Основни области, в които е възможно възникването на конфликтите 

 

 1) Конфликти при осъществяването на междуличностните 

взаимоотношения. Понякога в ежедневното общуване, например между 

конфликти 

 лич- 

ности 
прего- 

вори 

съве- 

щания 
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мениджър и подчинен, може да съществува конфликт, който не се забелязва 

от мениджъра. Ако някой човек, например от подчинените, който по принцип 

е словоохотлив или пък е приятел на мениджъра, започне да го избягва или е 

груб при разговор, то за това със сигурност има причина. Ако в същото време 

този човек е учтив с другите, обикновено това означава, че съществува 

конфликт между него и мениджъра. В такъв случай, за решаването на 

конфликта е добре мениджърът да следва следните стъпки: 

 

 Да се опита да определи дали наистина има конфликт между 

него и подчинения му; 

 Ако установи, че наистина има конфликт, трябва да се срещне 

насаме с подчинения си; 

 Ако установи, че няма конфликт, но все пак има някакъв 

проблем, мениджърът трябва да попита подчинения си, какво 

мисли за това. Ако му се отговори, че няма проблем, все пак е 

добре мениджърът да изясни своята гледна точка относно 

проблема; 

 Добре е мениджърът да търси обратната връзка. Не трябва да 

напада с обвинения подчинения си; 

 Би било добре, ако мениджърът се опита да изслуша мнението на 

всички, които желаят да помогнат; 

 Не трябва мениджърът да се отнася с пренебрежение към 

мнението на другите; 

 Участващият в конфликта мениджър трябва да отдели известно 

време, за да обмисли своето мнение, съобразявайки се с 

вижданията на другите; 

 Добре би било, ако мениджърът се опита да разбере, защо 

подчиненият му не одобрява неговата позиция; 

 Мениджърът трябва да внимава да не задълбочи конфликта; 

 Като последна стъпка, мениджърът трябва да изработи план за 

постигането на компромис, който да удовлетворява и двамата. 

 

 2) Конфликти по време на провеждане на съвещания. Конфликтите 

по време на провеждане на съвещания могат да имат много лоши 

последствия. Но конфликтите също така могат да бъдат и много полезни. Не 

трябва да се забравя, че конфликтите са в резултат на несъгласие. Ако 

подчиненият, който не е съгласен с мениджъра, поставя основателни 

въпроси, участниците в съвещанието трябва да отделят внимание на 

спорните въпроси. В този случай обсъждането ще бъде по-ефективно, ако 

мениджърът се  съобразява с мнението на хората в неговата организация. 

Обаче, ако подчиненият продължава да не е съгласен, тогава трябва да се 

предприемат специфични стъпки. Те могат да се използват като тактики за 
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решаване на конфликти, които са възникнали при съвещания, при които е 

трудно да се изглади конфликта. 

 

 Мениджърът трябва да потърси в позицията на другия кое 

според него е благоразумно и да го обмисли; 

 Добре е мениджърът да намери обща изходна позиция в 

мненията и на двамата и да се съобрази с нея; 

 Може решаването на проблема да се отложи за края на 

съвещанието; 

 Ако е необходимо, възможно е решаването на спорните въпроси 

да се отложи за следващо съвещание; 

 Положителен ефект би имал един разговор между двете страни 

на конфликта по време на почивката или след съвещанието; 

 Трябва да се изяснят мненията на всички, тъй като някой може 

да даде предложение за решение; 

 Мениджърът трябва да разясни своята позиция, но не трябва да 

налага своето мнение; 

 Препоръчително е мениджърът да се съгласи, че другият има 

известно право и трябва да се намери решение, удовлетворяващо 

и двете страни; 

 Накрая трябва да се постигне компромис. 

 

 3) Конфликти по време на преговори. Когато един мениджър участва 

в провеждането на преговори с клиенти, продавачи или дори с подчинени е 

важно той да се стреми към ситуацията “Аз печеля, ти печелиш”. Понякога 

всеки иска да постигне всичко, без да даде нищо. Всъщност повечето 

конфликти се случват, защото на всяка от страните й се иска да спечели за 

сметка на другата. За да се преодолее такава ситуация и да се увеличи 

възможността за успех на преговорите трябва да се спазват някои принципи. 

 

 Трябва мениджърът да избягва поведение, описвано като 

“защита - атака”; 

 Добре е мениджърът да получи повече информация, като за 

целта поставя достатъчно на брой въпроси; 

 Трябва мениджърът да обобщи получената информация - трябва 

да е сигурен, че е разбрал всичко правилно; 

 Необходимо е мениджърът да разбере крайната цел на другия, 

като е по-добре повече да слуша, отколкото да говори. 

 

 Независимо от типа на конфликта, мениджърът трябва да се справя с 

него. Съществуват няколко основни правила, които изключват “удар с юмрук 
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по масата”, но ако се спазват, ще се постигне хармония в нестабилна 

ситуация. Те са: 

 

 Необходимо е мениджърът да промени своето разбиране, като го 

съобрази с позицията или мнението на другите. Той трябва да 

употребява изрази, като: “Считам, мисля, смятам и т.н.”, 

например “Чух мнението Ви и ще го взема предвид”; 

 Нека другите хора да разберат, че мениджърът ги цени като 

личности, дори когато тяхното мнение е различно от неговото. 

Той трябва да употребява изрази, като: “Разбирам, ценя високо, 

уважавам, виждам колко сте чувствителни на тази тема и т.н.”, 

например “Чух Ви и уважавам мнението Ви”; 

Трябва мениджърът да изложи своята позиция или мнение. Той трябва да 

употребява изрази, като, например “Не съм съгласен с Вас, но Ви ценя и нека 

постигнем компромис, който да не е за сметка на другия”.                                                                                                                                               
 

4. Заключение 

В заключение може да се посочи, че задачите, които изпълняват 

мениджърите и изпълнителите при управлението на промените в 

индустриалното предприятие са различни и разнообразни, но те биха могли 

да се групират по посочения начин. Ако тези задачи не се изпълнят е 

възможно да възникнат проблеми при осъществяването на промените, 

например силна съпротива у персонала срещу тяхното осъществяване. За да 

се избегнат проблемите е необходимо управлението на промените да започне 

още на етапа на тяхното планиране и да е насочено към персонала, както към 

мениджърите, така и към изпълнителите. Тогава мениджърите и 

изпълнителите ще работят заедно за успешното осъществяване на практика 

на промените. За да стане човек добър мениджър на конфликти е необходима 

известна практика. Но трябва да помни, че целта е постигане на компромис, 

така че и двете страни да са доволни. С други думи, трябва да се търси път, 

далеч от желанието за превъзходство. 
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Abstract. We have a huge potential for innovation, growth and increased employment in the 

ecosystems of companies and intermediaries. Despite the potential, actions are partly 

missing because of a lack of networking or unsuitable tools. How could intermediaries 

support companies to innovate and grow? This paper is a part of a larger, multinational 

project “Snowman” that has thirteen project partners in five countries. The main tasks of the 

project are to find solutions for improving counseling process between companies and 

intermediaries and to develop new types of tools and methods that both companies and 

intermediaries will find effective and value-creating. 
Keywords: relationships, sales and marketing ecosystems, intermediaries. 

1. Introduction 

Networking creates new ways of working and can expand mutual value in 

networks [1, 2, 3]. The sense of community is based on strong content that ties 

similar people and similar companies together [4]. In the past, people gathered 

together around the campfire, whereas today, those who have similar interests find 

each other in web forums, communities and user groups in the social media at any 

time, regardless of time and place [5]. Benefitting from a complex interconnected 

ecosystem can boost sales. In this paper, we examine how especially non-

technological innovations could be way how business intermediates can boost the 

sales. 

Innovation is here defined as a process of implementing new ideas [6]. 

Innovation is fresh thinking that creates value and increases the profits of the 

company [7]. Non-technological innovations refer mainly to the marketing and 

organizational activities which are new for the organization [8]. However, the 

awareness of the importance of non-technological innovations is low [9].  

Linear models explaining how innovations occur have dominated the science 

and industrial policy [10]. In the linear models, the innovation process has been 

viewed as a sequence of separable stages. The simultaneous coupling models of 

innovations agree that stimulation for innovation may come from different needs of 

technology, customer need, manufacturing or other factors. The interactive 
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innovation model links both linear models and coupling model, arguing that there 

is no explicit starting point for innovations, but that they occur in the result of 

interaction of the marketplace, science base, and the organizations’ capabilities [9]. 

For example, a Danish research reported that industrial firms with 50-500 

employees do not have well-established cooperation with the official innovation 

system, especially concerning universities. Very few take advantages of the 

existing innovation promotion schemes. Cooperation is reported to be ad hoc rather 

than strategically planned. The main finding was that the academic innovation 

system does not speak the same language as this group of companies [12]. 

However, since Denmark has earned a sixth place on the Global Innovation 

Index, which measures the innovation power of countries according to different 

parameters, we can argue that many issues and systems are anyhow in favor for 

supporting innovation climate in Denmark. In Denmark, there is in particular need 

to have non-technological innovations, also in the traditional, manufacturing-

oriented businesses [13]. 

 

2. The importance of non-technical innovations 

Innovations can be categorized as technological and non-technological 

innovations. Technological innovations are related to developing or using new 

technologies when non-technological innovations mainly consider, for example, 

new business methods, new organizational concepts or marketing methods. It has 

been shown that companies have better profit margins when they combine non-

technological and technological innovations together [14]. 

 According to OSLO Manual [8], the specific activities considered as marketing 

innovation are: 

₋  Implementation of a new design in product or packaging;  

₋  Product licensing, new method of selling (direct or exclusive); 

₋  A new concept of product presentation; 

₋  A new organization of the information on the web site; 

₋  A new way of price management; 

₋  A new loyalty actions; 

₋  Use of trademarks; 

₋  New brand symbol. 

Organizational innovation refers to a new organization of work, management 

structures, or relationships with external partners. Managerial innovation refers to 

innovations in management systems, knowledge management, and supporting 

activities [15]. “An organizational innovation is the implementation of a new 

organizational method in the firm’s business practices, workplace organization or 

external relations” [6]: 

₋  Change in business organization; 

₋  Changes in business practices; 

₋  Changes in workplace organization;  
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₋  New management strategy which is connected with a new organizational 

method; 

₋  External relations (e.g. outsourcing, collaboration). 

Non-technological innovations are important, because they support 

technological innovations and growth of economy and organizations and because 

they increase corporate success [13]. Non-technological innovation is described as 

organizational, marketing and design innovation in the EU investment related to 

EU structural funds. Since 2014 implementation of non-technological innovation is 

increasing due to EU funding [14]. 

  

2.1. Marketing innovations 

The way in which brands engage with external partners is changing. For 

example, 52% of chief marketing officers will bring more marketing capabilities 

in-house over the next 2-3 years, while one third will reduce the number of 

marketing agencies they work with. Thus, building internal capability while also 

marshaling an increasingly diverse set of service providers will be equally 

important [16].  

Working with a linear marketing plan will result in a limited attraction from the 

customers, whereas an interconnected way can take more variables into account 

and attract customers from a wider base by focusing on offering customer 

experience instead of a marketing campaign [17]. As over 90% of marketers are 

using social media to enhance the sales and business, this demands a proper and 

coherent social media sales funnel [18].  

The media ecosystem is working towards accessing the best fidelity of data. 

Brands must continue to flex their data capabilities across people-based, device and 

customer panel data, both to respond to a more fluid regulatory environment and to 

exploit fully the clear opportunity that data present to drive better insight, 

efficiency, and effectiveness [16]. The creation of value in collaboration with 

business partners and customers has been discussed in marketing science by, for 

instance, Vargo and Lusch [19]. 

Social media marketing can be a solution for many kinds of business needs, as 

it provides real-time data and communities where brands can blossom. Social 

ecosystems can enhance customer engagement because it is an opportunity for an 

organization to have a dialogue and engage in a conversation with a customer. 

Companies are also able to utilize the information and feedback coming from the 

customers through social media. Customers expect genuine interaction with the 

organization although most of the time they understand that companies have 

certain rules on how to act online [1, 2, 20]. 

 

2.2. Organizational innovations 

Organizational innovations encompass responsibilities, accountability, 

command lines and information flows. Managerial innovations affect the 

operations and procedures of the enterprise such as the specifications of 

 
230



responsibilities, the content of commands and of information flows, and the way 

they are dealt with. They involve the speed and flexibility of production and the 

reliability of products and production processes. The major difference between 

management innovations and technological innovations lies in the role of the 

cultural, social, and political aspects of the organization [14]. 

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 [21]. 

It is also argued that organizational innovations are not influencing the 

development of companies as efficiently as other types of innovations, like 

technological innovations. None of the sources we have identified classifies 

industries in a way that makes it possible to distinguish between technological and 

non-technological businesses. As all sectors have the potential to entail 

technological businesses, it cannot be concluded how much importance non-

technological innovations hold [22]. 

Future organizations can be more self-organized, self-managed, peer-to-peer, 

participatory and people-centered. Several learning and teaching related 

innovations have emerged in recent years in the educational profession and e-

leadership models can evolve rapidly through them.  These innovations include e.g. 

digital learning environments, cloud services, social media and mobile learning 

applications, digital portfolios, crowdsourcing, wikis, blogs, podcasts, massive 

open online courses (MOOCs), virtual labs, gamification, 3D printing and many 

more [23]. 

 

3. Multinational research on intermediaries boosting business growth 

Despite a wide range of professional tools, a majority of business 

intermediaries experience complex challenges and insufficiency when counseling 

companies. 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 attitudes and expectations and give the companies solutions that 

support their development and growth. The Snowman project includes 

representatives from 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. 

Overall, the objective of the project is to establish good and valuable 

communication between companies and business intermediaries across the Baltic 

Sea region [22]. 

In the Snowman project, the surveyed 9 national intermediary organizations 

were asked to provide information about methods and practices of counseling. The 

most frequent method used by the studied business intermediaries are individual 
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interviews. Interviews can be structured or based on tools like the Business Model 

Canvas, Value Proposition Canvas, Lean Canvas, Business Innovation Tree, Life 

Cycle Methodology or Growth Wheel, which allow them to better schematize the 

counseling process. The consulting process often starts with the phone call or by 

the workbook or web questionnaire filled out by the company before meeting the 

business advisor or consultant. The consultant often does also some kind of 

preliminary assessment, mostly by using internet research and the private or public 

databases. The second, popular method is the innovation audit, which can be done 

through workshops or discussions at the client’s office to review the existing 

procedures regarding the R&D projects [22]. 

Business intermediaries can facilitate creating ecosystems and networks. They 

can organize matchmaking and brokerage events or other trade missions to help 

companies to lower the cost of participation. In face-to-face meetings, discussions 

in groups are used to find out the cooperation opportunities, for instance for 

internationalization through export. External experts can be used, depending on the 

intensity and content of the project. Creating ecosystems and networks was found 

to be a part of routine work in the Lithuania and Finland, while it was a more rare 

method in Poland or in Denmark. Since intermediaries often have access to 

databases of business opportunities, they can assist companies in finding 

international partners. Methods used for facilitation were similar to, for example 

six thinking hats, Action Learning Group Coaching, dynamic problem-solving 

group process, and discussion panels and other workshops [22].  

Marketing innovations, especially on possibilities of digitalization were 

perceived as the most interesting non-technological innovations and many had tried 

to use new ways of marketing. For example, social media channels were in use on 

several participants. Time was one obstacle on low innovation level and why there 

has not been any interest in non-technological innovations or other innovation 

types. It is hard to find time for improvements when everyone in the company is 

trying to survive from the daily work.  

 

4. Conclusions 

The term non-technological innovation is a relatively new term and used in the 

business sector rather than in academia. Technological innovations are seen as 

important and non-technological innovations as interesting, but often there is not 

an exact innovation strategy to support especially non-technological innovativeness 

in order to boost sales. Although non-technological innovation levels have been 

quite low among the participants of this research project, many companies have 

had plans for increasing non-technological innovativeness in the future. 

Innovations can be small improvements pushing the company towards better 

results. Here, the business intermediaries have a significant opportunity to support 

companies to understand the value of both non-technological innovations and 

networking. 
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Based on the multinational research in Snowman project [22], we have made 

recommendations for supporting the growth of company-intermediary ecosystems 

in order to boost sales. The results are preliminary findings from the Snowman 

project that will be on-going till August 2020: 

1. When preparing questions, one should be aware of the low knowledge of 

respondents about terminology regarding non-technological innovation - ask for 

specific actions rather than using the generic name like “non-technological 

innovation”. 

2. We should draw attention to the barriers of the general use of counseling 

services. If possible, we should check also the real obstacles of using services 

related to non-technological innovations. 

3. We should ask entrepreneurs and business intermediaries what can be done 

so that they would start using the offered support. 

4. We should ask entrepreneurs and business intermediaries what methods 

they know and what fits them the most. 

5. We should ask entrepreneurs how they would like to be consulted. 

6. We should ask the entrepreneurs what the importance of consultations is for 

them. 

Highest effects of implementing non-technological innovations were seen 

among business partners, customers and staff. This indicates that universities and 

universities of applied sciences should increase their cooperation with companies 

by informing and marketing the huge and different resources they have for R&D. 

The diversity networks create better possibilities towards innovations and 

knowledge of the business. 

To summarize, the results from the project Snowman show that challenges in 

creating co-operative ecosystems are often lack of time and personnel. Also, the 

role of non-technological innovations in supporting technical innovations and the 

growth of the company are unclear. The role of intermediaries is typical to be used 

when needed, and their counseling is seen as important if it gives good and usable 

advice. Good counseling is based on expertise, provide clear answers and facts, 

advice when needed and give new and unexpected views. Marketing innovations, 

especially possibilities of digitalization were perceived as the most interesting non-

technological innovations. There have never been more opportunities to drive sales 

through marketing than there are today. Digitalization and networking can help 

expand an organization’s customer base exponentially. 
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7. SOLATIE, J. & MÄKELÄINEN, M., Ideasta innovaatioksi, luovuus hyötykäyttöön. 
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Abstract. Digitalization of the economy contributes to the activation of innovation. 

Consumers often evaluate the novelty in the context of their previous experience of 

consumption of substitute goods. In the case of a radical change in the consumption model, 

it is difficult to diffuse innovation in the market. The digital environment provides the 

conditions for designing a consumer experience prior to adopting an innovation. The case of 

diffusion of electric vehicles as an innovative product revealed the problems of 

communication in support of innovation. Information support is insufficient and does not 

consider the peculiarities of consumer experience. Two aspects of the analysis – the average 

degree of involvement of consumers in the process of changing the model of behavior and 

rational perception of the value of innovation-allow us to note two key problems in the 

formation of consumer experience in relation to electric vehicles: the report to consumers of 
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clear criteria to compare the advantages of electric vehicles in comparison with cars with an 

internal combustion engine, and the inability to test new products. 

Keywords: Digital economy, consumer experience, marketing communications, innovative 

products.  

 

1. Введение 

Цифровая экономика значительно трансформирует потребительский 

опыт совершения покупок. Данные GlobalWebIndex за 2018 год показывают, 

что 9 из 10 интернет-пользователей на В2С рынке посещают онлайн-магазин 

хотя бы раз в месяц, 74% конвертируются в покупателей. 64% покупок 

приходится на мобильные устройства [1]. Мировые тенденции в области 

распространения цифровых технологий также получили свое развитие и в 

России. Особенно заметны изменения на потребительском рынке. 

Объем рынка интернет-торговли в 2017 году по данным АКИТ достиг 

1,04 трлн руб. По итогам 2018 года АКИТ ожидает рост рынка интернет-

торговли в России примерно на 20% [2]. По прогнозу экспертов Morgan 

Stanley объем российского рынка к 2023 году составит 3,491 трлн руб. [3]. 

Столь заметный рост ожидается на основании широкого проникновения 

интернета и мобильных устройств. По данным ВЦИОМ на сентябрь 2018 

года 81% россиян в возрасте от 18 лет и старше пользуются интернетом с той 

или иной периодичностью [4].  

Для сравнения в 2017 году мировой рынок eCommerce составил $1,5 

трлн., примерно треть рынка приходится на китайский сектор - $497 млрд, 

прогнозируется годовой темп роста в 14% в 2018 году. Объем онлайн 

торговли США составил $421 млрд в 2017 году, Европы — $330 млрд.; 

ожидается рост этих рынков в 2018 году на 8-9% [5].  

Цифровые технологии способствует переводу многих бизнес-процессов в 

цифровую среду. Ведутся дискуссии о приоритете онлайн торговли перед 

оффлайн торговлей. Однако большинство экспертов склоняется в пользу 

сотрудничества и взаимного дополнения онлайн и офлайн торговли. 

Основная причина – предоставление наилучшего потребительского опыта 

совершения покупок. Создание цифровых экосистем направлено на 

интеграцию различных сервисов, обеспечивая потребителю еще большую 

простоту, скорость и удобство выбора, оплаты и доставки товара.  

Цифровые технологии торговли интенсифицируют процессы выведения 

на рынок новых товаров. Однако привычка потребителей к простоте и 

удобству онлайн-покупок вступает в противоречие с необходимостью 

дополнительных усилий на сравнение, формирование предпочтений и выбор 

новых для потребителя товаров.  

Цифровая среда предоставляет множество возможностей для поиска 

информации. Однако потребители не всегда хотят тщательно изучать 

преимущества новинки. В отсутствии собственного опыта потребитель 

отдает предпочтение простому для восприятия контенту: видео, отзывам 
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других пользователей. Особенности восприятия, сформировавшиеся под 

воздействием цифровых технологий, актуализируют исследования в области 

торговли инновационными товарами. Потребителям необходимо 

предоставить информацию о новинке соразмерно их потребительскому 

опыту. 

Радикальная инновация приводит к существенному изменению процесса 

потребления товаров и услуг, т. е. трансформации подвергается 

потребительский опыт. Наблюдается разрыв между текущим и будущим 

потребительским опытом, что затрудняет процесс принятия инноваций 

потребителями. В настоящей работе авторы на примере электромобилей 

исследуют особенности процесса принятия инноваций потребителями и роли 

потребительского опыта в этом процессе.  

 

2. Методы 

Цель настоящего исследования – определить необходимость и основные 

элементы проектирования потребительского опыта для содействия диффузии 

инновационных товаров в условиях цифровой экономики. 

Методика исследования базируется на системном анализе и синтезе 

отдельных концепций и теорий диффузии инноваций, поведения 

потребителей при выборе товаров и услуг, применении методов кейсов 

относительно субъектов, осуществляющих продвижение электрокаров на 

российском рынке, маркетинговых исследованиях потребительского 

поведения, проведенных авторами и другими исследователями. 

В исследовании используются данные, полученные от групповых 

обсуждений барьеров распространения электромобилей. 

Исследование специфики распространения инновационных товаров 

опиралось на работы Э. Роджерса [6, 7]. Процесс диффузии начинается с 

распространения информации для потенциальных потребителей и запуска 

процесса формирования решения каждым отдельным потребителем о 

принятии инновации [6]. Формирование решения включает пять этапов: 

узнавание, составление мнения, собственно решение, освоение 

(практический опыт), подтверждение мнения. Среди факторов, 

определяющих процесс принятия инновации, выделены: исходные условия, 

характеристики потребителей, воспринимаемые характеристики инновации, 

продолжительность принятия решения. Диффузия инновации как процесс 

включает в себя элементы: сама инновация, коммуникации в поддержку 

инновации, время и социальная система [7].  

Работы в области торговли исследовались в части процессов сетевого 

взаимодействия и управления потребительским опытом [8, 9, 10, 11].  

Исследование особенности поведения российских потребителей в 

интернете опиралось на анализ возможности таргетинга интернет-

покупателей в зависимости от проявляемых интересов и других качеств [12], 

а также опыта применения цифровых технологий для оказания воздействия 
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на потребительское поведение [13]. Результаты характеризуют специфику 

процессов коммуникации с точки зрения формальных и неформальных 

каналов распространения информации в российском секторе интернета. 

Божук С. Г. и Плетнева Н. А. рассматривали отношение российских 

потребителей к экологическим и социальным инновациям различных 

организаций [14, 15, 16]. Результаты характеризуют социальную систему, в 

которой формируется принятие инновационного товара, связанного с 

экологической проблемой. Общественное мнение в целом поддерживает 

«полезные» инновации, однако лояльность к конкретным производителям 

электромобилей не формируется [14]. В работе [15] отмечаются специфика 

электромобилей как инновационного товара и основные факторы, 

формирующие мнение потребителей об этой инновации. Электромобиль 

рассматривается как динамически непрерывная инновация. Однако среда 

использования товара и традиции социального окружения способствуют 

формированию предпочтения к товарам субститутам (автомобилям с 

двигателями внутреннего сгорания) [16]. 

Влияние некоторых социальных или экологических инноваций на 

предпочтения потребителей изучались также в работах [17, 18, 19, 20]. В 

работе [17] рассмотрены этапы принятия решения о покупке электромобиля 

потребителями. В работе [18] получены результаты, характеризующие 

чувствительность потребителей к негативной информации. Намерение 

приобрести инновационный продукт может не реализоваться в случае 

негативных коммуникациях и отсутствия одобрения социального окружения. 

В работе [19] исследовано восприятие электромобиля как инновационного 

товара. Результаты характеризуют представления потребителей об 

электромобиле как о дорогой, не очень надежной и не приспособленной к 

российским условиям «игрушке».  

 

3. Результаты 

Обобщая результаты, полученные в предыдущих исследованиях, и 

текущую информацию, выделим основные моменты, имеющие значение для 

настоящего исследования: 

- Электромобиль как инновационный товар не относится к прорывным 

(радикальным) инновациям. Его потребление не требует от потребителей 

существенного изменения паттернов. То есть характер новшества не создает 

барьер для диффузии инновации.  

- Цифровая среда обеспечивает быстрое распространение информации и 

свободный обмен мнениями. То есть среда коммуникации не создает 

барьеров для диффузии инновации. Однако коммуникаций, связанных с 

использованием электромобилей, крайне мало. Формальные коммуникации 

осуществляют несколько российских торговых интернет-площадок. До 

недавнего времени в России ни один зарубежный производитель не продавал 

электромобили через своих официальных дилеров. На официальном сайте 
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Renault только в 2018 году появилась новая позиция модельного ряда – 

«электромобили», в которой представлены две модели. На официальном 

сайте LADA информации об электрической версии ПАО «Автоваз» так и не 

появилось. Неформальных коммуникаций тоже немного. При этом нет 

отзывов, категорично отвергающих инновацию.  

- Социальная система, в которой формируется принятие инновационного 

товара, не поддерживает, но и не отвергает электромобили. Обществу не 

хватает консолидирующей силы в лице государства. 

- Процесс принятия инновации требует значительного времени. 

Автомобиль не является товаром повседневного спроса. Поэтому диффузия 

инновации не может быть быстрой. Потребители склонны менять автомобиль 

каждые 5-7 лет.  

Можно отметить, что запуск диффузии инноваций в отношении 

электромобилей тормозится вследствие низкой активности коммуникаций, 

отсутствия заметного лидера, способного консолидировать общественное 

мнение в отношении электромобилей. В тоже время наблюдаются 

определенные сдвиги в направлении развития инфраструктуры с целью 

устранить реальные барьеры для диффузии. Увеличивается число зарядных 

станций (на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и ближайших пригородах 

имеется 29 зарядных станций, год назад их было три). Создано мобильное 

приложение, обеспечивающее информирование владельцев электромобилей 

о месте нахождения ближайших станций. В крупных мегаполисах принят ряд 

решений о льготах по налогам и сборам для владельцев электромобилей. 

Однако коммуникаций на эту тему явно недостаточно. Медленный рост 

числа зарядных станций объясняется незначительным количеством 

владельцев электромобилей. По сравнению с европейскими странами и 

Китаем число владельцев электромобилей в России крайне мало. Аналитики 

агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по состоянию на 1 января 2018 года в 

нашей стране насчитывалось всего 1,8 тыс. электромобилей. 415 шт. 

зарегистрировано в Приморском крае; 404 шт. – в Москве и Подмосковье; 

163 шт. – в Хабаровском крае; 125 шт. – в Краснодарском крае. На остальных 

субъектов РФ приходится менее 100 шт. [20]. Причины такого состояния 

продаж электромобилей определяются такими ключевыми факторами 

потребительского поведения, которые создают барьеры для диффузии: 

- Воспринимаемые характеристики электромобилей – потребители 

считают электромобиль дорогим транспортом, как в момент покупки, так и в 

процессе обслуживания. Малое количество зарядных станций также 

считается барьером для покупки. Исследования ВЦИОМ [21] показывают, 

что потребители считают двумя наиболее важными критериями при выборе 

автомобиля доступность цены (41% респондентов) и экономичное 

потребление топлива (29%). В обществе преобладает мнение, что 

автолюбители отказываются от частых поездок на личном авто в первую 

очередь из-за высоких цен на бензин (48%). Чувствительность россиян к 
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дополнительным расходам приводит к искаженному восприятию 

относительных преимуществ электромобилей. Восприятие цены 

электромобиля (в 2-2,5 раза выше аналогичного по характеристикам 

автомобиля с бензиновым двигателем) переносится на стоимость ежедневной 

эксплуатации. В то время как стоимость ежедневной эксплуатации 

электромобилей в 6-8 раз ниже, чем у автомобилей с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС). 

- Характеристики потребителей – в первую очередь упоминается низкая 

платежеспособность. Например, средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 

январе-марте 2018 года составила 58 тыс. руб. Но в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года это на 15,1% выше [22]. По данным ВЦИОМ доля 

россиян, владеющих хотя бы одним автомобилем, увеличилась в 2018 году 

до 67% с 48% в 2015 году. У каждого второго (50%) есть один автомобиль, у 

17% респондентов есть более одного автомобиля [21]. То есть низкая 

платежеспособность не является барьером для покупки автомобиля с ДВС. 

 

4. Обсуждение 
Проблемы диффузии такого инновационного товара как электромобили 

видятся в недооценке факторов потребительского опыта. Имеющийся опыт 

потребителей определяется практикой использования автомобилей с ДВС. То 

есть потребители пытаются перенести опыт потребления известного им 

товара на инновационный товар. Этот процесс понятен с точки зрения 

потребителя, но для диффузии инновации это создает дополнительный 

барьер. Объективным критерием восприятия новизны товара является 

характер изменения моделей поведения потребителей (паттернов). В случае 

инновации, характеризующейся радикальным изменением паттернов, 

трудности вызваны отсутствием опыта потребления и представлений о 

ценности в сравнении с товарами-заменителями. Непрерывные инновации не 

меняют устоявшиеся поведенческие паттерны радикально. В этом случае 

потребители способны на основе имеющегося опыта и дополнительной 

информации понять и оценить получаемые выгоды от потребления нового 

товара, что ускоряет процесс принятия инновации. То есть анализ опыта 

ведется в двух измерениях – воспроизводимость привычных процессов 

(насколько требуется вовлекать потребителя в смену модели поведения) и 

перенос представлений о ценности инновации с известных товаров-

заменителей. Для различных вариантов восприятия ценности и необходимой 

степени вовлечения потребителей в процесс смены модели потребления 

составлена матрица из шести комбинаций (рис. 1). Каждое сочетание 

предусматривает определенный порядок применения маркетинговых 

стимулов для формирования положительного потребительского опыта, 

способствующего принятию инновации. 

Опыт индивидуального потребителя относительно воспроизведения 

процессов потребления личного автомобиля складывается из компонентов, 
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характеризующих выбор, покупку (заключение сделки), эксплуатацию 

(вождение, заправка, хранение) и избавление. В случае с электромобилями, 

очевидно, что для потребителя затруднен процесс выбора: мало информации, 

чтобы сделать обоснованный выбор в сравнении с товарами-заменителями. 

Перенос представлений о ценности инновации с известных товаров-

заменителей на этапе выбора побуждает потребителя использовать 

привычные критерии для сравнения. Потребитель не замечает ценности 

электромобиля как более энергоэффективного, экологически чистого 

транспортного средства. Потенциальная ценность низкой стоимости 

ежедневной эксплуатации электромобиля не может преодолеть ценовой 

барьер, так как другие функциональные выгоды не очевидны. Опыт покупки 

также не может быть применен, так как большинство моделей не доступно на 

российском рынке на привычных условиях. У официальных дилеров в 

России можно приобрести отдельные модели по предварительному заказу. 

Потребитель не может воспользоваться тест-драйвом, чтобы оценить 

особенности и удобство вождения. Это повышает риск потребителя и 

снижает его восприятие ценности инновации. Опыт эксплуатации 

электромобилей у потребителей отсутствует. Потребитель оценивает процесс 

эксплуатации с позиции использования автомобиля с ДВС. Поэтому он 

отмечает в первую очередь неудобство зарядки и короткий пробег до 

очередной подзарядки. Выгоды, связанные со снижением расходов на 

заправку, стоянку, транспортный налог и др. для потребителя не очевидны. 

Опыт использования товаров-заменителей предсказывает такие расходы, 

мало кто из потребителей имеет полную осведомленность о всех 

потенциальных льготах и преимуществах для владельцев электромобилей.  

 
Рис. 1. Матрица анализа потребительского опыта для формирования стимулов к 

диффузии инновации 
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Оценка получаемой ценности зависит от способности потребителя 

самостоятельно оценить выгоды и потенциальные затраты на основе каких-

либо объективных характеристик или каких-либо эмоциональных стимулов. 

В случае с электромобилями выгода ежедневной эксплуатации может быть 

реально оценена после длительного периода использования. Поэтому для 

потребителя высокие стартовые затраты при покупке становятся 

эмоционально более важными, чем отложенная выгода ежедневной экономии 

на эксплуатационных расходах. Выгода для экологии и вовсе 

рассматривается потребителей с недоверием, не вызывает эмоциональной 

реакции. 

 

5. Выводы 

Диффузия электромобилей не получила должного развития, так как был 

нарушен ключевой аспект запуска инновации на рынок – распространение 

информации для потенциальных потребителей. Безусловно, многие факторы 

создали не слишком благоприятные условия для инновации, однако в этих же 

условиях осуществляются продажи товаров-заменителей.  

Переориентация потребителей на новинку требует формирования нового 

потребительского опыта.  

Два аспекта анализа - средняя степень вовлеченности потребителей в 

процесс смены модели поведения и рациональное восприятие ценности 

инновации – позволяют отметить две ключевых проблемы формирования 

потребительского опыта в отношении электромобилей: донесение до 

потребителей четких критериев, позволяющих сравнивать преимущества 

электромобилей в сравнении с автомобилями с ДВС, и невозможность 

опробования новинки. Пока ни один производитель электромобилей не 

приложил достаточных усилий для стимулирования диффузии инновации. 

 

Литература 
1. Consumer profiling, for marketing. - [Electronic source]. - URL: 

https://www.globalwebindex.com/-  (16.02.2019). 

2. Official site Of Association of Internet trade companies (AKIT). - [Electronic source]. - 

     http://www.akit.ru/оборот-российского-рынка-интернет-ри/ (16.02.2019). 

3. Official site RBC. - [Electronic source]. -   URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/10/2018/5bae50449a794761830cd94b - 

(01.10.2018).  

4. The official website of the VTSIOM. Press release №3767, 20.09.2018 - [Electronic 

source]. - URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (16.02.2019) 

5. The world market of e Commerce at the end of 2017 amounted to $ 1.5 trillion. - 

[Electronic source]. - URL:  https://belretail.by/article/mirovoy-ryinok-ecommerce-po-

itogam-goda-sostavil-trln (16.02.2019) 

 
243

https://www.globalwebindex.com/-
http://www.akit.ru/оборот-российского-рынка-интернет-ри/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/10/2018/5bae50449a794761830cd94b
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322
https://belretail.by/article/mirovoy-ryinok-ecommerce-po-itogam-goda-sostavil-trln
https://belretail.by/article/mirovoy-ryinok-ecommerce-po-itogam-goda-sostavil-trln


6. SEAN D., ROGERS E. M. models of diffusion of innovation. [Electronic source] // 

studopedia.ru - URL:  https://studopedia.ru/9_173386_modeli-diffuzii-innovatsiy-d-

shon-em-rodzhers.html (17.05.2018) 

7.   ROGERS E. Diffusion of Innovations. - 4-th ed. - Simon and Schuster, 2010. — 518 p.  

8. KRASYUK I. A., KIRILLOVA T. V., KOZLOVA N. A., NETWORK 

TECHNOLOGIES AS INNOVATIVE SOLUTION IN COMMODITY 

CIRCULATION. SHS WEB OF CONFERENCES 2017, tom 35, p 01055. 

9. KRASYUK I. A., KRYMOV S. M., MEDVEDEVA Y. Y., CHERNISHEVA A. M., 

LASHKO S. I., Marketing Management in Retail Chains //International Journal of 

Applied Business and Economic Research. 2017. vol. 15. № 12. pp. 83-91. 

10. SHKURKIN D. V., KRASYUK I. A., KRYMOV S. M., KAZANTSEVA I. G., 

ZAKHARENKO G. N., Sales Policy and Sales Marketing System // International 

Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. vol. 15. № 12. pp.203-213. 

11. KLOCHKOV YU. S., KLOCHKOVA E. S., KRASYUK I. A., KRYMOV S. M., AN 

APPROACH TO DECREASE THE RISK OF LOSING CUSTOMERS. 

RELIABILITY, INFOCOM TECHNOLOGIES AND OPTIMIZATION (TRENDS 

AND FUTURE DIRECTIONS). 6th International Conference ICRITO. 2017., p.135-

143. 

12. BOZHUK S. G., KRASNOV, A. S., Methodics of research of consumers psychographic 

characteristics in the Internet // Proceedings of the 2017 International Conference 

"Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies", 

IT and QM and IS 2017, р166-172. 

13. KOZLOVA N. A., New challenges and opportunities for DIGITAL marketing in a 

turbulent environment. - In the collection: week of Science SPbSPU proceedings of the 

scientific conference with international participation. Peter The great St. Petersburg 

Polytechnic University, Institute of industrial management, Economics and Commerce. 

2016. p. 287-290. 

14. BOZHUK S. G., PLETNEVA N. A., The impact of environmental and social initiatives 

of companies on the formation of consumer loyalty. //Practical marketing No. 2-1 (240) 

2017, pp. 11-18. 

15. PLETNEVA N. A., BOZHUK S. G., Prospects for the spread of innovation in the 

automotive market of Russia //Fundamental and applied research in the field of 

management, Economics and trade. Proceedings of scientific-practical and educational 

conference. 2018. pp. 200-205. 

16. BOZHUK S., PLETNEVA N., The problems of market orientation of Russian 

innovative products (electric cars as a case study) // Advances in Intelligent Systems and 

Computing 2018 (AISC, volume 692) pp 1234-1242. 

17. BOZHUK S. G., PLETNEVA N. AH. EVDOKIMOV K. V., The impact of 

environmental innovation on consumer preferences on the example of the Russian 

automotive market / / Bulletin of the Belgorod University of cooperation, Economics 

and law. - 2017. - № 3 (64). С. 96-109. 

18. SANKAR SEN and BHATTACHARYA C. B., (2001) "Does Doing Good Always Lead 

to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility", in Journal of 

Marketing Research, Vol. 38, No. 2 (May, 2001), pp. 225-243. 

19. ZHGULEV E., BOZHUK S., EVDOKIMOV K., PLETNEVA N., Analysis of barriers 

to promotion of electric cars on russian market // Еngineering for rural development, 

Elgava (Latvia), 2018, Volume 17, p. 2110-2117. 

 
244

https://en.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers
https://books.google.ru/books?id=v1ii4QsB7jIC&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=716151
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520567
https://elibrary.ru/item.asp?id=29976857
https://elibrary.ru/item.asp?id=29976857
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477731&selid=29143774


20. Official website AUTOSTAT. - [Electronic source]. - URL: 

https://www.autostat.ru/news/33405/ (16.02.2019) 

21. Official website of the VTSIOM. Press release №3774 28.09.2018 [Electronic source]. - 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9336 (16.02.2019) 

22. Official website of the Saint-Petersburg Government - [Electronic source]. - URL:   

https: //www.gov.spb.ru/static/writable/documents/2018/07/16 /АС%20 

Uroven'%20zhizni%20naseleniya%20Sankt-Peterburga%20v%20yanvare-

marte%202018%20 goda.pdf (16.02.2019) 

 
245

https://www.autostat.ru/news/33405/
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9336


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF BUSINESS 

PROCESSES OF A TRADING COMPANY ON THE BASIS OF 

INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGIES 

Irina A. Krasyuk 

Graduate School of Service and Trade,  

Institute of Industrial Management, Economics and Trade,  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia,  

E-mail: iri-krasjuk@yandex.ru  

 
Annotation. Innovative development of trade has an impact on the economic content of 

business processes of a trading company. The transformation implemented commercial and 
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1. Введение 

Инновации – это необходимый инструмент для поддержания 

конкурентоспособности торговой компании, стимулирования сбыта, 

создания условий для принятия эффективных управленческих решений. 

Одним из целесообразных и продуктивных векторов управления бизнес-

процессами стал процессный подход, который подразумевает 

многократность выполнения деятельности. Процессный подход активно 

применяется такими торговыми корпорациями, как IKEA, Nissan, Ford и др. 

Следует отметить, что это сложная концепция, характеризующаяся 

многоаспектностью задач, поэтому ее внедрение сопровождается 

длительным процессом учета рисков, выбора методики моделирования и 

проектирования, специфики и масштабов деятельности субъекта и др.  

Применение процессного подхода к организации и управлению бизнес-

процессами торговой компании происходит в рамках реализации российской 
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государственной программы «Научная технологическая инициатива», 

которая создает условия для активизации инновационной деятельности. 

Проблема процессного подхода была рассмотрена в работах  российских 

ученых: В. Елиферова, В. Репина, Н. Робсона и др., которые исследовали 

процессы моделирования бизнес-процессов с целью повышения 

эффективности принимаемых управленческих решений, направленных на 

разработку оптимальной модели.  

Цель исследования –  разработать мероприятия по совершенствованию 

организации бизнес-процессов торговой компании на основе инновационных 

маркетинговых технологий.  

Для достижения поставленной определены задачи: 

‒изучить теоретические аспекты процессного управления торговыми 

компаниями; 

‒ рассмотреть методические основы оценки бизнес-процессов; 

‒исследовать проблемы и перспективы процессного развития торговыми 

компаниями; 

‒разработать мероприятия по совершенствованию организации бизнес-

процессов торговой компании на основе инновационных маркетинговых 

технологий. 

Для достижения поставленной цели были использованы такие методы, 

как анализ и синтез, сравнения, монографический, табличный и графический 

анализ. 

Объект исследования – торговая компания ООО «Леруа Мерлен Восток».  

Предмет исследования – бизнес-процессы торговой компании.  

Проработка методического обеспечения процессного управления является 

актуальной проблемой, так как совершенствование механизма организации и 

управления бизнес-процессами создает условия для адаптации форм ведения 

торгового бизнеса к современным рыночным реалиям. Устойчивое развитие 

торговой компании достигается путем реализации комплексного подхода, 

направленного на достижение баланса между поставленными целями и 

задачами.  

 

2. Теоретические основы процессного управления торговыми 

компаниями 

Достижение бесперебойного функционирования и эффективного 

управления деятельностью торговой компании – одновременно и важнейшая 

проблема, и ключевая задача для системы торгового менеджмента. 

Процессный подход к управлению помогает достичь интеграции понятий 

«процесс» и «бизнес-процесс».  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «процесс» – совокупность 

взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата [1]. К таким 

процессам относятся торговые (коммерческие) и технологические. 
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В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и 

определения» торгово-технологический процесс – комплекс 

последовательных операций, обеспечивающих процесс продажи и покупки 

товаров и товародвижения [2]. Бизнес-процессы являются частью торгово-

технологического процесса, так как управленческая составляющая является 

надстройкой торгово-технологического процесса [3]. На рисунке 1 

изображена взаимосвязь торгово-технологического и бизнес-процессов 

торговой компании. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь торгово-технологического и бизнес-процессов в торговой 

компании 

Для лучшего восприятия терминологического аппарата необходимо 

комплексное изучение мнений российских и зарубежных ученых по 

введенной проблематике.  

Российский ученый Елиферов В. Г. считает, что «процесс – это 

устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в 

выходы, представляющие ценность для потребителя» [4]. 

Репин В.В. описал бизнес-процесс как «периодически-повторяемая, 

управляемая деятельность, результатом которой является некоторый ресурс, 

имеющий ценник для конкретного потребителя (клиента)» [5]. 

По мнению А. Шугаева «бизнес-процесс представляет собой 

совокупность последовательных, целенаправленных и регламентированных 

видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с 

помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты 

процесса, представляющие ценность для потребителей» [6]. 
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М. Хамер и Д. Чампи охарактеризовали бизнес-процесс как 

«совокупность различных видов деятельности, в рамках которой на входе 

используется один или более видов ресурсов, а в результате этой 

деятельности на выходе создается продукт, представляющий ценность для 

потребителя» [7]. 

На основании рассмотренных терминов можно определить содержание 

категории «бизнес-процесс торгового предприятия».  

Таким образом, бизнес-процесс торгового предприятия – это системно-

замкнутый процесс связанных между собой, упорядоченных и 

повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы 

предприятия для переработки объекта с целью достижения определенного 

измеримого результата – получения прибыли, оказывающих 

межфункциональное воздействие на структурное подразделение или 

отдельного работника организации, удовлетворяющие целевого покупателя. 

Существует три группы бизнес-процессов: управленческие, 

поддерживающие и операционные.  

Управленческие бизнес-процессы выполняют функции анализа, 

планирования, обслуживания клиентов, контроля товарных запасов 

торгового предприятия. В рамках инновационной деятельности управление 

осуществляется путем введения инновационных моделей маркетингового 

управления: бенчмаркинг, инжиниринг, реинжиниринг, аутсорсинг и др. 

Поддерживающие бизнес-процессы выполняют функцию обслуживания 

торговых и технологических операций. К таким процессам относится 

деятельность отдела кадров, бухгалтерский учет, административно-

хозяйственный учет. Данная группа бизнес-процессов неразрывно связана с 

инновационной политикой предприятия. Успешность их протекания зависит 

от интенсивности применения цифровых технологий.  

Операционные бизнес-процессы выполняют функцию создания товара и 

доведения его до потребителя. К операционным бизнес-процессам относят 

производственную систему, которая является надстройкой торгово-

технологической системы, маркетинг и продажи, налоговый контроль и 

снабжение. Инновационная активность в рамках операционного компонента 

позволит ускорить качество выпускаемой продукции или услуг, реализацию 

продукта на рынке сбыта. 

Таким образом, выполненная систематизация теоретических подходов к 

организации и управлению процессным подходом торговой компании 

позволяет определить направления развития совершенствования торговой 

деятельности путем стандартизации и дальнейшей интеграции 

маркетинговых и инновационных процессов. 
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3. Методические основы оценки бизнес-процессов в торговле 

Принципы системы управления бизнес-процессами торговой компании в 

соответствии со стандартами ISO серии 9000: 

‒ ориентация на потребителя; 

‒ лидерство руководителя; 

‒ вовлечение работников; 

‒ процессный подход; 

‒ системный подход к менеджменту; 

‒ постоянное улучшение; 

‒ принятие решений, основанное на фактах. 

‒ взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Предполагается, что, внедряя данные принципы на постоянной основе, 

предприятие улучшить свою деятельность и актуализирует ее под новейшие 

тенденции рынка. 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки рассмотренных 

процессных моделей управления бизнес-процессами предприятия торговли 

 
Табл. 1  Преимущества и недостатки моделей процессного управления 

бизнес-процессами предприятия торговли 

 
№ 

п/п 

Название модели 

управления 
Преимущества Недостатки 

1 Total Qaulity 

Management 

(TQM) – система 

всеобщего 

управления 

качеством 

− Создание условий для 

саморазвития персонала;  

− Максимальное 

удовлетворение потребностей 

клиента; 

− Совершенствование бизнес-

процессов на всех его 

стадиях; 

− Снижение затрат на 

информационное обеспечение 

инфраструктуры предприятия 

за счет введения единой 

цепочки поставок и 

распределения 

функциональных 

обязанностей; 

− Установление высокого 

уровня репутации компании 

на рынке. 

− Несоответствие 

результата ожиданию; 

− Неподготовленность 

работников к введению 

новых стандартов бизнес-

модели; 

− Длительность 

реализации бизнес-

модели. 

2 Process Integrated 

Quality System 

(PIQS)– система 

качества, 

− Ускорение бизнес-процесса; 

− Целостность выполнения 

разноплановых функций 

благодаря интеграции систем 

− Необходимость 

высокой квалификации 

сотрудников и их умения 

адаптироваться к 
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№ 

п/п 

Название модели 

управления 
Преимущества Недостатки 

интегрированная 

с бизнес-

процессами 

управления; 

−Оптимизация закрытых 

бизнес-процессов; 

− Упрощенное управление 

качеством обслуживания 

клиента; 

− Автоматический сбор 

данных различных 

источников. 

интегрированным 

системам; 

− Высокая степень риска 

возникновения 

механической ошибки; 

− Длительность 

реализации бизнес-

модели; 

− Высокая стоимость 

внедрения подобной 

системы управления 

3 Business Process 

Management 

(BPM) – системы 

управления 

бизнес-

процессами 

− Устранение необходимости 

затрат на поддержание 

специализированных навыков 

персонала; 

− Устранение помех бизнес-

процессов; 

− Плановое бюджетирование 

информационных технологий; 

− Географическая 

мобильность. 

− Необходимость 

высокой квалификации 

бизнес-аналитика в 

работе с программным 

обеспечением BPMS. 

4 Система 

управления 

бизнес-

процессами в 

соответствии со 

стандартами ISO 

серии 9000 

− Систематизация и 

централизация 

документооборота торгового 

предприятия; 

− Установление высокого 

уровня репутации компании 

на рынке; 

− Достижение 

международного уровня. 

− Проблема понимания 

стандартов ISO серии 

9000; 

− Длительность 

реализации бизнес-

модели; 

− Неподготовленность 

работников к введению 

новых стандартов бизнес-

модели. 

 

Анализируя  данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что 

рассмотренные модели процессного управления имеют как достоинства, так 

и недостатки. Поэтому, необходимо проанализировать проблемы и 

перспективы применения процессного управления торговыми компаниями с 

целью конкретизации применения процессной модели управления. 

 

4. Совершенствование бизнес-процессов торговой компании ООО 

«Леруа Мерлен Восток» на основе инновационных маркетинговых 

технологий 

Инновационная деятельность торговой компании – совокупность 

управленческих, экономических и IT-технологий, обеспечивающих 

применение новейших результатов научных исследований и разработок. 
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В целях осуществления инновационной деятельности на всех 

предприятиях сети «Leroy Merlin» создается инновационный фонд (фонд 

инновационного развития) в рамках фонда накопления. Динамика 

отчислений суммы чистой прибыли в инновационный фонд за 2013-2017 гг. 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика отчислений суммы чистой прибыли в инновационный фонд   

ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2013-2017 гг. [8] 

 

На основании данных, представленных на рисунке 2, можно отметить 

заметный рост доли отчислений в фонд инновационного развития. В период 

2015-2017 г.г. характеризуется увеличением доли отчислений суммы чистой 

прибыли в инновационный фонд ООО «Леруа Мерлен Восток» с 12,3 % до 

23,0 %. Это позволяет сделать вывод о том, что вектор развития торговой 

компании,  соответствует мировым трендам торговли и базирует свою 

деятельность на принципах омниканальности, экологичности и 

инновационности.  

В 2018 году руководство активно занимается подбором современных IT-

решений, тестирует новейшие разработки в магазинах формата «песочница» 

(тестовый магазин). Характеристика комплекса инновационной деятельности 

объекта исследования рассмотрена в таблице 2. 
 

Табл. 2. Комплекс маркетинговых инновационных технологий, реализуемых 

торговым предприятием «Leroy Merlin» на территории России 

№ 

п/п 

Характер 

технологии 
Технология 

Район реализации 

технологии 

1 Продвижение 

товаров или услуг 

Передвижная реклама, 

расположенная в 

прозрачных кузовах 

грузовиков 

Москва, Московская 

область. 

 

2 Использование 

новых каналов 

«Интернет-торговля» Территория России с 

наличием возможности 
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№ 

п/п 

Характер 

технологии 
Технология 

Район реализации 

технологии 

продаж использования Интернет-

ресурсов 

3 Внедрение 

новейших 

концепций 

презентации 

Мобильное приложение с 

технологией дополненной 

реальности Apple ARKit 

SDK 

Москва, Московская область 

Деление торгового зала на 

зоны 

Россия 

4 Инновационные 

ценовые 

стратегии 

«Every day low prices» 

(«низкие цены каждый 

день») 

Россия 

 

Увеличение доли товаров 

Private Label 

Россия 

5 Инновационные 

управленческие 

стратегии 

Бенчмаркинг Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов, Уфа, Екатеринбург 
Аутсорсинг Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург 

Сорсинг Россия 

 

Маркетинговые технологии связаны с управленческими бизнес-

процессами, они направлены на обеспечение адаптивности системы 

управления торговой компании к постоянно изменяющимся рыночным 

условиям.  

Инновационные маркетинговые технологии – это направленные на 

удовлетворение потребностей клиента новые или улучшенные 

маркетинговые методы, базирующиеся на принципах модернизации торгово-

технологического процесса (изменение упаковки, дизайна, внешнего вида, 

презентации товара, продвижение его на целевом рынке), обеспечивающие 

рост объема продаж.   Существует множество видов инновационных 

маркетинговых технологий, содержание и влияние на торгово-

технологический процесс представлено на рисунке 3.  

Маркетинговые технологии связаны с управленческими аспектами в силу 

направленности на обеспечение многогранности функциональных и 

структурных параметров объектов торговли и бизнес-модели, адаптируя их к 

постоянно изменяющимся условиям рыночной экономики посредством 

использования инноватики.  
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Рис. 3. Виды, содержание и влияние инновационных маркетинговых технологий 

на бизнес-процессы торговой компании   

 

Инновационные маркетинговые технологии – это направленные на 

удовлетворение потребностей клиента новые или улучшенные 

маркетинговые процессы, базирующиеся на принципах модернизации 

торгово-технологического процесса, совершенствования организации бизнес-

процессов торговой компании, направленные на повышение степени 

удовлетворенности клиента, увеличения объемов продаж, применения 

современных методов управления товарным ассортиментом. 

Совершенствование организации бизнес-процессов на основе 

инновационных маркетинговых технологий обусловлено множеством 

факторов: усилением конкурентной борьбы внутри торговой отрасли, 

импортом иностранных инновационных торговых и маркетинговых 

технологий, повышением уровня потребительской грамотности и 

необходимостью перестройки торгового бизнеса на принципы нового 

вектора развития – построения экономики доверия. 

 

5. Заключение 

1. Систематизация теоретических подходов к организации и управлению 

бизнес-процессом торговой компании, позволила выявить взаимосвязь 

торгово-технологического и бизнес-процессов, определила направления 

стандартизации бизнес-процессов. 
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2. Бизнес-процесс торгового предприятия – это системно-замкнутый 

процесс связанных между собой, упорядоченных и повторяющихся действий, 

в результате которых используются ресурсы предприятия для переработки 

объекта с целью достижения определенного измеримого результата – 

получения прибыли, оказывающие межфункциональное воздействие на 

структурное подразделение или отдельного работника организации, 

удовлетворяющие целевого покупателя. 

3. Выполнена характеристика методических основ оценки бизнес-

процессов торговой компании, проанализированы проблемы и перспективы 

применения процессного управления торговыми компаниями с целью 

конкретизации применения процессной модели управления. 

4. Для совершенствования и организации управления бизнес-процессами 

торговой компании могут быть использованы инновационные маркетинговые 

технологии. Инновационные маркетинговые технологии – это направленные 

на удовлетворение потребностей клиента новые или улучшенные 

маркетинговые процессы, базирующиеся на принципах модернизации и 

совершенствования организации бизнес-процессов торговой компании, 

направленные на повышение степени удовлетворенности клиента и 

увеличения объемов продаж. 
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Abstract. In modern knowledge based economy innovation is a key factor for economic 

growth.  But the activity and effectiveness of innovation activity in each country depends to 

a large extent on the availability of well-built and effectively functioning innovation 

infrastructure. 

The report defines the concept of “innovation infrastructure”, examines the state of 

innovation infrastructure in Bulgaria, identifies the existing problems, explains the reasons 

for it and gives recommendations for strengthening and further development of innovation 

infrastructure in our country. 

Keywords: innovation infrastructure, science  park, business incubator, technology center, 

cluster, venture capital, regulatory base.   

 

1. Въведение 

       В условията на съвременната икономика на знанията иновациите са основен 

фактор за икономически ръст. Те са особено важни за българската икономика. 

Мащабно изследване, проведено от ИИ на БАН [1] доказва, че стратегията за 

догонващо икономическо развитие  на България  не може да бъде реализирана без 

постигането на иновационен тип растеж. Но активността и ефективността на 

иновационната дейност във всяка страна в голяма степен зависят от наличието на 

добре изградена и  ефективно функционираща иновационна инфраструктура.  

       Макар че понятието „иновационна инфраструктура“ през последните години 

все по-често се употребява в научната литература и в правителствени документи 

(стратегии, програми, постановления и т.н.) както у нас, така и в чужбина, 

въпросите на иновационната инфраструктура са недостатъчно изучени както в 

теоретичен, така и в практически аспект. Недостатъчно са изследвани същността 

на понятието иновационна инфраструктура и съставящите ѝ я елементи; мястото, 

ролята и задачите на иновационната  инфраструктура в националната иновационна 

система; факторите, които съдействат за формирането ѝ и успешното ѝ 

функциониране и т.н. У нас са правени проучвания на състоянието на някои 

елементи на иновационната инфраструктура през отделни периоди от време, но 
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липсва цялостно изследване на съвременното ѝ състояние. Това обуславя 

необходимостта от настоящото изследване.  

 

2. Изложение 

2.1. Дефиниране на понятието иновационна инфраструктура 

      Въпреки че понятието „иновационна инфраструктура“ през последните години 

все по-често се употребява, в научната литература няма единно мнение относно 

същността му. Дискусията по този въпрос продължава [2-7]. 

      Ние разглеждаме иновационната инфраструктура като комплекс от 

взаимосвързани физически и организационно-икономически структурни елементи 

(организации, институции, съоръжения, мрежи, системи и средства), призвани да 

осигуряват условия за осъществяване на успешна иновационна дейност от 

стопанските субекти, на базата на принципите на икономическата ефективност в 

условията на пазарна икономика. Иновационната инфраструктура представлява 

подсистема на националната иновационна система, която обслужва иновационната 

дейност и съдейства за успешното ѝ осъществяване. 

       Основните елементи на иновационната инфраструктура са:  

 научни паркове,1 технологични центрове, бизнес инкубатори, центрове за  

технологичен трансфер, клъстерни мрежи,  технополиси; 

 технологичен пазар; 

 финансови институции – рискови фондове, иновационни фондове, 

фондове за поддръжка на научно-изследователската и развойната дейност, 

инвестиционни банки, гаранционни фондове и др.; 

 информационни и телекоммуникационни системи; 

 образователна система и центрове за повишаване на  квалификацията на  

кадрите; 

 организации, предоставящи специализирани услуги – материално-

технически, консултантски, маркетингови, юридически, организационни, 

информационни, одиторски и т.н. 

 стандарти и нормативна база, регламентираща иновационната дейност. 

 

2.2. Изследване на състоянието и перспективите за развитие на 

иновационната инфраструктура в България 

2.2.1. Технологични центрове, бизнес инкубатори, технологични паркове, 

технологичен пазар, центрове по предприемачество към университетите 
        За осъществяване на технологичен трансфер и за оказване на подкрепа на 

стартиращи иновативни фирми активно съдействат такива елементи на 

иновационната инфраструктура като технологични центрове, технологични 

1 Тук терминът „научен парк“ се използва като обобщаващо понятие за срещащите се 

в научната литература термини „технологичен парк“, „научен парк“„изследователски 

парк“, между които има неголеми различия. 
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паркове, бизнес инкубатори, технологичен пазар, центрове по предприемачество 

към университетите, консултантски фирми и др. У нас такива структури са  

Европейският иновационен център-България, ГИС-трансфер център, 

Технологичен център София, Центърът за иновации  и технологичен трансфер – 

Глобал ЕООД, Центърът за технологичен трансфер - Бургас, Бизнес-иновационен 

център “ИЗОТ”, „София Тех Парк“ и др. 

          През периода 2007-2013 г. по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” бяха стартирани редица процедури, насочени към 

подобряване на съществуващата и изграждане на нова иновационна 

инфраструктура чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, 85% от 

която се осигурява  от ЕС чрез ЕФРР и 15% – от националния бюджет на Р. 

България [8]. Пряко насочени към изграждането и укрепването на иновационната 

инфраструктура са процедурите за създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове; за създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер; за изграждане на научни паркове; 

за създаване и развитие на бизнес инкубатори; и за развитието на клъстерите в 

България. 

         Най-мащабният от тези проекти е изграждането на първия в страната 

технологичен парк – „София Тех Парк“. В резултат от изпълнението на Фаза 1 на 

проекта е изградена инфраструктурата на парка с Лабораторен комплекс, бизнес 

Инкубатор, иновационен форум, спортен комплекс, паркови зони, многоетажен 

паркинг. Трите основни области на технологичния парк  са ИКТ, Науки за живота 

и Чиста енергия [9]. През април 2017 г. беше подписан договор за изпълнението на 

Фаза 2 от проекта по линия на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

с бюджет от 6,3 млн. евро. 

      Въпреки постигнатия напредък според доклад на Съвместния изследователски 

център на ЕК „София Тех Парк“ все още не изпълнява ефективно функциите си на 

посредник поради липсата на ясна визия за всички участници и заинтересовани 

страни; некоординирани оперативни планове на отделните управленски структури 

в парка; противоречиви правила за финансиране на „София Тех Парк“ и др. 

        В България има три типа бизнес инкубатори: от общ тип, високотехнологични 

и виртуални. Най-многобройна е първата група. Такива са изградени основно по 

програмата Заетост чрез подкрепа на бизнеса JOBS. Изграждането на бизнес 

инкубатори продължава по линия на ОП "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г. В плана за действие „Предприемачество 2020 

- България“ също се включва мярка „Национална мрежа от местни центрове и 

инкубатори за бизнес развитие“ [10]. 

         Броят на бизнес инкубаторите в България е твърде малък в сравнение със 

страните с развита иновационна инфраструктура, а тяхното териториално 

разположение е неравномерно. За българските инкубатори е характерна липсата на 

специализация, липса на насоченост към високотехнологични фирми, както и 

ограничен обхват на предоставяните услуги. На национално ниво липсва единна 

концептуална рамка за изграждането на българските бизнес инкубатори и 
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обвързването им с национални и регионални стратегии и планове за икономическо 

развитие. 

        Посредническите структури са най-слабо развитият елемент в иновационната 

инфраструктура на България – те са малко на брой и функционират неефективно. 

Има малък брой технологични центрове и те не са обединени в мрежа, първият 

технологичен парк е все още в процес на доизграждане и не функционира 

ефективно, бизнес инкубаторите са малко, предоставят  ограничен кръг от усулуги 

и дейността им в повечето случаи не е насочена към подпомагане на 

високотехнологични фирми, а офисите за технологичен трансфер създадени по 

линия на ОП“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, 

центровете по предприемачество към техническите университети и 

технологичният пазар прекратиха дейността си след спиране на финансирането им.  

 

2.2.2. Клъстери 

       Процесът на създаване на бизнес клъстери в България започва през 2003 г. по 

програма PHARE. В последствие финансовата подкрепа за изграждането на 

клъстери продължава по линия на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 и по линия на ОП “Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). В процес на изпълнение се намира 

процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в 

България“, по която са сключени 28 договора с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ от 17 307 491,00 лв. [11]. 

       Разпределението на клъстерите по региони в България е неравномерно – най-

голяма концентрация на клъстери има в ЮЗРП (30%) и в ЮЦРП (22%). Негативно 

явление е това, че икономическите сектори, които създават най-благоприятна 

среда за развитието на клъстерни дейности, са изцяло средно- и 

нискотехнологични. Ето защо от особено голямо значение е именно подкрепата за 

развитието на иновационните клъстери. В началото на 2019 г. по линия на ОП 

“Иновации и конкурентоспособност“ е стартирана процедура „Развитие на 

иновационни клъстери“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 29 

924 199 лв. [12]. 

        Съществуват и редица проблеми, свързани с управлението на клъстерите – 

липса на административно тяло в много от тях, липса на стратегия за развитието 

им, малък брой на фирмите в тях, недостатъчна степен на доверие и 

сътрудничество между фирмите в клъстера, поради което не се постига висок 

клъстерен ефект, липса на връзки с университети и научни организации. 

 

2.2.3. Финансови институции, осигуряващи средства за иновационна дейност 

      Иновационните проекти в България се финансират от Структурните фондове на 

ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013, ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, рискови фондове, Националния 

иновационен фонд, фонд “Научни изследвания“,  Рамкови програми за научни 
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изследвания и технологично развитие, Рамкова програма за конкурентоспособност 

и иновации (CIP), програмата за насърчаване на конкурентоспособността и 

иновационния потенциал на МСП COSME (2014-2020), бюджетни средства и 

собствени средства на фирмите. Основната част от средствата се осигурява по 

линия на оперативните програми.  

        Финансирането на НИРД у нас е на много ниско равнище. Размерът на 

разходите за НИРД в България трайно е под 1% от БВП и даже намалява през 

последните две години, което създава опасност за стабилността на националната 

иновационна система (фиг.1). 

 
Фиг. 1. Разходи за НИРД в България през периода 2000-2017 г. 

                 Източник: НСИ, 2018 

 

       След 2009 г. публичните разходи за НИРД рязко намаляват и основната част от 

средствата се осигурява от външни източници по линия на оперативни програми, 

което не позволява да се постигне устойчивост и целенасоченост в иновационното 

развитие на страната. Финансирането на научни изследвания и иновации в 

България е слабо и се разпределя предимно на институционално ниво, вместо през 

конкурентни потоци. 

        Националният иновационен фонд (НИФ) функционира неефективно, 

разполага с малко средства, конкурсните сесии се провеждат рядко и се получава 

голямо забавяне на изплащането на субсидии на спечелили конкурса проекти. 

Липсват ясни критерии за оценка на иновативността на проектите и тяхното 

пазарно представяне. Неефективно функционира и фонд „Научни изследвания“ 

(ФНИ) – липсва прозрачност и справедливост при разпределяне на средствата. 

Ограничените държавни средства, предоставени чрез НИФ и ФНИ, са спорадични 

и не са подчинени на дългосрочни политики за подкрепа на иновациите. 

        Недостатъчно активно е участието на България в Рамковите програми на ЕС за 

научни изследвания и технологично развитие. 
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       Рисковият капитал е слабо развит. Рисковите инвестиции са не само малко по 

обем, но и се насочват не към високотехнологични фирми, а към традиционни 

производства. ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда 

създаването на нов Фонд за рисков капитал с бюджет от 47,1 млн. лв. (24,1 млн. 

евро). 

       

2.2.4.  Образователна система и центрове за повишаване на квалификацията 
        В България се наблюдава дългосрочна тенденция на спад в качеството на 

българското средно образование – това констатират Международното изследване 

TIMSS и Международното изследване PISA. 

       Съществува несъответствие между подготовката на кадри и изискванията на 

пазара на труда. С цел създаване на тясна обвързаност между образователната 

система и реалните потребности на пазара на труда през 2019 г. се предвижда по 

ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ да бъдат стартирани няколко 

процедури: процедура “Въвеждане на дуална система на обучение“; процедура 

„Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на 

регионално ниво“; процедура „Усъвършенстване на системата на висшето 

образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ [13]. 

        Нисък е относителният дял на населението на възраст 25-64 г. в ученето през 

целия живот (lifelong learning) – 2% при 11% средна стойност за ЕС-28, което 

нарежда страната ни на предпоследно място в ЕС по този показател. С цел 

преодоляване на посоченото изоставане в България е утвърдена и се намира в 

процес на изпълнение Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 

г. [14]. В стратегията е заложена цел за постигане на 5% относителен дял на 

участие на възрастни (25-64 г.) в учене през целия живот към 2020 г. 

        Липсва обучение по предприемачество в по-голямата част от българските 

учебни заведения и курсовете за повишаване на квалификацията. Във връзка с това 

в националния план за действие „Предприемачество 2020 – България“ са 

предвидени мерки за включване на предприемачеството в учебните планове на 

всички образователни степени. 

        Не е достатъчно широко разпространено дистанционното и интернет-

базираното обучение. Населението има ниско ниво на компютърни и интернет 

умения. Според доклада Europe’s Digital Progress Report 2018 по наличие на 

цифрови умения България е на последно място в ЕС-28. 

       Положително явление е въвеждането на система за периодична акредитация на 

висшите учебни заведения. Необходимо е обаче усъвършенстване на тази система 

чрез повишаване на гъвкавостта и прозрачността на външното и вътрешното 

оценяване. 

 

2.2.5. Информационни и комуникационни системи 
       В страната има добре организирана, поддържана и обновявана система от 

патентна информация, но се забавя обновяването на фондовете на Централната 
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техническа библиотека, Народната библиотека и библиотеките на университетите, 

поради малкия бюджет, с който разполагат те. 

      Въпреки постигането на известен напредък в областта на ползването на 

Интернет и ИКТ, България изостава по цифрова грамотност на населението и 

внедряване на цифрови технологии в стопанската дейност и обществените услуги 

в сравнение с останалите страни от ЕС-28. По стойност на композитния индекс 

DESI 2018 (Digital Economy and Society Index) България заема 26-то място сред 28 

страни в ЕС [15]. България постигна напредък в подобряването на своята 

инфраструктура за широколентов интернет, както и в предоставянето на свободно 

достъпни данни. Но от друга страна, слабите резултати по отношение на уменията 

в областта на информационните технологии и на цифровизацията на стопанските и 

обществените услуги действат като спирачка за по-нататъшното развитие на 

цифровата икономика и общество в страната. 

 

2.2.6. Нормативна база 

       Нормативната база за регулиране на иновационната дейност е на европейско 

равнище по отношение на законодателството за защита на интелектуалната 

собственост. На 01.07.2002 г. България се присъедини към Европейската патентна 

конвенция и стана равноправен член на Европейската патентна организация. Освен 

това са приети Закон за насърчаване на научните изследвания, Закон за 

чуждестранните инвестиции, Национална иновационна стратегия на Р. България, 

Национална стратегия за развитие на клъстерите в България. През 2007 г. във 

връзка с приемането на България в ЕС са изменени Законът за висшето 

образование, Законът за корпоративното подоходно облагане и др. През 2014 г. във 

връзка със стартирането на новия програмен период бяха разработени редица нови 

нормативни и стратегически документи.  

       В България обаче няма законодателство за данъчни преференции за бизнес 

разходите за НИРД; няма преференциално третиране на доходи от използването на 

правата на интелектуална собственост; няма временно освобождаване от плащане 

на данъци или прилагане на по-ниски ставки за нови високотехнологични фирми; 

не се прилага ускорена амортизация за ново техническо оборудване и т.н. Друг 

недостатък на данъчното законодателство е, че то се променя често и в много от 

случаите некоректно. Често променящата се и непредсказуема данъчна политика, 

липсата на законодателна яснота, прекаленото бюрократизиране и корупцията 

демотивират не само чуждестранните инвеститори, но и българските 

предприемачи. 

       Проведеното изследване показва, че иновационната инфраструктура в 

България е слабо развита, наблюдава се и неравномерност в степента на 

изграденост на различните ѝ елементи. Причини за ниската степен на 

изграденост на иновационната инфраструктура у нас и неефективното ѝ 

функциониране са:  

– недостатъчната ангажираност от страна на правителствените институции, 

липсата на дългосрочна правителствена политика в това отношение; 
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–  липсата на комплексен подход, кампанийността при изграждане на обекти на 

иновационната инфраструктура, липсата на дългосрочна визия за развитието им и 

на механизми за осигуряване на финансовата им стабилност; 

–  недостигът на вътрешни източници на финансиране и прекалената зависимост 

от външните източници; 

–  недостатъчно активното участие на фирмите и научните организации в 

усвояването на средствата от европейските фондове; 

–  слабото развитие на публично-частното партньорство; 

– липсата на взаимодействие между елементите на иновационната 

инфраструктура; 

– липсата на система за мониторинг на резултатите от дейността на обектите на 

иновационната инфраструктура; 

– липсата на опит при управлението на такива обекти на иновационната 

инфраструктура като технологични паркове, рискови фондове, клъстери и др.  

 

3. Препоръки за укрепване и развитие на иновационната инфраструктура в 

България 
         За ускоряване на изграждането, укрепване и развитие на иновационната 

инфраструктура в България е необходимо:  

 Да се разработи държавна иновационна политика с ясно откроени 

приоритети и програма за реализирането ѝ; 

 Да се осигурят координиращи механизми между националните и 

регионалните равнища и между различните институции, отговарящи за 

въпросите, свързани с иновациите, с цел гарантиране на съгласуван подход 

към иновационните политики; 

 Да бъде постигната съвместимост между нормативните документи не само 

на стратегическо, но и на оперативно ниво; 

 Да се прилага комплексен подход при изграждането на иновационната 

инфраструктура в България, да се преодолее фрагментарността; 

 Да се предвидят повече средства в бюджета за наука и образование; По-

широко да се използва конкурсното начало при финансирането на 

иновационни проекти и разпределянето на средствата за научни 

изследвания;  

 На държавно ниво да се създаде стратегическа рамка за подкрепа на 

сътрудничеството между научно-изследователските институти, 

университетите и бизнеса и да се осигури финансова и организационна 

подкрепа на това сътрудничество; 

 Да се преодолее стихийността и кампанийността при създаването на 

посреднически структури с използването на публичен ресурс. Тяхното 

изграждане и управление да бъде обект на дългосрочна правителствена 

политика; 
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 Да се разшири публично-частното партньорство при изграждането на    

центрове за трансфер на технологии, научни паркове, бизнес инкубатори, 

иновационни борси, консултантски центрове и др.; 

 С приоритет да се оказва подкрепа на клъстери в слабо развити 

икономически райони и във високотехнологични области; 

 Да се предприемат законодателни мерки за предоставяне на данъчни 

облекчения за бизнес разходите за НИРД; преференциално третиране на 

доходи от използването на правата върху интелектуална собственост; 

ускорена амортизация за ново техническо оборудване; митнически и 

кредитни облекчения за сектора на високотехнологичните дейности и др.; 

 Да се разработи правна уредба за инвестирането на рисков капитал; 

 Да се подобри координацията между ФНИ и НИФ; 

 Да се осигури по-активно участие на фирмите и научните организации в 

усвояването на средствата от европейските фондове;  

 Да се разширява спектърът от възможности за учене чрез осигуряване на 

различни форми на неформално  и самостоятелно обучение и да се въведе 

система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене;  

 Да се предприемат мерки на всички нива на образователната система, както 

и на системата за квалификация и преквалификация за повишаване на 

цифровата грамотност на населението; 

 Необходимо е включване на предприемачеството в учебните планове на 

всички образователни степени;  

 Да се засили практическата насоченост на обучението – да се внедри 

дуалната система на обучение в професионалните средни училища, да се 

осигурят възможности за практическо обучение на студентите в реална 

работна среда; 

 Да се внедри система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда 

от работна сила с определени характеристики и да се изградят системи за 

планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на труда на 

национално и регионално ниво; 

 Да се създадат условия за  развитие на академичното предприемачество 

чрез: внасяне на промени в нормативната уредба за управление на 

интелектуалната собственост в публично финансираните научни 

организации; извършване на структурни промени в университетите; 

осигуряване на продължителна правителствена подкрепа на академичното 

предприемачество;  

 Да се работи за подобряване на бизнес средата по отношение на намаляване 

на корупцията и повишаване на ефективността на държавната 

администрация; 

 Да се създадат по-трайни стимули за чуждестранните инвестиции у нас. 
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4. Заключение 

        Иновационната инфраструктура е важна подсистема на НИС, която подпомага 

иновационната дейност. Тя представлява организационна, материална, 

информационна, финансова, квалификационна и нормативна база за създаването 

на  благоприятни условия за осъществяването на  иновации. От степента на 

изграденост и ефективността на функционирането на иновационната 

инфраструктура зависят активността и ефективността на иновационната дейност и 

конкурентоспособността на националната икономика 

       За укрепването и по-нататъшното развитие на иновационната инфраструктура 

у нас е необходима значителна държавна подкрепа, широко използване на 

публично-частното партньорство и прилагане на добрите практики на развитите 

страни в тази област с адаптиране към нашите условия. 
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Abstract. Venture capital is an important element of innovation infrastructure. It plays a 

significant role in the innovation development of the economy by providing financial 

resources for the development of new high-tech companies. 

The report examines post-crisis trends in venture capital development in the United States. 

There are clear trends of increasing of the fundraising, increasing of venture capital   

investments, increasing in exit value,  increasing the size of venture capital funds, increasing 

of average value of deals, as well as rising amount of mega-deals and increasing number of 

IPO’s etc. This report outlined the prospects for developing of venture capital in the United 

States. 
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1. Въведение 

  Рисковият капитал е важен елемент на иновационната инфраструктура 

[1]. Той играе важна роля за иновационното развитие на икономиката като 

осигурява финансов ресурс за развитието на нови високотехнологични 

фирми. Необходимостта от неговото възникване се обуславя от неспособ-

ността на традиционната финансова система да предложи гъвкави форми за 

финансиране на малките и средни високотехнологични фирми. Боравейки с 

такива понятия като активи, пасиви, рентабилност, кредитоспособност, които 

са неприложими при новосъздадени фирми, чиито активи са нематериални и 

се състоят от перспективна идея, умения и знания на нейните основатели, 

традиционната финансова система не можеше да оцени перспективността на 

едно или друго научно-техническо направление. Ето защо се появи 

рисковият капитал като финансов посредник между традиционните 

източници на финансиране и новите стопански инициативи.  
  Рисковото финансиране доведе до качествени промени в 

икономическата и социалната структура на обществото. На него се дължи 

масовото нарастване на броя на малките и средни фирми в наукоемките 

отрасли през последните няколко десетилетия. Макар, че като цяло 

рисковият капитал не надхвърля 1-2% от основния капитал в развитите 

страни, той играе изключително голяма роля за ускоряването на НТП, за 
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създаването на нови отрасли и работни места, за увеличаването на обема на 

продажбите и икономическия растеж [2]. Причината за това е, че той се 

насочва към нови високотехнологични отрасли с висока степен на 

възвращаемост на инвестициите и голям потенциал за растеж. 
 

2. Изложение 
       Глобалната финансово-икономическа криза нанесе тежък удар върху 

развитието на рисковия капитал в САЩ.  Огромен спад се наблюдава в трите 

основни направления: акумулиране на рисков капитал, инвестиране на 

рисков капитал и изход от рисковото инвестиране [3]. 

       Най-силно влиянието на кризата се отразява върху развитието на 

рисковия капитал в САЩ през 2009г. Очерталите се негативни тенденции в 

развитието на рисковия капитал не само продължават и през 2009 година, но 

даже се задълбочават [4]. През цялата 2009г. са инвестирани 17,7 млрд.щ.д. 

рисков капитал в 2795 сделки и това е най-ниското равнище на инвестиране 

от 1997г. според MoneyTree Report на Pricewaterhouse Coopers and the National 

Venture Capital Association (NVCA).  Рисковите инвестиции през 2009г. са с 

37% по-малко като обем и с 30% по-малко като брой на сделките в сравнение 

с тези през 2008г. [5]. Двуцифрено намаляване на инвестициите се наблюдава 

в почти всички отрасли включително очистващи технологии, фармацевтика, 

биотехнологии и софтуер. 

       От 2010 г. започва стабилизиране и ръст на рисковия капитал в САЩ. 

През пост-кризисния период инвестирането на рисков капитал в САЩ 

нараства, първоначално по-бавно, но от 2014г. започва бум. През 2017г. 

годишното инвестиране на рисков капитал за втори път през последното 

десетилетие надминава 80 млрд.щ.д. и достига върхова стойност от 83 

млрд.щ.д., но броят на сделките намалява  в сравнение с 2014г. и 2015г. 

Бумът в инвестирането на рисков капитал  продължава и през 2018г. – през 

първата половина на годината са инвестирани 57,5 млрд.щ.д. рисков капитал, 

което надминава общия размер на инвестициите през шест от последните 10 

години [6] (фиг.1). 2018 г. стана знаменателна година за рисковия капитал със 

130,9 млрд. щ.д., инвестирани в 8 948 американски рискови сделки и  за 

първи път годишно капиталовите инвестиции надминават рекорда, достигнат 

през 2000 година. Наблюдава се висока концентрация на капитал в мега-

сделки – в „еднорози“ (unicorns)1 са инвестирани 44,5 млрд.щ.д. рисков 

капитал, който съставлява 33,9% от общата инвестиция на рисков капитал 

през 2018г. [7]. 

 

 

1 Unicorns са фирми, чиято пазарна капитализация е 100 млн.щ.д. или повече. 
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Фиг. 1. Динамика на инвестирането на рисков капитал в САЩ  

през периода 2008-2018г. 

Източник: NVCA  

 

Инвестирането на рисков капитал на първоначална фаза (Seed stage) 

през 2017г.  намалява до най-ниското равнище от 6 години. Относителният 

дял на сделките на първоначална фаза през 2017 г. съставлява 27% от всички 

сделки, докато през 2012г. той е бил 35%. Инвестирането на ранна фаза 

(Early-stage), на фазата на разширяване (Еxpansion-stage) и на късна фаза 

(Later-stage) нараства.  

В пост-кризисния период финансирането с рисков капитал на фирми 

за първи път има стабилен относителен дял в САЩ от 33%-35% [8].        

Нараства средният размер на една сделка с рисков капитал. 

Медианата достига 105 млн.щ.д., а средната аритметична стойност достига 

225 млн.щ.д., като и двете стойности са най-високите, наблюдавани до сега.  

Нараства инвестирането на рисков капитал в мега-сделки с размер 

над 100 млн.щ.д. През 2018г. са осъществени  198 мега-сделки, почти 2 пъти 

повече от върховата стойност през 2015г. В тях са инвестирани 61,1 

млрд.щ.д., които представляват  46,7% от общото инвестиране на рисков 

капитал  [7]. Това е най-висока стойност за последното десетилетие. 

              Иинвестирането на първоначална фаза (angel & seed deal) е особено 

активно от третото тримесечие на 2014г. до сега. При него се проявява 

общата тенденция на по-малко, но по-големи сделки. Медианата за 

инвестиране на средства от бизнес ангели в една сделка през 2017г. е 0,56 

млн.щ.д. и през 2018г. достигна 0,7 млн.щ.д. 

             Инвестирането на ранна фаза (early stage) продължава да се 

покачва, отбелязвайки седмо поредно тримесечно увеличение на 
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инвестирания капитал. През второто тримесечие на 2018г. 11,5 млрд.щ.д. са 

инвестирани в компании в ранна фаза, като средният размер на сделката 

достига десетгодишен връх от 18 млн.щ.д. [6]. 

Размерът на сделките на ранна фаза бързо нараства. Сделките с 

размер над 25 млн.щ.д. съставляват повече от 50% от стойността на всички 

сделки на ранна фаза през 2018г. Същевременно намалява броят на сделките 

с размер по-малко от 5млн.щ.д., относително постоянен остава броят на 

сделките с размер от 5 млн.щ.д. до 10 млн.щ.д., и се увеличава броят на 

сделките с размер над 10 млн.щ.д. 

Стойността на сделките на късна фаза нараства  в пост-кризисния 

период. Докато през 2008г. само около 25% от сделките на късна фаза са с 

размер над 50 млн.щ.д.,  през 2018г. около 80% от тях са с размер над 50 

млн.щ.д. [7]. 

Най-голям относителен дял от сделките с рисков капитал в САЩ както 

по брой, така и по размер на инвестирания капитал, се падат на софтуера. 

През 2018г. те съставляват 41,8% от броя и 35,8% от стойността на всички 

сделки (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Брой и относителен дял на софтуерните сделки 

от общия брой на всички сделки с рисков капитал в САЩ  

през периода 2008 – 2018 г. 

                 Източник: NVCA  

 

На второ място е секторът на биотехнологиите, фармацевтиката и 

медицинските устройства. През 2017г. на него се падат 13,4% от всички 

сделки с рисков капитал в САЩ, а през 2018г. този дял нараства на 14,6% [7]. 
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От 2014г. насам в САЩ броят на финансираните с рисков капитал IPO 

в сектора на биотехнологиите, фармацевтиката и медицинските устройства се 

увеличава повече от два пъти. 

Инвестирането на рисков капитал в изкуствен интелект непрекъснато 

нараства – през последните 5 години в САЩ инвестираният рисков капитал в 

изкуствен интелект нараства повече от 8 пъти, а броят на сделките нараства 

3,6 пъти. 2017г. е рекордна за инвестирането в изкуствен интелект, като всяко 

тримесечие инвестициите надхвърлят 1 млрд.щ.д. В сравнение с 2016г. 

годишното инвестиране нараства с 28% и достига 5 млрд.щ.д., вложени в 444 

сделки. 

В САЩ непрекъснато нараства инвестирането на рисков капитал в 

компании на киберсигурността. През 2017г. то достига абсолютен връх за 

последното десетилетие от 3,7 млрд.щ.д. като надминава предишното 

върхово постижение от 3,2 млрд.щ.д. през 2015г. Броят на сделките също 

нараства, но с по-бавен темп, тъй като се увеличава размерът на капитала, 

инвестиран в една сделка. 

Бързо нараства инвестирането на рисков капитал и в компании от 

областта на геномиката. През 2017г. то се удвоява в сравнение с 2016г. и 

достига абсолютен връх от 2,5 млрд.щ.д., което е повече от трите предишни 

години заедно взети [8]. 

             Изходът от рисковото инвестиране е успешен. През 23 от 

последните 24 тримесечия се реализира стойност на изхода над 10 млрд.щ.д. 

Стойността на изхода от рисковото инвестиране през 2018г. нараства с 33% в 

сравнение с предходната година и достига 122 млрд. щ.д., малко по-малко от 

върховата стойност от 125,4  млрд щ.д., достигната през 2012г. (фиг.3). Броят 

на сделките на изхода обаче намалява от 885 през 2017г. на 864 през 2018г. за 

сметка на увеличаване на размера им [7]. Най-значимите сливания и 

придобивания са придобиването на GitHub от Microsoft за 7,5 млрд.щ.д. и 

придобиването на Duo Security от Cisco за 2,4 млрд.щ.д. Но още по-

показателен знак за оптимизъм относно ликвидността дава отварянето на 

технологичния прозорец на IPO2, като все повече компании, подкрепени с 

рисков капитал, излизат на фондовата борса от 2014г. насам. Общата 

стойност на IPO през 2018г. надминава всички години през последното 

десетилетие, с изключение на 2012 г., когато Facebook набра  16,0 млрд. щ.д. 

при своето излизане на публичните пазари. Чувствителността на 

инвеститорите към очакваните IPO през първата половина на 2019 г. (Uber, 

Lyft, Airbnb и Slack) показва, че прозорецът за IPO може да остане отворен 

поне в близко бъдеще. Но въпреки тези положителни признаци, нарастващата 

2 IPO (Initial public offerings) – първично публично предлагане на акции на 

фондовата борса 
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нестабилност на публичните пазари, особено през четвъртото тримесечие на 

2018 г. поставя въпросителни пред IPO в по-далечна перспектива. 

 

 
Фиг. 3. Стойност и брой на сделките на изхода 

от рисковото инвестиране в САЩ през периода 2008-2018г. 

              Източник: NVCA  

 

На изхода от рисковото инвестиране все още преобладава 

изкупуването, но има тенденция неговият относителен дял да намалява за 

сметка на увеличаването на относителния дял на сливанията и 

придобиванията, а през последните няколко години – и увеличаване на 

относителния дял на IPO. През 2018г. на IPO се пада повече от половината от 

стойността на всички сделки на изхода. 

Размерът на сделките на изхода расте за всички видове сделки: 

изкупуване, сливания и придобивания, първично публично предлагане на 

акции. През 2018г. медианата за сливанията е 95 млн.щ.д., за IPO – 108 

млн.щ.д., а за изкупуването – 162,5 млн.щ.д. (фиг. 4). 

През 2018г. в САЩ  над 50% от сделките на изхода са с размер над 100 

млн.щ.д., а на сделките с размер по-малко от 50 млн.щ.д. се падат по-малко 

от 10% от стойността на всички сделки на изхода. 
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Фиг. 4.  Медианен размер на сделките на изхода от рисковото инвестиране по 

видове сделки в САЩ през периода 2008 – 2018 г. 

  Източник: NVCA  

 

          През пост-кризисния период акумулирането на капитал в рискови 

фондове в САЩ расте, като достига върхови стойности през 2016г. и 

2018г. (фиг. 5).  

   

 
Фиг. 5. Размер на акумулирания рисков капитал и брой на сформираните 

рискови фондове в САЩ по години през периода 2008-2018г. 

     Източник: NVCA  
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           През 2018г. размерът на акумулираните средства надминава тези през 

предходните години и отбелязва най-високата стойност, която някога е била 

наблюдавана. Акумулирането на рисков капитал за пета поредна година 

надминава 34 млрд. щ.д. и достига 55,5 млрд.щ.д. в 256 рискови фонда [7]. 

          Засилва се концентрацията на рисковия капитал: през 2018г. броят на 

фондовете намалява с около 20% в сравнение с  2016г., а размерът на 

акумулирания капитал се увеличава с 35,7%. Количеството на акумулираните 

средства се дължи на продължаващото нарастване на мега фондовете с 

капитал от най-малко 500 млн. щ.д., които през 2018г. притежават 57% от 

събрания капитал през годината.  Друг рекорд е сформирането на  11 рискови 

фонда с капитал над 1млрд.щ.д.   Тенденцията за увеличаване на размера на  

фондовете е свързана с повишените оценки на стартиращите фирми, което 

кара рисковите фондове да наберат повече средства. Медианният размер на 

акумулираните рискови фондове достига десетгодишен връх и през 2018г. 

става 82 млн.щ.д.3 

 
        3. Заключение  

        През пост-кризисния период рисковият капитал в САЩ бележи 

възходящо развитие, което по някои показатели надминава върховите 

стойности от 2000 година. Наблюдават се тенденции на увеличаване на 

размера на акумулирания капитал, увеличаване на размера на инвестирания 

капитал, увеличаване на размера на рисковите фондове, намаляване на броя 

на сделките,  увеличаване на средния размер на една сделка, нарастване на 

инвестирането на рисков капитал в мега-сделки с размер над  

100 млн.щ.д., увеличаване на стойността на изхода от рисковото инвестиране, 

увеличаване на броя на IPO. Особено успешна е 2018г., когато инвестираният 

рисков капитал достига 130,9 млрд.щ.д. като надминава върховата стойност 

от 2000г.   

          В перспектива до 2019 г. изглежда, че ще продължат мега-сделките в 

стартиращи компании, подкрепяни от нарастващ брой мега-фондове. 

Индустрията ще следи отблизо неопределеността на публичния пазар и 

нейното въздействие върху IPO, както и всякакви други потенциални сигнали 

за корекция на пазара на рисковия капитал.  

3 Медианният размер на рисковите фондове в САЩ е по-малък от 

средноаритметичния, защото все още най-голям относителен дял имат 

по-малките фондове, с размер до 50 млн.щ.д. – те съставляват почти 

половината от всички рискови фондове. Поради това разпределението на 

рисковите фондове по размер има дясна асиметрия и медианата има по-

малка стойност от средната аритметична. 
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            Друг потенциален проблем за развитието на рисковия капитал в САЩ 

е новото законодателство за чуждестранните инвестиции  – Закон за 

модернизация на прегледа на риска от чуждестранни инвестиции (Foreign 

Investment Risk Review Modernization Act of 2018 – FIRRMA), който 

разширява правомощията на Комитета за чуждестранни инвестиции в САЩ 

(Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) за справяне с 

нарастващите опасения за националната сигурност по отношение на 

чуждестранната експлоатация на определени инвестиционни структури, 

които традиционно са били извън юрисдикцията на CFIUS. Законът 

разширява обхвата на наблюдаваните от CFIUS сделки като добавя 4 нови 

вида сделки. Освен това FIRRMA модернизира процесите на CFIUS, за да 

позволи по-добре навременните и ефективни прегледи на транзакциите [9]. 

Разширеният режим на CFIUS вече влияе върху това как рисковите фондове 

събират пари от чуждестранни инвеститори, както и върху ежедневните 

инвестиционни сделки, което създава известни трудности в процеса на 

формиране на фондове  и процеса на финансиране на компании.  
Участниците на пазара на рисковия капитал ще наблюдават ефекта, който 

новите правителствени разпоредби ще имат върху чуждестранните 

инвестиции в екосистемата. 
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Abstract. Over the last ten years, we have been actively talking about directing the state's 

efforts to support (formal and informal) the priority, structure sectors of the Bulgarian 

economy, which increase even more the level of GDP and economic standard of the country. 

At the same time, the structure of the Bulgarian economy shows that the service sector has a 

serious predominance and far after it is the industrial sector (67:28). In This direction the 

efforts should be directed to industrial sectors in Bulgaria, which have traditions and long-

term accumulations, than to those that are of momentary actuality and without a traditional 

presence in the Bulgarian economy. The Purpose of the report is to present one of the 

sectors of the economy which is distinguished apart from the traditions of development and 

participation in the national economy, but also with the potential and capacity for innovation 

and production of high added value products and generating higher GDP levels. 

Keywords: industrial sectors, innovation, GDP, GVA, economy. 

 

1. Въведение 

По степен на иновативност и брой на иновативните предприятия в 

страната България ежегодно е поставяна на предпоследно или последно 

място сред страните членки на ЕС, според ежегодното изследване на Индекс 

на съюза за иновации (European Innovation Scoreboard) [1]. Процентът на 

иновативните предприятия, въвели някакъв вид иновация (продуктова, 

процесна, маркетингова и според новостта ѝ за пазара – вътрешна и външна) 

се движи през годините в диапазона м/у 25-28%. Относително най-голям е 

делът на иновативните предприятия въвели иновации със степен на новост за 

самата фирма, отколкото за пазара като цяло [2].  

Ретроспективният анализ на развитието на българската индустрия, в един 

50-70 годишен период, потвърждава констатацията, че тя не винаги е била 

със слаби иновационни възможности. Фактът, че редица сектори са имали 

традиции и добри количествени натрупвания, както в производствено-

управленско естество, така и по отношение на научно-изследователската и 

развойната дейност показва, че целенасочената работа в развитие на 

секторите от българската икономика с иновационен потенциал трябва да 

продължи въпреки бавния и продължителен процес на случващото се [3, 4]. 
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Кои са секторите с иновативен потенциал и същевременно с традиции в 

развитието им през годините? В следващите редове ще бъдат представени 

два такива сектора, които и в момента се развиват сравнително добре, но 

целенасочените действия и стимули могат да доведат до още по-добри 

резултати в направление на приноса им в БВП на страната. 

 

2. Сектор „Производство на други машини с общо предназначение“ 

(Код 28.2) 

В този сектор на българската индустрия се включват: 

• Производство на пещи и горелки; 

• Производство на подемно-транспортни машини; 

• Производство на офис техника, без компютърната; 

• Производство на преносими инструменти с вграден двигател; 

• Производство на промишлено хладилно и вентилационно 

оборудване; 

• Производство на други машини с общо предназначение, 

некласифицирани другаде. 

Производството се състои от производство на турбини и двигатели, 

хидравлични помпи, компресори, арматурни изделия, лагери, предавки, пещи 

и горелки, подемно-транспортни машини, офис техника, инструменти, 

хладилно и вентилационно оборудване, селскостопанска техника, 

металообработващи машини, оборудване за металургията и леярството и 

други индустриални машини.  

Секторът за производството на машини и оборудване с общо и 

специално предназначение обхваща малко над 3.0% от индустриалното 

производство в страната и създава около 3.5% от добавената стойност в 

индустрията [5]. Въпреки сравнително скромните резултати и принос на 

сектора към българската индустрия, резултатите от класифицирането му 

показват, че секторът се характеризира с потенциал за растеж и съответно 

увеличаване на приноса му. 

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора 

през 2016 г. се подобряват съответно с 6.9 и 5.9 пункта. Същевременно в 

секторът не се наблюдава промяна на цените на производител. 

Традиции на сектора 

• Начало на производството на електро инструменти 1965 год. в завода 

в Ловеч; 

• Машиностроително производство за ремонт и производство на 

резервни части за тежкото миннодобивно, транспортно и енергетично 

оборудване - 1966 год. Раднево; 

• Производство на строителна техника багери, булдозери и авто-

кранове – 1963 год. Козлодуй; 

• Производство на преси за кабелни накрайници – 1964 год. Козлодуй; 
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• Производството на кари и хидравлични системи за жилищното 

строителство – 1966 год. 

• Производство на хидравлично оборудване – 1972 год.  

• Производство на машини за дърводобивната и 

дървопреработвателната индустрия – 1947 год. Троян. 

Фирми в сектора: 

В този сектор на българската икономика работят около 900 фирми, като 

около 40% от тях са разположени на територията на Югозападен и Южен 

Централен район за планиране. Между по-големите и значими за българската 

икономика фирми, занимаващи се с производство на машини и оборудване с 

общо и специално предназначение могат да се посочат: "Видима Идеал 

Стандарт» АД, "Ремотекс Раднево" ЕАД, "М+С Хидравлик" АД, "SKF Лагери 

България" ЕАД, "Атоменергоремонт" ЕАД, "Спарки Елтос" АД, "Палфингер 

Продуктионстехник България" ЕООД, "Капрони" АД, "Хранинвест – 

Хранмашкомплект" АД, "Машстрой" АД. 

Кадрово осигуряване и научно-технически и развоен потенциал на 

сектора 

Секторът осигурява заетост на близо 30 хил. души (5.9% от заетите в 

преработващата промишленост). 

Както за всеки един индустриален сектор и за всяко едно производство и 

тук наличието на квалифициран персонал осигурява създаването на 

продукция с високо качество и минимизирането на дефектите. Това до 

голяма степен зависи от специалистите, които планират процесите и следят 

за качеството и най-вече за иновативността на произвежданата продукция. 

Кадровото осигуряване на сектора в България е резултат от 

функционирането на 17 висши учебни заведения, 103 професионални 

гимназии, 1 частен колеж и 5 основни училища. 

Висшето образование и иновациите в сектора са свързани с: 

- Технически университет Варна; 

- Технически университет Русе; 

- Технически университет Габрово; 

- Технически университет София; 

- Институт по инженерство и роботика при БАН; 

- Институт по физика на твърдото тяло при БАН; 

- Институт по електроника при БАН. 

Освен висшите учебни заведения, 65 учебни заведения в 27 града в 

страната предлагат специализирано средно образование в областта на 

автомобилната индустрия. 

Основният двигател за това производство е конкурентната цена на 

работната ръка в България. От друга страна секторът е подложен на 

конкуренцията на азиатските държави, които предлагат евтина работна ръка, 

с която България трудно би се конкурирала, ако не успява да повишава 

ефективността и качеството на труда. Повишаването на ефективността на 
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труда, освен с обучение на заетите, може да бъде постигнато и чрез развитие 

на развойна дейност, която е и вторият стълб на индустрията. България има 

все още сериозен научен и инженерен потенциал, който може да повиши 

иновационната дейност в сектора, но само при наличие на компании, които 

да внедряват иновациите в производството. За сектора е важна възможността 

за подготовка и повишаване на квалификацията на специалистите на 

територията на страната. Наличието на високо квалифицирани специалисти 

би спомогнало за успешното спазване на високите стандарти и успешното 

внедряване на иновациите в сектора. Мултиплициращият ефект от това би 

намерил изражение в генериране на заетост, със сравнително висока 

производителност на труда, сред относително по-нискоквалифицирания 

сегмент на пазара на труда и в по-слабо развити икономически региони. 

Определени фирми от сектора, особено такива с устойчиви във времето 

традиции в автомобилната индустрия разполагат и със собствени научно-

изследователски и развойни звена, намиращи изражение в: 

1. Конструктивни и технологични отдели, където се извършва развойна 

дейност и постоянно се усвояват нови изделия и технологии.  

2. Химически лаборатории, където се извършват химически, 

металографски анализ и механични изпитания на новозакупените и 

получените в предприятията материали и заготовки.  

3. Измервателни лаборатории, където се извършва извадков контрол на 

произвежданата продукция съгласно параметрите, заложени в 

конструктивната документация, и периодична проверка на работната и 

мерителна екипировка. 

Такива фирми сами проектират и изработва своите изделия, инструменти 

и екипировки. 

Коопериране и комбиниране 

Към момента са налице множество усилия за създаване на клъстери, 

които планират създаване на лаборатории за изпитания, зарядни станции за 

електроавтомобили, зони за привличане на инвеститори в сектора и други. 

Клъстерният подход е много подходящ инструмент, чрез който могат да 

бъдат обединени двата стълба в индустрията (1) Производството и (2) 

Научноизследователската и развойната работа, защото без развито 

производство, няма как да бъдат правени иновации. От друга страна без 

развитие на научноизследователска дейност и специализирано обучение на 

кадри, няма как да съществува ефективно производство. 

Фирмите от сектора са обединени в клъстер „Зелени технологии и 

машиностроене”, който е учреден през 2012 г. Сдружението обединява 

фирми, извършващи различни дейности в сферата на машиностроенето и 

автоматизацията, а не само от изследвания подсектор. Основната цел на 

клъстера е да оказва съдействие на българските фирми в обхванатите 

браншове да излязат на чуждите пазари. Усилията за разширяване на 

мрежата от контакти и привличането на поръчки са насочени предимно към 
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Германия, Австрия и Швейцария, където са и основните експортни пазари на 

сектора. Въпреки свиването на производството в еврозоната, фирмите от тези 

страни продължават да търсят доставчици, чиято продукция отговаря на 

нужното качество и е съобразена с реалните пазарни цени.  

Клиенти и структура на продажбите 

Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката 

на износа, който през 2015 г. нарасна с 38.5%, докато вносът спадна с 11.8%. 

Участието на сектора във външната търговия е около 6.9% от общия износ на 

страната и 10.7% от общия внос на страната [5]. 

В структурно отношение основен външнотърговски партньор на фирмите 

от сектора са фирмите, производителки на автомобили от страните от 

централна и западна Европа. Най-големи външнотърговски партньори са 

страни като Германия (със средно 47% от износа; Австрия с над 50%, 

Румъния 45% земеделска техника и др.). Също така все още се наблюдава и 

присъствието на българските фирми от сектора на традиционни пазари като 

руския (въпреки и със скромните 16-17% от производството на части за 

машини и апарати). Наблюдават се обаче някой негативни тенденции към 

настоящия момент, които същевременно могат да се окажат предпоставки и 

възможности за успешното бъдещо развитие на сектора, а именно: 

1. Силната зависимост (концентрация) на сектора от един основен 

експортен пазар – Германия и Австрия с повече от 40-50%. В това 

направление може да се каже, че българските фирми от сектора се явяват 

субконтрактори на немската и австрийската икономика и евентуални 

сътресения в тях ще се отрази силно негативно на отрасъла и ще доведе до 

фалити на редица фирми. 

2. Неприсъствието или сравнително слабото присъствие на българските 

фирми от сектора на други европейски пазари, такива като: Франция, 

Испания, Португалия, Великобритания, скандинавките страни и други извън 

рамките на ЕС (развиващи се страни от Близкия изток, Африка). 

3. Загубата на ключови партньори, с които българските производители са 

произвеждали по лиценз до 1989 годна. 

 

3. Сектор „Производство на части и принадлежности за автомобили“ 

(Код 29.3) 

Автомобилостроенето и производството на части и принадлежности за 

автомобилостроенето е една от най-перспективните за привличане на 

инвестиции области и спада към високотехнологичните индустриални 

дейности с голям потенциал за по-голяма заетост и растеж през следващите 

години.  

През последните 10 години световното производство на автомобили е 

нараснало с близо 30% [6]. Автомобилостроенето е сектор, който се развива в 

специфични региони; в Европа понастоящем секторът се развива в райони 

като Словения (Automotive Cluster of Slovenia), Холандия (FIER Automotive 
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Netherlands), Бавария (WRS Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH) и др. 

В Европейския съюз автомобилният сектор създава близо 12 милиона 

работни места за висококвалифицирани и добре платени специалисти. 

Производството на автомобили нараства и България има сериозен потенциал 

за развитие в областта през следващите години. 

Условно автомобилната индустрия може да бъде разделена на два 

смислово различни, но неразделни стълба. Единият е производството на 

части и компоненти, както и сглобяването на автомобили, които имат 

потенциал да създават висока заетост с добавена стойност доста над средната 

за България. А вторият е развитието на научноизследователска и развойна 

инфраструктура, която да създава иновации и те да бъдат внедрявани 

съответно в производството, т.е. да обслужва технически и технологично 

автомобилния сектор на страната. 

Секторът за производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета 

обхваща около 1.6% от индустриалното производство в страната и създава 

1.1% от добавената стойност в индустрията. Равнището на заплатите в 

сектора е средно за страната. Секторът осигурява заетост на близо 3.6% от 

заетите в преработващата промишленост. Индексът на промишленото 

производство и този на оборота в сектора се подобряват съответно с 48.8 и 

36.4 пункта. Същевременно с това, в сектора се наблюдава и повишаване на 

цените на производител с 8.5 процентни пункта. 

Основен фокус на приоритетните сектори е те да могат да генерират 

високи нива на износ. Автомобилната индустрия България е почти изцяло 

ориентирана към износ. В сектора, в България са заети над 14 000 души. 

Отчитат се продажби за около 1 млрд. евро, което представлява близо 4% от 

общия износ. Клиентите на местната автоиндустрия включват фирми като 

Мерцедес-Бенц, БМВ, Форд, Ауди, Ситроен, Пежо, Рено и др. Съживяването 

на производството в сектора се отразява върху динамиката на износа, който 

през 2016 г. нарасна с 45.9%. През последните години България вече се 

утвърждава като добро място за производителите и за доставчиците на 

компоненти за автомобили.  

Традиции на сектора 

С решението за създаване на завода за товарни автомобили “Мадара” е 

поставено официалното начало на българското автомобилостроене. В резюме 

развитието на автомобилостроенето в страната е следното (без да има 

претенции за изчерпателност): 

Булгаррено 1967 г. – 1970 г. Произвежда се в Пловдив. 

Пирин Фиат 1967 г. – 1971 г. Произвежда се в завод „Балкан“ в Ловеч. 

Москвич Алеко 1967 г. – 1988 г. Произвежда се в завод „Балкан“ в Ловеч. 

Ровър Маестро 1995 г. – 1996 г. Произвежда се във Варна. 

Товарни камиони ГАЗ 1966г., Шкода-ЛИАЗ 1970г. – Произвеждат се в 

Шумен. 

Автобуси Чавдар 1956 – 1999 Произвеждат се в гр. Ботевград. 
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Автобуси КЕНТА 1965 – 2001 Произвеждат се в гр. Омуртаг. 

Фирми в сектора: Производството се състои от производство на 

ремаркета, полуремаркета, електронни и електрически части за автомобили, 

други части и принадлежности за автомобили. Осъществява се от около 140 

фирми, като близо 40% от тях са разположени на територията на Югозападен 

район за планиране, а заедно с Южен централен и Североизточен район за 

планиране процентът надхвърля 70. Между фирмите, занимаващи се с 

производствена дейност в сектора могат да се откроят "Грамер" АД, 

"Джонсън контролс електроникс България" ЕООД, "А Л Филтер" ООД, 

"ИБМЕ" ЕООД, "Дружба" АД, Монтюпе" ЕООД, "Балканкар заря" АД, 

"Мадара" АД, ЛИТЕКС МОТОРС, с. Баховица, гр. Ловеч; ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ - ГЕЦ-С ЕТ, гр.Дупница; ЗЛАТИ-ЗЛАТКО ВИДЕНОВ ЕТ гр. 

София; ИЗОА 2000 АД гр. Търговище; ПЛАМЕН КОСТОВ-МУЛТИПЛАСТ - 

гр. София; ТИР КОМПЛЕКТ ООД гр. София; ТРАНСИЛМАШ-ИВАЙЛО 

ЛАСКОВ гр. София; ТРИБОСТОП ООД с. Орешец; ХАТ - ХЕРМОН 

АВТОТЕХНИКА ООД гр. Велико Търново; ШКОДА ДТ СОФИЯ ЕООД гр. 

София; МАДАРА АД гр. Шумен и др. 

Кадрово осигуряване и научно-технически и развоен потенциал на 

сектора. 

За автомобилната индустрия са характерни редица изисквания за 

сертификати, стандарти и одити. За успешното изпълнение на тези 

изисквания е важно наличието на квалифициран персонал. Високото 

качество, т.е. елиминирането на дефектите, в голяма степен зависи от 

специалистите, които планират процесите и следят за качеството.  

Кадровото осигуряване на сектора в България е резултат от 

функционирането на 17 висши учебни заведения, 103 професионални 

гимназии, 1 частен колеж и 5 основни училища. 

Висшето образование и иновациите в сектора са свързани с: 

- Технически университет Варна; 

- Технически университет Русе; 

- Технически университет Габрово; 

- Технически университет София; 

- Институт по инженерство и роботика при БАН; 

- Институт по физика на твърдото тяло при БАН; 

- Институт по електроника при БАН. 

Освен висшите учебни заведения, 65 учебни заведения в 27 града в 

страната предлагат специализирано средно образование в областта на 

автомобилната индустрия. 

Основният двигател за това производство е конкурентната цена на 

работната ръка в България, което обаче през последните 2-3 години все 

повече губи конкурентното си предимство и (макар и малък) се наблюдава 

отлив на инвестирани капитали в сектора. От друга страна секторът е 

подложен на конкуренцията на азиатските държави, които предлагат евтина 
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работна ръка, с която България трудно би се конкурирала, ако не успява да 

повишава ефективността и качеството на труда. Повишаването на 

ефективността на труда, освен с обучение на заетите, може да бъде 

постигнато и чрез развитие на развойна дейност, която е и вторият стълб на 

индустрията. България има сериозен научен и инженерен потенциал, който 

може да повиши иновационната дейност в сектора, но само при наличие на 

компании, които да внедряват иновациите в производството. За сектора е 

важна възможността за подготовка и повишаване на квалификацията на 

специалистите на територията на страната. Наличието на високо 

квалифицирани специалисти би спомогнало за успешното спазване на 

високите стандарти и успешното внедряване на иновациите в сектора. 

Мултиплициращият ефект от това би намерил изражение в генериране на 

заетост, със сравнително висока производителност на труда, сред 

относително по-нискоквалифицирания сегмент на пазара на труда и в по-

слабо развити икономически региони. 

Определени фирми от сектора, особено такива с устойчиви във времето 

традиции в автомобилната индустрия разполагат и със собствени научно-

изследователски и развойни звена, намиращи изражение в конструктивни и 

технологични отдели, където се извършва развойна дейност и постоянно се 

усвояват нови изделия и технологии, генерират се иновации под формата на 

нови продукти и/или инкрементални иновации, свързани с подобряване на 

вече съществуващи продукти.  

Такива фирми сами проектират и изработва своите изделия, инструменти 

и екипировки. 

Коопериране и комбиниране 

Към момента, в България вече съществува създаден „Български 

автомобилен клъстер”. За периода на сравнително краткото си съществуване 

в състава на българският автомобилен клъстер се включват представители на 

повече от 30 компании с повече от 13 000 заети. Успешната работа в 

кооперирането и комбинирането обуславя и постоянно нарастващия брой на 

работните места в сектора на автомобилната индустрия, а през последните 

няколко години се наблюдава и реализиране на нови успешни проекти на 

водещи световни производители на автомобили и автомобилни компоненти в 

градовете Ловеч (въпреки, че китайският производител GreatWall 

преустанови асемблирането на автомобили в производствената си база край 

Ловеч, има планове тя да бъде използвана от други производители в сектора 

и да остане тясно свързана с автомобилостроителния сектор), Русе, Сливен, 

Смолян, Пловдив и др. 

Клиенти и структура на продажбите 

Както беше споменато по-горе секторът е изключително експортно 

ориентиран. Това се обуславя от факта, че въпреки наличието на определени 

традиции на България в сектора, след 1989 година, страната не съумя да 

запази и развие производството на автомобили други моторни превозни 
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средства, а се съсредоточи основно към производство на части и отделни 

елементи за автомобилната индустрия. 

В структурно отношение основен външнотърговски партньор на фирмите 

от сектора са фирмите, производителки на автомобили от страните от 

централна и западна Европа. Най-големи външнотърговски партньори са 

страни като Германия (44% от износа; Холандия 10%, Румъния 6% и др.). 

Също така все още се наблюдава и присъствието на българските фирми от 

сектора на традиционни пазари като руския (37% от производството на части 

за автомобилни средства). Наблюдават се обаче някой негативни тенденции 

към настоящия момент, които същевременно могат да се окажат 

предпоставки и възможности за успешното бъдещо развитие на сектора, а 

именно: 

1. Силната зависимост (концентрация) на сектора от един основен 

експортен пазар – Германия с повече от 40%. В това направление може да се 

каже, че българските фирми от сектора се явяват субконтрактори на немския 

автомобилен отрасъл и са силно зависими от тенденциите, които протичат в 

него. 

2. Неприсъствието на българските фирми от сектора на други европейски 

пазари, такива с устойчиви във времето традиции в сектора каквито са: 

Италия, Франция, Испания и др. 

3. Загубата на ключови партньори, с които българските производители са 

произвеждали по лиценз (сглобявали) автомобили и други моторни превозни 

средства през годините: Шкода – Чехия, Икарус – Унгария, ГАЗ – Русия, 

Рено – Франция и др. 

Всичко това обаче за бъдеще може да се превърне в един добър 

потенциал за развитие и растеж на сектора на автомобилостроенето в 

България. Последната година този сектор търпи динамично и бурно развитие. 

Тенденцията за увеличаване на доходите на населението доведе до 

изтеглянето на някои компании от сектора (добре е, че това са такива, които 

произвеждат продукция с недотам висока добавена стойност и разчитащи 

предимно на ниската цена на ръчния труд), но и заявката за навлизането на 

нови фирми в сектора (изграждане на заводи край Русе, Монтана и др.) и 

стремеж за развитие на български компании (предимно за производството на 

електрически автомобили, напр. Син Карс). 

 

4. Заключение 

Безспорна е връзката между иновациите, индустриалния растеж, 

експортната ориентация, производството на продукция с висока добавена 

стойност от една страна и генерирането на БВП и повишаването на стандарта 

на живот в страната, от друга страна. В това направление и в контекста на 

представените сектори, може да се каже, че страната притежава не малко 

количествени натрупвания и традиции в редица сектори, които в 

съвременните икономически условия се характеризират с наукоемко 
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производство и продукция с значително по-високи нива на добавената 

стойност. Тези сектори би трябвало да бъдат целенасочено развивани и 

стимулирани, като се създават освен чисто икономически предпоставки за 

това (преки и непреки), но също и демографски, социални и други такива. 

Развитието на секторите трябва да започва още от дейности по подготовка на 

кадри от средното и професионалното образование, през висшето 

образование, научната и изследователската дейност (като предпоставка за 

генериране на иновации) и се стигне го регионални стратегии, физическа 

среда за привличане на фирми от секторите и евентуално чисто 

икономически и финансово-данъчни стимули. Внимателният прочит на 

фактологията по отношение на разгледаните два сектора от българската 

икономика показва, че те (а и някои други, т.като тези два сектора не 

изчерпват потенциалните такива произвеждащи продукция с по-висока 

добавена стойност) имат както настояще, така и бъдеще, което се гради на 

базата на миналите традиции. За да имат обаче „светло“ бъдеще и да засилват 

значението си за българската икономика е необходимо да се положат усилия 

и да има желание това да се случи на общодържавни ниво, нива местна 

администрация и бизнес структури. 
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Abstract. The purpose of this paper is to present the summarized results of a survey on the 

level of innovation capacity of a sample of Bulgarian tourism enterprises from southeastern 

Bulgaria. These results make it possible to draw conclusions on the degree of development 

of individual capacity determinants as well as recommendations for their improvement. 

Conclusions can help managers of tourism businesses in making management decisions and 

directing investment. 

Keywords: tourism, innovation capacity, determinants, research, results.  

 

1. Въведение 

Иновациите са въвеждане на новости, които осигуряват по-висока степен 

на задоволяване на потребностите и изискванията на потребителите и по този 

начин носят по-висока стойност и за самите фирми. С други думи те са 

свързани с постигане на резултати, имащи търговско значение. Иновациите 

са ключа към постигането на конкурентоспособност. Способността на 

туристическите предприятия непрекъснато да се учат и да извършват 

иновации определя пазарния им успех и развитие. Но не всички предприятия 

успяват в иновационната си дейност, макар и функциониращи при същите 

или сходни  условия на външната среда. Причина за това е, че имат различна 

способност своевременно да разпознават, възприемат, разработват и 

използват новости, т.е. те имат различен иновационен капацитет.   

Според проф. Ниили и Хии от Университета в Кеймбридж 

иновационният капацитет е потенциала на фирмата да генерира иновационен 

резултат [1]. В същия смисъл, но по-детайлно е определението, че 

иновационният капацитет е способността на фирмата да идентифицира 

новите тенденции и технологии, а също да придобива и експлоатира тези 

знания и информация [2]. 

Иновационният капацитет на фирмата е много тясно свързан и често се 

отъждествява с друго важно понятие – абсорбционния капацитет, т.е. е 

способността на фирмата да се учи и възползва от знанията, възникнали и 

разпространяващи се в обществото. Коен и Левинтал определят 

абсорбционният капацитет по следния начин: той е „способността на 
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фирмата да разпознава стойността на новата, външна за нея информация, да я 

усвоява и да я използва за постигане на търговски резултати“ [3]; [4]. От своя 

страна Зара и Джоржд доразвиват това понятие и го дефинират като 

способност на фирмата да придобива, усвоява, трансформира и експлоатира 

нови знания и технологии от външната среда [5]. Още по-голяма яснота за 

сходството на двете дискутирани категории дават П. Леин, Б. Кока и С. Патак 

определяйки абсорбционния капацитет като способността на фирмата да 

оползотворява знанията от околната среда чрез три последователни процеса: 

(1) разпознаване и разбиране на потенциално важните нови знания извън 

фирмата чрез изучаване, (2) усвояване на значимите нови знания чрез 

трансформиране и (3) използване на усвоените знания за създаване на нови 

знания и търговски резултати чрез експлоатирането им [6]. 

Отъждествяването на двете дискутирани категории в значителна степен е 

валидно за български туристически отрасъл, предвид на факта, че голямата 

част от туристическите предприятия нямат собствена база и възможности за 

самостоятелно разработване на новости, а разчитат на външни идеи и 

разработки.  

Иновационният капацитет на туристическите предприятията е резултат 

от планомерни управленски усилия за формиране и развитие на вътрешните 

условия за възприемане и използване на нови знания. Ето защо, от голямо 

значение е да се определят къде да се насочат усилията, така че резултатът да 

е най-голям. Това е важният въпрос, на който трябва да се отговори, като се 

определи относителната значимост на  всеки от вътрешните фактори. 

В специализираната литература съществува голямо разнообразие, 

относно детерминантите (вътрешните условия) и факторите, които определят 

иновационния капацитет на предприятията и му въздействат. За целите на 

тази разработка, и предвид особеностите на туристическите предприятия, е 

приета класификация на детерминантите на технологичния/иновационния 

капацитет на фирмите, основана на класификацията на Атанасова и Велев, а 

именно [6, 7, 8, 9, 10]: 

1. Наличие на фирмено ръководство с предприемачески 

възможности. 

2. Равнище на квалификация и опит на персонал. 

3. Фирмена култура, способстваща търсенето и въвеждането на 

новости. 

4. Равнище на туристическата база. 

5. Финансови възможности на туристическото предприятие. 

6. Степен на използване на информационно комуникационните 

технологии. 

7. Възможности на туристическото предприятие да извършва 

иновации и да комерсиализира резултатите от тях [11]. 

8. Степен на диверсификация на дейността на туристическото 

предприятие. 
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9. Интензивност на конкуренцията на пазарите, на които работи 

туристическото предприятие. 

10.   Участие в туристически вериги, сдружения и обединения.  

Целта на тази разработка е да представи обобщените резултати от 

изследване на равнището на иновационния капацитет на извадка от 

български туристически предприятия от югоизточна България. Тези 

резултати позволяват да се изведат изводи за степента на развитие на 

отделните детерминанти на капацитета, както и препоръки за подобряването 

им. Изводите могат да подпомогнат ръководителите на туристически 

предприятия при вземане на управленски решения и насочване на 

инвестициите. 

 

2. Подход за изследване на иновационния капацитет на туристическите 

предприятия 

Изследването е обхвана 2017 г. и бе проведено сред туристически 

предприятия от югоизточната част на страната. То е проведено по метода на 

анкетирането. Анкетирани са собственици и управители на туристическите 

предприятия. Изследваната извадка включва 20 малки, средни и големи 

туристически предприятия. Тя не е представителна за българския туризъм, но 

получените резултати са интересни и показателни за състоянието на 

иновационния капацитет в много туристически предприятия. Те могат да са 

полезни за насочване на усилията за подобряване на иновационната дейност.  

Основната хипотеза на изследването бе, че не всички детерминанти на 

иновационния капацитет на изследваните предприятия са еднакво развити, а 

равнището на иновационния капацитет не е високо. Това равнище е по-ниско 

при малките и средните туристически предприятия.  

Подходът на изследването се основава на набирането, обработването и 

анализирането на значителна по обем емпирична информация от избраната 

извадка български туристически предприятия, на основата на специално 

подготвена методика на изследване и с използване на статистически методи и 

специализиран софтуер за обработка и анализ на информацията. 

Оценката на равнището на иновационния капацитет на туристическите 

предприятия се основава на алгоритъма, предложен от Фахри И. [12]. В него 

е заложено разбирането, че по-високата степен на развитие на 

детерминантите благоприятства бързото усвояване на новости в 

предприятието и обратно. Равнището на развитие на тези фактори  в голяма 

степен е резултат от развитието на самото предприятие, което е следствие от 

усилията на мениджърите. Ето защо изясняването на възможните ползи от 

промяната в равнищата на едни или други от тези фактори е от голямо 

значение за определяне на приоритетите при разработване на стратегии за 

развитие и при насочване на управленските въздействия. 

Алгоритъмът за оценка на равнището на иновационния капацитет 

включва: 
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1. Определяне на равнищата на детерминантите на иновационния 

капацитет на изследваните предприятия. 

Равнищата на развитие на детерминантите на иновационния капацитет в 

предприятието (Ri) се оценяват по експертен път в скала от 1 до 7, където 1 - 

най-ниска степен на развитие, 7 - най-висока степен на развитие.  

2. Определяне на значимостта на детерминантите на иновационния 

капацитет. 

Отделните детерминанти имат различно значение за формирането на 

иновационния капацитет на предприятията, а следователно и на резултатите 

от иновационната дейност. Значимостта на детерминантите (Тi) се определя 

по експертен път в диапазона от 1 до 7. 

За определяне на равнищата на развитие в предприятията на 

детерминантите на иновационния капацитет и на тяхната значимост се 

провежда проучване с помощта на специално подготвена анкетна карта. При 

него се анкетират мениджърите на туристическите предприятия, които дават 

своето мнение по всеки от поставените въпроси с бална оценка в интервала 

от 1 до 7.   

3. Определяне на претеглените оценки за силата на въздействие на 

детерминантите върху иновационния капацитет на предприятието. 

 Претеглените оценки за силата на въздействие на детерминантите се 

определят с отчитане на равнищата на развитието им в туристическите 

предприятия и на значимостите им за нивото на иновационния капацитет.   

Използват се формулите: 

               Рi = Ri . Ti                                                                                                                                    

където:  

Рi – претеглена оценка за силата на въздействие на i–та детерминанта (i 

= 1-10) върху иновационния капацитет на предприятието; 

Ri - степен на развитие (равнище) на i–та детерминанта в 

предприятието; 

Ti – значимост на i–та детерминанта за иновационния капацитет на 

предприятието. 

Стойността на претеглена оценка на всяка отделна детерминанта е в 

границите от 1 до 49. 

4. Определяне на равнището на иновационния капацитет на 

туристическото предприятие. 

Оценката за равнището на иновационния капацитет на туристическото 

предприятие се определя, като сума от претеглените оценки за отделните 

определящи го детерминанти, т.е: 

 

 

Стойността на изчисления показател (Ik) е в границите от 10 до 490. 

Колкото по-висока е тя, толкова по-висок е иновационния капацитет на 
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предприятието. По неговото значение могат да се сравняват отделните 

туристически предприятия, да се правят проучвания и анализи, да се вземат 

управленски решения. 

На основата на изчисления показател могат да се извършват редица 

анализи. Сравнения се извършват спрямо другите туристически предприятия. 

Много полезни от управленска гледна точка са сравненията спрямо 

предходни години и периоди. Чрез тях се разкриват тенденциите в 

изменението на сравняваните показатели, основните силни и слаби страни на 

предприятията и тяхната промяна, но най-вече се оценява ефекта от взетите 

управленски решения и осъществените действия в предишните периоди. На 

тази основа се определят насоките на бъдещите усилия 

 

3. Резултати от изследването на иновационния капацитет на 

туристическите предприятия 

Представените тук резултатите от изследването са обобщени за цялата 

съвкупност от проучени туристически предприятия. Те са разграничени на 

две групи – за големи туристически предприятия и за малки и средни 

предприятия.  

Средните претеглени оценки за отделните детерминанти на 

иновационния капацитет, както и за самия капацитет на предприятията от 

извадката са показани в Таблици 1 и 2. В таблиците са посочени и 

осреднените резултати за значимостта на отделните детерминанти за 

формирането на иновационния капацитет на предприятията, определени от 

анкетираните мениджъри. Те показват, че туристическите предприятия 

отдават най-голямо значение за активизиране на иновационната си дейност 

на добрите финансови възможности. Това е разбираемо, предвид недостига 

на финансови средства за много от тях. Те отбелязват и сравнително 

голямото значение на участието в туристически вериги, сдружения и 

обединения, което улеснява притока на идеи, ноу-хау, добри практики, нови 

съоръжения и др. Значението на добрия ръководител, с подчертани 

предприемачески умения, също е оценена високо. 

 
Таблица 3.1. Средни претеглени оценки на детерминантите и на 

иновационния капацитет на големите туристическите предприятия 

 

Детерминанти на 

иновационния капацитет 

(i) 

Значимост за 

иновационния 

капацитет (Тj) 

Равнище на 

развитие в 

предприятието 

(Rj) 

Претеглени 

оценки 

 (Рi) 

1.Наличие на фирмено 

ръководство с 

предприемачески 

възможности 

6,0 6,0 36,00 

2.Равнище на квалификация 5,1 5,7 29,07 
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и опит на персонала 

3.Фирмена култура, 

способстваща търсенето и 

въвеждането на новости 

4,8 4,4 21,12 

4.Равнище на туристическата 

база 
3,8 6,1 23,18 

5.Финансови възможности 

на туристическото 

предприятие 

6,8 4,8 32,64 

6.Степен на използване на 

информационно 

комуникационните 

технологии 

4,4 6,2 27,28 

7.Възможности на 

туристическото предприятие 

да извършва иновации и да 

комерсиализира резултатите 

от тях 

4,7 4,8 22,56 

8.Степен на диверсификация 

на дейността на 

туристическото предприятие 

4,3 6,0 25,8 

9.Интензивност на 

конкуренцията на пазарите, 

на които работи 

туристическото предприятие 

5,9 5,3 31,27 

10.Участие в туристически 

вериги, сдружения и 

обединения 

6,3 6,1 38,43 

Иновационен капацитет =  287,35 

 

Както вече бе посочено стойността на показателя за иновационния 

капацитет може да е в границите от 10 до 490. Колкото по-висока е тя, 

толкова по-висок е иновационния капацитет на предприятието. От 

получените от изследването резултати се вижда, че средната за извадката от 

големи туристически предприятия оценка на капацитета е над средната – 

287,35. Тя показва добра готовност за иновации и определено е способства за 

развитието на предприятията и конкурентоспособността им.  

Както се вижда посочените в таблицата средни за извадката резултати 

показват сравнително добро равнище на развитие на почти всички 

детерминанти на иновационния капацитет (над средните на оценъчната 

скала). С най-високи оценки са детерминантите „Степен на използване на 

информационно комуникационните технологии“, „Равнище на 

туристическата база“, „Участие в туристически вериги, сдружения и 

обединения“ и „Наличие на фирмено ръководство с предприемачески 

възможности“, „Степен на диверсификация на дейността на туристическото 
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предприятие“. Явно това са факторите, основни двигатели на фирмения 

успех. Най-проблемни са детерминантите „Фирмена култура, способстваща 

търсенето и въвеждането на новости“, „Финансови възможности на 

туристическото предприятие“ и „Възможности на туристическото 

предприятие да извършва иновации и да комерсиализира резултатите от тях“. 

 
Таблица 2. Средни претеглени оценки на детерминантите и на 

иновационния капацитет на малките и средните туристическите предприятия 

 

Детерминанти на 

иновационния капацитет (i) 

Значимост за 

иновационния 

капацитет (Тj) 

Равнище на 

развитие в 

предприятието 

(Rj) 

Претеглени 

оценки 

 (Рi) 

1.Наличие на фирмено 

ръководство с 

предприемачески 

възможности 

6,0 4,2 25,20 

2.Равнище на квалификация и 

опит на персонала 
5,1 3,3 16,83 

3.Фирмена култура, 

способстваща търсенето и 

въвеждането на новости 

4,8 3,1 14,88 

4.Равнище на туристическата 

база 
3,8 4,0 15,20 

5.Финансови възможности на 

туристическото предприятие 
6,8 2,4 16,32 

6.Степен на използване на 

информационно 

комуникационните технологии 

 

4,4 3,2 14,08 

7.Възможности на 

туристическото предприятие 

да извършва иновации и да 

комерсиализира резултатите 

от тях 

4,7 3,0 14,1 

8.Степен на диверсификация 

на дейността на 

туристическото предприятие 

4,3 2,8 12,04 

9.Интензивност на 

конкуренцията на пазарите, на 

които работи туристическото 

предприятие 

5,9 4,4 25,96 

10.Участие в туристически 

вериги, сдружения и 

обединения 

6,3 2,2 13,86 

Иновационен капацитет =  168,37 
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Както се вижда от посочените в таблицата средни резултати за извадката 

от малки и средни туристически предприятия, сравнително ниско е 

равнището на развитие на почти всички детерминанти на иновационния 

капацитет. За това е допринесъл големият относителен дял в  извадката на 

малките туристически предприятия, в които средното равнище на 

детерминантите е много по-ниско. Максималните претеглени оценки на 

детерминантите могат да са 49, но резултатите от изследването показват, че в 

действителност равнища над средното ниво (на оценъчната скала) имат само 

детерминантите „Наличие на фирмено ръководство с предприемачески 

възможности“, „Интензивност на конкуренцията на пазарите, на които 

работи туристическото предприятие“ и „Равнище на туристическата база“. И 

тези оценки трябва да се приемат с известно съмнение, предвид на факта, че 

те са посочени именно от ръководителите на туристическите предприятия, 

които в малките предприятия изпълняват и редица други функции. 

Равнищата на детерминантите са малко по-високи за предприятията, които са 

извършили иновации през изследвания период. Особено ниски са равнищата 

на детерминантите „Участие в туристически вериги, сдружения и 

обединения“ и „Финансови възможности на туристическото предприятие“. 

От получените от изследването резултати се вижда, че средната оценка 

на капацитета за извадката от малки и средни туристически предприятия е 

много ниска – 168,37. Тя е значително под средната стойност за оценъчната 

скала и показва ниска готовност за иновации. Тя определено е пречка пред 

развитието и конкурентоспособността на предприятията. Констатирано бе, че 

иновационният капацитет на малките предприятия е значително по-нисък от 

този на средните.  

Резултатите от изследването открояват значителната разлика между 

групите на големите и на малките и средните туристически предприятия по 

равнищата на развитие на детерминантите на иновационния капацитет. 

Особено ниско е равнището на тези показатели при малките предприятия. 

Тази разлика се отразява върху интензивността и ефективността на 

иновационната дейност на предприятията и ясно проличава при сравняването 

на показателите за  бизнес успеха им. 

Бе доказана основната хипотеза на изследването, че не всички 

детерминанти на иновационния капацитет на изследваните предприятия са 

еднакво развити и че равнището на иновационния капацитет за цялата 

изследвана извадка не е високо. Бе доказано, че това равнище е по-ниско при 

малките и средните туристически предприятия.  

Все пак би трябвало да се посочи, че ниските претеглени оценки на 

отделните детерминанти, а от там и на иновационния капацитет като цяло, се 

дължат не само на ниската им степен на развитие в изследваните 

предприятия. Те се дължат и на ниските оценки за относителната им 

значимост за иновационната дейност, която им дават анкетираните 
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мениджъри. От теоретична гледна точка тези оценки не винаги са достатъчно 

обосновани и точни. Трябва да се има предвид, че недооценяването на такива 

важни аспекти от дейността на туристическите предприятия също е значим 

управленски проблем и препятствие пред бъдещото им развитие. 

 

3. Заключение 

Резултатите от изследването показват, че средното равнище на 

иновационния капацитет на изследвана извадка от туристически предприятия 

не е високо, а редица детерминанти на капацитета не са достатъчно добре 

развити. Това с особена сила важи за малките и средните туристически 

предприятия. Явно е, че ръководителите на туристическите предприятия 

трябва да насочат усилията си за преодоляване на констатираните слабости и 

за подобряване нивата на иновационния капацитет. Това ще подобри 

иновационната дейност на предприятията и ще доведе до цялостно 

подобряване на ефективността и конкурентоспособността им. 
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Abstract.  The research is a scientific overview of the concept of innovation. Concepts are 

dealt with in innovation and innovation management, and innovation planning. Innovation, 
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1. Въведение 

Иновативната дейност на предприятията се свързва с 

конкурентоспособността им и формирането на иновационните стратегии, 

съобразявайки се със световните тенденции за развитие и развитие на пазара. 

В съвременните разбирания, иновациите се приемат като „най-прекия път 

към конкурентна икономика“ или „главен източник за печалба“, това 

произлиза от факта, че те заемат съществено значение по отношение на: 

повишаване качеството на стоките/услугите, създаване на добавена стойност 

за потребителя, повишаване на имиджа на предприятието, завоюване на нови 

пазари и др. Все по-голям брой предприятия и учени, насочват усилията си 

към откриването на ефикасен модел за фирмено развитие, чрез иновациите. 

Значението на иновационната политика е максимализирането на социално- 

икономическия ефект от основната дейност на стопанските субекти. 

Фирменият иновационен мениджмънт се изгражда върху принципите за 

подновяването на организацията и инвестиране в научно-техническа и 

развойна дейност, съвкупност на инвестиционният мениджмънт и 

координираност на решенията на всяко управленско равнище. Доброто 

познаване на конкурентоспособността и инструментите за постигането ѝ се 

налага, предвид значимостта ѝ в днешно време. 
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Превръщането на знания в реален положителен икономически резултат 

определя успеха, не само на отделното предприятие, а и на икономиката като 

цяло в дългосрочен план. Постоянната иновация, освен че спрямо 

конкурентите подобрява резултатите от дейността, но и допринася за 

положителното подобрение на абсолютната им стойност. Стремежът на всяка 

една стопанска организация към траен стопански успех и висока 

конкурентоспособност, предполага използването на иновациите като ключов 

инструмент за постигането на тези цели. 

Думата „иновация“ има латински произход „Invenire” и „Inveni” и 

означава измислям и изобретявам. В практиката, терминът за иновация се 

използва като синоним на изобретение, което произтича от превода на 

английската дума „invention“. Трябва да се направи разграничение между 

инвенция и изобретение, тъй като иновацията е с по-голям обхват на 

приложение. Йозeф Шумпетер открива взаимозависимост между инвенцията 

и предприемаческата активност. Той ги определя като главен фактор при 

създаването на нови комбинации и като основна причина за положителна 

промяна в развитието на пазара и производството. Според Й. Шумпетер „в 

пазарната действителност, важна е не само конкуренцията чрез цените, а по-

скоро конкурирането чрез нови стоки, нови технологии, нови източници на 

суровини, нов тип организация на труда.“ (Schumpeter, J., 1975, p. 132). Й. 

Шумпетер е основателят на иновационната теория с идеите си в книгата 

„Теория на икономическото развитие“. Направените изследвания от Питър 

Дракър, Алвин Тофлър, Майкъл Портър [8] и др. подновяват интереса към 

иновациите в края на XX век. Те поставят акцент върху новото значение на 

иновациите и знанието за съвременното развитие на обществото. Това е и 

периодът, през който международните организации създават методически 

инструментариум, чрез който конкретизират обхвата на иновацията като 

понятие и определят начина, по който се измерва иновационния потенциал, 

който притежава националната икономика. Според някои икономисти 

„основното въздействие на иновациите върху конкурентоспособността 

трябва да бъде увеличаване продължителността на задържане на 

конкурентното предимство пред останалите“ [6, стр.102]. 

Въвеждането на иновациите в дейността и практиката на фирмата, води 

до спестяване на ресурси и допринася за технологични промени, повишаване 

ресурса от знания и опит във фирмата и т.н. Фирмите устремени към висока 

конкурентоспособност, инвестират в иновационна дейност. Новото откритие, 

отделните дейности и фазите му за внедряване е придружено от множество 

прекъсвания. Паричният ресурс е важен фактор в осъществяване на 

иновационния процес, това налага направата на оценка на иновационния 

процес. Оценката се извършва от управленския орган на стопанските 

организации при анализ на бъдещото планиране на дейностите си.  
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Растежът на фирмено ниво се формира на база висока 

конкурентоспособност. От това произтича и необходимостта, дългосрочните 

планове да се обвържат с финансирането на иновационната дейност. За да се 

избегне успешно изоставането в технологично отношение, мениджърите 

трябва да бъдат достатъчно гъвкави по отношение на избора на фирмена 

политика. От това следва и задължението на ръководителите да са 

осведомени за новостите в продуктите и технологиите на пазара. Отделянето 

на финансов ресурс за провеждане на иновационна политика и подобряване 

качеството на стоките и услугите, гарантира постигането и поддържането на 

висока конкурентоспособност. Множество автори съветват при кризисно 

състояние да се използват иновациите като средство за справяне със 

ситуацията. В различни официални документи на Европейския съюз се 

издига тезата за промяна: от икономика, базирана на знание, към икономика, 

основана на иновации.  

 

2. Основни концепции в мениджмънта на иновациите 

Концепциите в мениджмънта на иновациите определят областите на 

фирмените решения, осигуряващи използването на благоприятните 

възможности и снижаването на технологичните рискове и заплахи. Те 

систематизират алтернативните решения в тези области и посочват 

предпочитанията към едно или друго решение, без това да се счита като 

ограничение за прилагане на различни иновационни стратегии. 

Иновационните възгледи правят избора на фирмени иновации по-обоснован, 

чрез предоставяните възможности за тестване на различни иновационни 

стратегии от различни гледни точки. В този смисъл концепциите за 

мениджмънт на иновациите представляват среда за разработване и прилагане 

на иновационна стратегия [1, стр. 6]. 

 

2.1. Концепция за жизнения цикъл 

През XX век Реймънд Вернон предлага нова теория за международното 

разделение на труда. Тя е базирана на технологичните иновации, основавайки 

се на концепцията за жизнения цикъл на продукта. Технологичните иновации 

развиват не само основните производствени фактори (земя, труд, капитал), но 

и спомагат за бързото развитие на международните търговски, 

инвестиционни и научно-технически връзки. Теорията за жизнения цикъл на 

продукта съдейства при избора на най-благоприятния момент за предлагане 

на конкурентоспособен продукт на пазара.  

Четири са основните етапа в теорията за жизнения цикъл на продукта: 

 При първия етап продуктът е нов, стоката навлиза на пазара и 

обикновена фирмените печалби са ниски. 

 Вторият етап се характеризира с бързо разпространение на стоката 

от този асортимент на пазара.  
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 Третият етап или „фаза на зрелостта“. Тя обхваща етап от живота на 

продукта, който отговаря за насищането на пазара и стагнация, а 

също така и за лекото снижаване на печалбата при реализация на 

стоките.  

 При четвъртия етап продуктът загубва позиции на пазара, следствие 

от отслабващия потребителски интерес. 

 

2.2. Концепция „Крива на опита” 

„Кривата на опита“ изразява връзката между натрупването до определен 

момент обем на произведената продукция и промените в общите 

производствени разходи. С увеличаването на обема на производството 

опитът расте, а разходите намаляват. Ефектът се проявява при работа в 

конкурентни условия. Акумулираният обем продукция обхваща всички 

произведени единици от началото на производството на съответния продукт. 

Ползите от опита във фирмата се отнася до разходите за добавената във 

фирмата стойност [1, стр.18 ]. 

 

2.3. Концепции „Портфейлни матрици” 

Портфейлните матрици се прилагат за управление на иновациите в 

многопродуктови фирми. Те спомагат за  взeмането на управленски решения, 

които да съчетават продуктовите и технологичните иновации в различните 

бизнес единици, като главната цел е да се поддържа висока 

конкурентоспособност и пазарни позиции. Най-широко разпространени в 

практиката са − Матрица „растеж/пазарен дял”, Матрица „позиция на бизнес 

единицата/привлекателност на отрасъла”, Матрицата на корпорацията „Шел” 

и Матрица на Ансоф. 

 

2.4. Концепция „Управление на знанията” 

Ключов фактор за успех и конкурентоспособност са учението и знанието, 

което придава на нематериалните ценности жизненоважно значение. 

Управлението на знанията служи за идентификация и анализ на 

достъпните и необходими знания, както и произтичащите от такъв анализ 

планиране и управление на действия по създаване на интелектуален капитал, 

осигуряващ достигане целите на корпорацията. (Nonaka, Ik. 1991, pp. 96–104). 

За да се развие потенциала на организацията, чрез тази концепция, трябва да 

се открие и изработи необходимата информация. След това конкретната 

информация се предоставя на ангажираните лица, като е важно 

информацията да бъде пазена дори и като търговска тайна. В същността си, 

управлението на знанието означава осигуряване на условия, в които да бъде 

споделян и съхраняван опита и информацията за извършените процеси в 

предприятието. Правилното и адекватно използване на знания, осигуряват 

конкурентно предимство и гарантират реализирането на главната 
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стратегическа цел. Иновативните знания подпомагат възможността за 

стопанската единица да заеме лидерско място спрямо конкурентите си. 

 

3. Иновационен процес. Планиране на иновации 

Връзката между конкурентоспособността и иновационния процес се 

открива в целите на предприятието. За да се обособят и постигнат целите се 

използва иновационният процес. Важността на иновационния процес 

произтича от факта, че  целите са свързани с постигане на висока 

конкурентоспособност и максимализиране на печалбата. От това следва, че 

иновационният процес е предпоставка за осъществяването на глобалните 

цели на предприятието. „Иновационният процес е важна част от цялостната 

стратегия за развитие на индустриалното предприятие. Той представлява 

закономерен, относително непрекъснат и динамичен процес, ориентиран към 

внедряването на нови или усъвършенстването на съществуващи елементи 

(техника, технология, материали, организация и структури) в рамките на 

индустриалните предприятия с цел разширяване на техния потенциал“ [3, 

стр. 234]. Според Л. Варамезов иновационният процес е „…материализация 

на определена идея и включва дейности от генерирането на идеята, 

изследването, развитието и комерсиализацията, до дифузията в цялата 

икономика на нови или подобрени продукти, процеси и услуги“ [2, стр. 38]. 

Т. Георгиева представя иновационния процес като „Всички дейности, 

свързани със създаването на ново технологично знание и неговото 

материализиране в нов/усъвършенстван продукт/услуга, формират 

съдържанието на иновационния процес“ [4, стр. 32].   

В обобщение може да се посочи, че иновационният процес се 

характеризира като сложен, рисков и комплексен, той е творческо-

преобразователен, скъп и продължителен с цикличен характер процес.  

Иновационният процес е съчетание от последователни и логически свързани 

дейности и задачи, извършващи се от момента на възникване на 

иновационната идея до реализирането ѝ на пазара и нейното 

разпространение. 

Както всеки процес и явление и иновационният има свое начало и край, 

ако приемем възникването на идеята за начало, то за края на процеса 

мнението на различните учени се различава. Според К. Палешутски [7, стр. 

107] иновационният процес „свършва с физическото изделие“, М. Велев и др. 

[3, стр. 236] посочват „масовото производство и усвояване на пазара“ за край 

на процеса. И. Георгиев, Ц. Цветков и Д. Благоев [7, стр. 128] посочват за 

край етапа на „окончателно развитие и внедряване на иновацията“, но 

добавят и още един незадължителен етап „обучение (извличане на поуки от 

опита)“. Л. Варамезов [2, стр. 39-40] идентифицира края на инвестиционния 

процес с „разширяване на мащабите на практическото приложение на 

иновацията (дифузия) и мултиплициране на ефекта от нея“. На база 

 
298



направения литературен обзор може да се обобщи, че краят на иновационния 

процес настъпва с материализирането на иновационната идея в продукт. 

Структурата на иновационния процес се характеризира чрез неговите 

фази. Различните автори наименуват по различен начин етапите на процеса. 

От направения литературен преглед авторът синтезира фазите по следния 

начин: 

 генериране на идеи на база изследвания;  

 предварителна оценка и подбор на идеи; 

 осигуряване на ресурси за осъществяване на идеите; 

 приложно изследване и  разработка; 

 разработване и тестване на иновационния резултат; 

 масово производство и усвояване на пазара. 

Иновационният процес е сложен комплекс от смесени дейности, които са 

групирани в неустановени самостоятелни и наситени информационно етапи. 

Доброто познаване на процеса и инструментариума за неговото изпълнение 

гарантират успеха на фирмата, като във всеки един момент тя ще може да 

отговори на нуждите на пазарните потребности. Чрез иновационния процес 

се поддържа и актуалност в технологичното развитие в съответната област на 

дейност на фирмата. 

Планирането е една от основните управленски функции, която включва 

установяването на конкретните цели и определянето на начина за това как те 

да бъдат постигнати. Планирането дава възможност фирмата да постигне 

целите си при ефективно и ефикасно изразходване на нейните ресурси [5, 

стр. 211]. Във всяка фирма съдържанието на методите по планиране на 

иновациите значително се различават и това произтича от разликите в 

размера на фирмата, характеристиките на производствените операции, 

съществуващите традиции  др., но това не пречи да се намери обща логика в 

разработването на иновационен план. Като гаранция за изработването на 

реалистичен план е наличието на информация за компетенциите на фирмата 

и дали те си съответстват с фирмените цели. Въпросът за съществуването и 

характеристиките на собствения потенциал на фирмата за разработването на 

нови продукти и технологии и за внедряването на иновациите е важен при 

изработването на плана. През периода на планирането фирмата изпълнява 

съвкупност от иновационни проекти, тоест фирмата изпълнява портфейл от 

текущи проекти. Междувременно се обсъждат нови идеи за проекти, като 

всяка е в различна степен на осъществяване. Фирмата сама избира какъв сбор 

от иновационни планове да разработва, който избор зависи от размера на 

фирмата, характера на иновационния процес и особеностите на средата, в 

която действа. Планирането би могло да се раздели на стратегическо или 

оперативно в зависимост от поставената му цел. Структурирането на 

иновационните планове може да бъде по продуктов признак, по структурни 
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единици или географско подразделение. Фирмата сама избира начина на 

структуриране, в зависимост от своята организационна структура. 

Като основна управленска функция, планирането е своеобразен модел на 

обвързване на целите с ресурсите на организацията. Именно, чрез тази 

повторяема технология се третират бъдещите последствия от сега взетите 

решения. Плановете са основани на база на различни прогнози. Чрез 

планирането, стопанската организация има възможност да постигне 

набелязаните си цели ефективно, в съответствие с наличните ресурси. Всеки 

успешен план в съвременното предприятие се свързва с устойчиво развитие, 

което се постига чрез запазване или увеличаване на пазарния дял, на 

въвеждане на нови продукти или услуги и други. Тези промени трябва да 

бъдат част от целенасочена програма, в съответствие с определените 

стратегически насоки на развитие за модерната фирма. Иновацията е важна 

част от бизнеса, защото когато дадена бизнес единица не въвежда иновации, 

то със сигурност конкурентите го правят. Този очевиден факт поставя 

разглежданото предприятие в позиция, в която се конкурира единствено с по-

ниска цена на пазара. По този начин съвременните стопански единици имат 

ясни идеи, проекти и планове за устойчиво развитие чрез иновативни методи 

на работа, нови продукти, организационна структура, иновативен маркетинг 

и т.н. Oт тук следва, че иновацията е основен двигател на икономическия 

растеж. Ако се разгледат иновациите от гледната точка на обществото, то на 

преден план излизат ползи относно осигуряването по-доби жизнени условия, 

по-добро здравеопазване, подобрени и безопасни условия за труд и почивка, 

ползи в екологичен аспект и много други. Всяка организация планира своето 

развитие чрез иновационни планове, които целят постигане на устойчиво 

развитие. Тази дейност се осъществява спрямо характера на дейността ѝ, 

финансовите възможностите, достъпа до ресурси и генерирането на идеи за 

иновации.  

Съществуват различни гледни точки относно структурата на 

иновационния процес. За начало на процеса се приема създаването на идеята. 

Идеите за иновацията могат да възникнат в резултат на фундаментални или 

приложни изследвания или в резултат на потребностите на производствения 

процес, реализацията или потреблението на продукта, а също така и в 

резултат на действията на конкуренти. Иновационният процес не може да се 

затвори в рамките на една отделна фирма. Изключение правят само големите 

фирми или организации. Развитието на научно-техническия прогрес изисква 

участието и на държавата във финансирането на фундаменталните 

изследвания и условия за стимулиране на иновационната дейност. Такива 

инструменти са: образованието; данъчните преференции; финансирането на 

научни институти и лаборатории; рисковото финансиране на 

научноизследователската и развойна дейност от специализиране фондове; 

изграждането на информационни база данни, мрежи и т.н. [9, pp 162-192]. 
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За да бъде постигнат растеж на фирмено ниво, той трябва да се основава 

на висока конкурентоспособност. Следователно е необходимо дългосрочните 

планове на стопанската единица да бъдат обвързани с финансиране на 

иновационна дейност. Задължително е всеки предприемач да бъде 

своевременно информиран за новите продуктите и технологиите, които се 

предлагат на пазара. За да бъде преодоляно технологичното изоставане, 

ръководителите трябва да бъдат гъвкави в избора си на фирмена политика. 

Чрез отделяне на средства за стимулиране на иновации и повишаване на 

качеството на продуктите и услугите всяка бизнес единица си гарантира 

висока конкурентоспособност. Съвременните организации, които развиват 

научна и развойна дейност, следва да поддържат система за оценка на 

инвестициите в иновации. Значението на тази система е организацията да 

може да се сравнява с конкурентите в даден икономически сектор.  

  

4. Заключение 

Иновациите, освен основен двигател за развитието на бизнеса, се 

намират и в основата на човешкия прогрес. Чрез въвеждането на новости се 

повишава производителността на труда, а от това следва и постигането на 

висока конкурентоспособност. Ако не се осъществяват непрекъснати 

обновления, както отделните фирми, така и държавата като цяло изостават от 

потребностите на обществото и влошават ефективността си. Всяка държава 

трябва да обърне сериозно внимание, да осигури необходимите условия и да 

стимулира влагането на инвестиции в научно-изследователска дейност, като 

така ускорява иновационната активност. 

Важността от развитие и придобиване на висока конкурентоспособност 

се осъзнава както на бизнес ниво, така и на държавно ниво. Растежът на 

икономиката зависи до голяма степен от високотехнологичните компании, от 

което произлиза и нeобходимостта за развитие на иновациите.  

В условията на отворена икономика и динамично изменящи се пазари е 

задължително всеки стопански субект да търси начини да повиши своята 

конкурентоспособност. В противен случай конкурентите му го обричат на 

фалит, което поставя на преден план иновациите и въпросите, свързани с 

ефективното им прилагане, като основен разграничител за дейността на 

фирмите на пазара. Стимулиращото въздействие за всеки стопански обект, 

прибегнал до нововъведение, е стремежът към запазване или завоюване на 

конкурентни позиции спрямо конкурентите или чрез положителна 

обществена самоизява. 

Иновациите във фирмите спомагат за бързината за въвеждане на новости. 

Те са катализатор за положителните промени в технологичната база на 

производството, подобряват икономическата среда за развитие на бизнеса и 

ускоряват на глобализацията на икономическите връзки с използване на 

съвременни информационни и комуникационни технологии. В условията на 
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ограниченост на ресурсите конкуренцията между фирмите е за стопанско 

поведение, водещо до съкращаване на разходите, чрез въвеждане на новости, 

свързани с усъвършенстване на старите и използване на нови технологии, 

подобряване на организацията и управлението на производството, 

повишаване на квалификацията на хората и т.н. Глобализацията и отварянето 

на икономиките изисква държавите да стимулират научноизследователската 

и иновационната дейност, което да осигури конкурентни предимства на 

националните стопанства. 
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Abstract. Students can be seen as potential future entrepreneurs and it is therefore very 

important to explore their entrepreneurial intentions. This will help universities determine 

the directions in which to support and develop students' entrepreneurial thinking. The objec-

tive of the study is to analyze the degree of impact of external factors as environment, fami-

ly, personal motives and social and cultural environment on career choices and entrepre-

neurship intentions for business students at Kazimierz Pulaski University of Technology and 

Humanities. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, environmental factors.  

 

1. Introduction 
Entrepreneurship is a leading economic force that drives the development of 

modern society. The well-being of nations depends largely on current and future 

entrepreneurial activities. Students can be seen as potential future entrepreneurs. It 

is therefore very important to explore their intentions for entrepreneurial activity. 

In this respect, universities play a very important role in creating and developing 

entrepreneurial thinking among students. 
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Research in the field of entrepreneurship is becoming increasingly important 

in Poland. Two of the major surveys in this area are those of Global Entrepreneur-

ship Monitor (GEM) Poland and Global University Entrepreneurial Spirit Students' 

Survey (GUESSS). Their main task is to provide more in-depth information about 

entrepreneurial intentions and entrepreneurial activities in Poland.  

Our research has a more limited scope. It encompasses a sample of students 

trained in the business majors of the Kazimierz Pulaski University of Technology 

and Humanities in Radom, Poland. Its task is to study the factors that influence the 

entrepreneurial intentions of students in business studies. Most of the research 

items in this study are based on the Global University Entrepreneurial Spirit Stu-

dents' Survey (GUESSS). Researchers from the Universities in St. Gallen devel-

oped the first GUESSS questionnaire in 2003. Since then, the survey is conducted 

every two years in order to reveal the entrepreneurial intent and entrepreneurial 

activities of the students. 

The theoretical foundation of the study is based on the theory of planned be-

havior (TPB) [1, 2, 3]. The basic idea of this theory is that the intent to behave in a 

specific way is influenced by three main factors, namely behavioral attitude, sub-

jective norms, and behavioral control. 

Studies in this area show that four factors of the environment, such as the uni-

versity environment, the family environment, personal motives and the social and 

cultural environment, have also a direct and indirect impact on career choices or 

entrepreneurial intentions [4]. 

The objective of the study is to analyze the degree of impact of external factors 

on career choices and entrepreneurship intentions for business students at Kazimi-

erz Pulaski University of Technology and Humanities. The following tasks will be 

fulfilled in order to achieve the objective: analyzing the influence of the university 

environment, analyzing the impact of the family environment, analyzing the impact 

of personal motives and analyzing the impact of the social and cultural environ-

ment. 

 

2. The university environment 

Another important issue the subject of this study is the influence of the univer-

sity context on entrepreneurial intentions of the students. How universities affect 

entrepreneurial intentions has been a subject of interest for other researchers [5]. 

Students should state in the questionnaire to what extent they have been at-

tending courses and offerings at their university related to entrepreneurship. Figure 

1 exhibits that about one third of the students in the sample (31,4%) have attended 

at least one entrepreneurship course as compulsory part of their education. About 

one third of the students in the sample (32,9%) have also not attended a course on 

entrepreneurship. Only 17,1% of the students study a specific program on entre-

preneurship and 18,6% have attended at least an elective entrepreneurship course. 
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Fig. 1. Attendance of entrepreneurship courses 

 

Students were also asked about the entrepreneurial climate at their university 

indicating the extent to which they agree to three statements - 

Table 1 [6]. The answers for the entrepreneurial climate were lied from 1 (strongly 

disagree) to 7 (strongly agree). 

 
Table 1. Entrepreneurial climate scale 

Item 

number 

Statement 

1 The atmosphere at my university inspires me to develop ideas for new busi-

nesses. 

2 There is a favorable climate for becoming an entrepreneur at my university. 

3 At my university, students are encouraged to engage in entrepreneurial ac-

tivities. 

 

The entrepreneurial climate scale is determined by calculating the mean of all 

three answers. The global average is 4,0, which is the middle of the scale. Almost 

30% of all students demonstrate a level of agreement of 3 or lower. Almost half of 

all students assess the entrepreneurial climate at their university as being between 3 

and 5 [4]. This shows possibility for some improvements. Figure 2 exhibits the 

calculated average for the entrepreneurial climate scale across gender. On average 

the entrepreneurial climate at Kazimierz Pulaski University of Technology and 

Humanities is the same as the global average (mean=4,00; n=70). 

 
 

Fig. 2. Strength of entrepreneurial climate across gender 
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It is also important to examine to what extent students have learned something 

after attending entrepreneurship courses and classes at the university. Thus, stu-

dents were asked to point the extent to which they agree to five statements about 

their learning process and outcome - Table 2 [7]. Those statements show to what 

extent students esteem that the attended courses would increase their capabilities or 

enhance their understanding of entrepreneurial issues. The answers of the entrepre-

neurial learning statements were lied from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly 

agree). 

 
Table 2. Entrepreneurial learning scale  

Item 

number 

Statement 

The courses I attended... 

1 …increased my understanding of the attitudes, values and motivations of 

entrepreneurs. 

2 ...increased my understanding of the actions someone has to take to start a 

business 

3 ...enhanced my practical management skills in order to start a business. 

4 ...enhanced my ability to develop networks. 

5 ...enhanced my ability to identify an opportunity. 

 

The entrepreneurial learning scale is determined by calculating the mean of the 

five answers. On average the entrepreneurial learning at Kazimierz Pulaski Univer-

sity of Technology and Humanities is perceived as relatively good (mean=4,30; 

n=70). The global average is 4.0. The distribution of the different agreement levels 

seems to be similar to that of the entrepreneurial climate question [4]. 

The survey showed that there are no significant gender differences in terms of 

entrepreneurial education. The mean values for male students in comparing to 

female students are slightly higher (4,78 versus 4,07).  

 
Fig. 3. Aggregate assessment of entrepreneurial learning strength across gender 

 

Our survey includes an additional question about overall students’ assessment 

of entrepreneurial learning strength at the university. The students were asked to 

point out the extent to which they agree to a statement about their overall entrepre-

neurial learning process - Table 3. The statement indicates to what extent students 

think that the all attended courses in their education program would increase their 

understanding of entrepreneurial issues. The answers for the entrepreneurial learn-

ing statement were lied from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 
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Table 3. Overall assessment of entrepreneurial learning process 

Item 

number 

Statement 

1 The courses I have studied so far help me to create my own business 

 

Overall entrepreneurial learning at Kazimierz Pulaski University of Technolo-

gy and Humanities is perceived as relatively good (mean=4,36; n=70). This as-

sessment is slightly higher than the detailed assessment of entrepreneurial learning 

strength (mean=4,30). 

Figure 4 exhibits the calculated average for entrepreneurial learning among 

Industrial Management students and by gender. In terms of entrepreneurial educa-

tion, gender differences are also not very large. The average values for male stu-

dents are slightly higher than female students (4,78 versus 4,15).  

 
Fig. 4. Overall assessment of strength of entrepreneurial learning across gender 

 

3. The family environment 

An important role in choosing a student's career the family environment 

played. From the literature, we know that most of the students of self-employed 

parents choose to become entrepreneurs [8]. As a result, students were asked 

whether their parents (father, mother or both) were self-employed. 

 
Fig. 5. Students with self-employed parents 

 

On figure 5 the percentage of student which parent are self-employed is 

showed. Most of them (52,9 %) don’t have self-employed parents. 47,1% of stu-

dents have a father, mother or two self-employed parents. 22,9% of respondents 

reported that both are self-employed, mothers of 12,9% of all students are self-

employed and fathers of 11,4% are also self-employed. 

Similar to the study by Sieger et al. [4] we expect that there is a connection be-

tween students' career choices and employment of their parents. Figure 6 shows the 

intentions of the students to choose a career five years after their graduation with or 
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without entrepreneurial parents. Almost one third of the students with entrepre-

neurial parents (27,3%) intend to be the founder or successor of the parent (or 

other) company five years after graduation.  

This figure also describes that there is a small difference between share of stu-

dents who intend to found their own firm with entrepreneurial parents and those - 

without an entrepreneurial family background (first category are 21,2% and second 

category are 18,9%). 

 
Fig. 6. Career choice intentions by family background five years after study 

 

4. Personal motives 

Based on the Theory of planed behavior study, the researchers found a positive 

correlation between motives for achieving something and the behavior of a person 

[8]. Therefore, career intentions are also an important decisive of career choices. 

Students were asked to appreciate the meaning of ten different motives when de-

ciding about their future career. Responses were fixed from 1 (not important at all) 

to 7 (very important). 

 
Fig. 7. Importance of different career motives 

 

Figure 7 describes the average means of ten different career motives among 

students at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. Their 

most important career motive is "realize my dream" with 5,93 points, followed by 

"have an exciting job" (5,60 points) and "have authority" with 5,43 points. The 

smallest score is "have a challenging job" (4,91 points). It is also less important, 

but it is still considered to be quite important "be own boss" (4,93 points). 
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On figure 8 the distribution of the importance of career choice and the career 

as an employee, founder or successor is showed. For purposeful founders, the most 

important motives are "realize my dream" with 6,43 points, "have independence" 

with 6,00 points, "create something" (5,43 points) and "have power to make deci-

sion" (5,43 points). According global sample “realize my dream” is also the most 

important career motive for intentional founders. For successors more important 

motives are “have authority” and “have an exciting job” than other aggregations.  

 
Fig. 8. Importance of career motives across different career categories 
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5. Social and cultural context 

The risk is another social and cultural significant factor of entrepreneurship. 

For this reason, our study explores the extent to which students are at risk of be-

coming an entrepreneur. Students were pleased to show their degree of agreement 

with three statements in table 4 [9]. Responses were fixed from 1 (strongly disa-

greement) to 7 (strongly agree). 

 
Table 6. Perceived risk scale 

Item number Statement 

1 I consider starting up my own business to be very risky. 

2 I think it is dangerous to manage your own business. 

3 I believe that business ownership has high risk. 

 

The average perceived risk for starting a business with the students of Kazimi-

erz Pulaski University of Technology and Humanities is very low (mean = 4,33, n 

= 70). This rating is among the five lowest risk perceptions of GUESSS. Other four 

countries are with Mexico (4,09), Brazil (4,31), Romania (4,36) and Estonia (4,37). 

The global average is 4,85 whereas the Polish GUESSS sample is characterized by 

the highest level of perception of risk (5,5) [4]. 

 
Fig. 10. Assessment of perceived risk to start an own business 

 

6. Conclusions 

Below we will summarize the main results of the survey as follows: 

- One third of the students in the sample (32,9%) have not attended a course 

on entrepreneurship; 

- On average the entrepreneurial climate at Kazimierz Pulaski University of 

Technology and Humanities (4,00) is the same as the global average (4.0); 

- The entrepreneurial learning at Kazimierz Pulaski University of Technology 

and Humanities is perceived as relatively good (4,30), the global average is 4.0, the 

mean values for male students in comparing to female students are slightly higher 

(4,78 versus 4,07); 

- The study also showed that students with parent entrepreneurs are more 

likely to become founders of their own businesses or heirs of the family business; 
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-  The most important career motive is "realize my dream" with 5,93 points, 

followed by "have an exciting job" (5,60 points) and "have authority" with 5,43 

points, for founders, the most important motives are "realize my dream" with 6,43 

points, "have independence" with 6,00 points, "create something" (5,43 points); 

-  The average perceived risk for starting a business is very low (4,33), the 

global average is 4,85, the Polish GUESSS sample is 5,5. 

The results and conclusions of this study help to improve students' entrepre-

neurial intentions at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. 

The study also showed that entrepreneurship education at university level should 

be stimulated. Specific courses and activities should be provided for students who 

intend to become entrepreneurs, as well as for students who do not yet have entre-

preneurial intentions. The latter group should be motivated and familiar with good 

practices in entrepreneurship in order to create the necessary interest in an entre-

preneurial career. 
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Abstract. The article discusses the main behavioral factors for entrepreneurial intentions of 

students at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. The objective of 

the study is to analyze the degree of impact of behavioral factors on career choices and 

entrepreneurship intentions of business students. In this regard, the influence of entrepre-

neurial attitude, subjective norms and behavioral control on the entrepreneural intentions is 

examined. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, behavioral factors.  

 

1. Introduction 
Entrepreneurship and self-employment are a key factor for growth in the 

economy and jobs without generating additional debt. Business students can be 

considered potential prospective entrepreneurs as their higher level of education in 

this area can be seen as a precondition for successful entrepreneurial activity. It is 

therefore very important for universities to explore their entrepreneurial intentions 

and use the results to improve curricula and trainings. This will increase their inter-

est and motivation to start their own business or engage in parenting business. 
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Research in the field of entrepreneurship is becoming increasingly important 

in Poland. Two of the major surveys in this area are those of Global Entrepreneur-

ship Monitor (GEM) Poland and Global University Entrepreneurial Spirit Students' 

Survey (GUESSS). Their main task is to provide more in-depth information about 

entrepreneurial intentions and entrepreneurial activities in Poland.  

Our research has a more limited scope. It encompasses a sample of students 

trained in the business majors of the Kazimierz Pulaski University of Technology 

and Humanities in Radom, Poland. Its task is to study the factors that influence the 

entrepreneurial intentions of students in business studies. Most of the research 

items in this study are based on the Global University Entrepreneurial Spirit Stu-

dents' Survey (GUESSS). Researchers from the Universities in St. Gallen devel-

oped the first GUESSS questionnaire in 2003. Since then, the survey is conducted 

every two years in order to reveal the entrepreneurial intent and entrepreneurial 

activities of the students [1]. 

The theoretical foundation of the study is based on the theory of planned be-

havior (TPB) [2, 3, 4]. The basic idea of this theory is that the intent to behave in a 

specific way is influenced by three main factors, namely behavioral attitude, sub-

jective norms, and behavioral control. 

The objective of the study is to analyze the degree of impact of behavioral fac-

tors on career choices and entrepreneurship intentions of business students at 

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. The following tasks 

will be fulfilled in order to achieve the objective: analyzing the attitude to entre-

preneurship, analyzing the subjective norms and analyzing the behavioral control 

and their impact on career choices or entrepreneurial intentions. 

 

2. The attitude to entrepreneurship 

One of the key factors that can influence the formation of entrepreneurial in-

tentions of students and strengthen their "entrepreneurial spirit" is the attitude to-

wards behavior [5], according to the theoretical model of TBP.  

The entrepreneur's work involves continuous progress, improvement, devel-

opment, planning ability, setting ambitious goals, organizing work, finding the 

necessary resources and achieving new goals. However, not everyone is ready for 

responsibility and self-decision, some people feel more comfortable as employees, 

which is confirmed by the study. 

The attitude towards entrepreneurship is made up of five elements, including 

whether an entrepreneur is considered to have significant merits or disadvantages 

for the students themselves; whether to become an entrepreneur is an attractive 

prospect; and whether, the student would become an entrepreneur among the given 

opportunity and capital [5]. 

Students are required to choose their degree of agreement with five statements 

covering their general attitude towards entrepreneurship [5]. These five statements, 

which were fixed from 1 (strongly disagreement) to 7 (strongly agree) are shown in 
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Table 1. The attitude to the scale of entrepreneurship is obtained by calculating the 

average of all five responses. 
 

Table 1. Attitude toward entrepreneurship scale 

Item 

number 

Statement 

1 Being an entrepreneur implies more advantages than disadvantages to me 

2 A career as entrepreneur is attractive for me 

3 If I had the opportunity and resources, I would become an entrepreneur 

4 Being an entrepreneur would entail great satisfaction for me 

5 Among various options, I would rather become an entrepreneur 

 

The positive attitude towards entrepreneurship is strongly expressed among 

students at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities (Figure 

1). Many respondents strongly agree that they do not have enough resources to 

realize their entrepreneurial potential. 

Our survey shows that the average attitude towards entrepreneurship among 

students of Kazimierz Pulaski University is 4,66 points. It is slightly below the 

average compared to the international data set of GUESSS (4,72). 

 

 
 

Fig. 1. Attitude towards entrepreneurship 

 

Future entrepreneurs and successors largely agree that being an entrepreneur 

has more advantages than shortcomings and think that a career as an entrepreneur 

is attractive for them (fig. 2). Compared to the international sample (4,72), students 

intending to become employees have a lower attitude to the entrepreneur's career 

(4,62). In addition, they feel that they do not have enough resources to start a busi-

ness. This factor can be seen as one of the obstacles to an entrepreneur's career, 
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which is recognized by future entrepreneurs and successors. Students at Kazimierz 

Pulaski University of Technology and Humanities agree that entrepreneurship 

would bring great satisfaction to them. This shows that there is not only a positive 

attitude towards entrepreneurship but also a potential entrepreneurial potential 

among students. 

 

 
Fig. 2. Attitude towards entrepreneurship and career choice intentions right after the 

studies 

 

3. The subjective norms 

According to a number of researchers, the people in their studies are positive 

about becoming a founder of a company [6], while the negative effect of the re-

search groups on entrepreneurial activities is less studied and understood. We also 

investigate the subjective norm or social tensor that is done by close relatives.  

We found that as more as positive the expected response from these peers is, 

the more likely it is to behave as intended. Therefore, the students were asked how 

positive or negative the different relatives would react if they continued their career 

as an entrepreneur. Students should evaluate the response of three aggregations of 

people: close relatives, friends and classmates [5]. Responses were fixed from 1 

(very negative) to 7 (very positive). Subjective rule scale by calculating the aver-

age of the three responses is generated. 
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Fig. 3. Reaction of people from the close environment across business study majors 

 

The global average is 5,53 points [1]. The average subjective norm among stu-

dents from Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities have is 

slightly below the global one (average = 4,92 points, n = 70). In addition, the 

friends have the most positive reaction among students. 

 

4. The behavioral control 

In our study, the control of behavior is examined in two aspects. The first as-

pect is the localization of behavioral control (locus of control), and the second is 

the assessment of entrepreneurial self-efficacy. 

 

4.1. The locus of Control 

Adopting the way people appreciate their ability to take control of the situation 

also affects career preferences, not just entrepreneurial attitudes. The internal place 

of control describes the tendency of individuals to believe that they control the 

events in their lives instead of attributing them to external circumstances. 

Through the questionnaire, we asked the students whether they agree with 

three statements that capture the students' general perception of how they assess 

their ability to take control of the situation [7].  

In table 2 the three statements that replied from 1 (strongly disagree) to 7 

(strongly agree) are presented. The internal location of the control scale is generat-

ed by calculating the average of these three responses. Additional, figure 4 shows 

the distribution of average responses to each report and their average value among 

students at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities compared 

to the global sample. 

 
Table 2. Perception of how students assess their ability to take control over situation 

Item number Statement 

1 I am usually able to protect my personal interests 

2 When I make plans, I am almost certain to make them work 

3 I can pretty much determine what will happen in my life 

5,00

5,10

4,67

4,92

1 2 3 4 5 6 7

close family

friends

fellow students

average

mean(1=very negatively; 7=very positively

Industrial management

 
316



 
Fig. 4. Internal locus of control 

 

In figure 5 as arithmetic average of all three statements for career choice inten-

tions groups, based on the responses, the locus of control index was also calculat-

ed.  

 
 

Fig. 5. Internal locus of control and career choice intentions right after the studies 

 

The results obtained show that the index of the locus of control is higher 

among entrepreneurs and lower among employees, successors and others. Moreo-

ver, the confidence in their ability to control the situation is lower among students 

from Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities (4,85) than the 

average of the international sample (5,30). This may be due to the influence of 

external factors that can hardly be predicted and controlled. 

 

4.2. The entrepreneurial Self-efficacy 

For the creation and management of one's own business, specific competencies 

such as presence or formation of entrepreneurial intentions are needed. Entrepre-

neurial efficacy describes the perceptions of individuals about their ability to per-

form entrepreneurial tasks and achieve the desired results. Students assess and 
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relate their skills to the requirements of different professions when they planning 

careers. Additional, a high level of self-esteem in terms of tasks that are important 

to entrepreneurs can increase the chances of choosing an entrepreneurial career on 

the part of students. 

To indicate their level of competence in performing seven tasks students were 

asked to measure the level of entrepreneurial autonomy. Table 3 lists the seven 

statements from which polls ranged from 1 (very low competence) to 7 (very high 

competence). 

 
Table 3. Perception of individuals about their abilities to carry out the entrepreneurial 

tasks and achieve the desired results 

Item number Statement 

1 Identifying new business opportunities 

2 Creating new products and services 

3 Managing innovation within a business 

4 Being a leader and communicator” 

5 Building up a professional network 

6 Commercializing a new idea or development 

7 Successfully managing a business 

 

In figure 6 it is shown the distribution of the average level of competence 

among students at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities 

according to their intentions for choosing a career as well as the distribution of the 

generalized index of entrepreneurial self-efficacy. In line with expectations, pro-

spective entrepreneurs and heirs have a higher level of competence in fulfilling all 

tasks that are important to entrepreneurship as compared to employees. 

Composite index of entrepreneurial self-efficacy for all business students, 

based on the responses to each task was calculated. The analysis of the data 

showed that for students at Kazimierz Pulaski University the overall level of entre-

preneurial autonomy, which is 4,60 points, is the same as the international sample 

(4,62 points). The results are slightly below the average of the global sample and 

they also show that entrepreneurial skills and competences need to be developed 

that can be largely achieved through entrepreneurial education. 
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Fig. 6. Distribution of the aggregated index of the entrepreneurial self-efficacy across  

employment categories 

 

5. Conclusions 

Below we will summarize the main results of the survey as follows: 

- The attitude towards entrepreneurship among students of Kazimierz Pu-

laski University is 4,66 points, global average is 4,72; 

- The attitude towards entrepreneurship among students intending to be-

come founders is 6,33 points, to become successors is 4,80 points and to 

become employees is 4,62 points; 

- Тhe index of subjective norms is 4,92 points and it is lower than average – 

5,53 points; 

- The index of locus of control among students is 4,85 points it is lower 

than the international sample average – 5,33. The index locus of control 

index is larger among entrepreneurs and lower among employees, succes-

sors compared with those of the international sample; 

- The aggregate index of entrepreneurial self-efficacy is 4,60 and it is the 

same as the international sample (4,62 points). The aggregate index for 

founders is 6,43, for successors is 5,07 and they are higher than global av-

erage.  
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The results of the research can help to improve students' entrepreneurial inten-

tions at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. The study 

also showed that attitudes towards entrepreneurship among students should be 

develop and stimulated and to improve their ability to control the situation. Specif-

ic courses and activities for students should be provided. They allow students to 

gain more confidence, which will allow them not only to control the situation but 

also to overcome the insufficient support of people from the close environment.  
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Abstract. Entrepreneurship is an important economic force that leads the development of 

modern society. States' prosperity de-pends largely on the current and future development of 

entrepreneurial activities. Universities play a very important role in the formation and de-

velopment of entrepreneurial thinking among students. It is therefore very important to 

explore the impact of environmental factors on students’ intentions for entrepreneurial activ-

ity. The research encompasses a sample of business students trained in Prof. Ass. Zlatarov 

University – Burgas, Bulgaria and National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine – Kiev, Ukraine. The goal of the study is to compare the degree of influence of 

external factors on career choices and entrepreneurship intentions of students from the busi-

ness studies of the two universities. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, environmental factors.  

 

1. Въведение 

Предприемачеството е водеща икономическа сила, която движи развити-

ето на съвременното общество. Просперитета на държавите зависи в голяма 

степен от настоящото и бъдещото развитие на предприемаческите дейности. 

Университетите изпълняват много важна роля във формирането и развитието 

на предприемаческо мислене сред студентите. Студентите следва да се разг-

леждат като потенциални бъдещи предприемачи. Ето защо е много важно да 

се проучат техните намерения за предприемаческа дейност.  

Изследванията в областта на предприемачеството придобиват все по-

голямо значение в бившите социалистически страни. Поради това предприе-

мачеството е предмет на изследване и дискутиране в множество научни ста-

тии. Две от най-големите международни проучвания, които се провеждат в 
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тази област, са тези на Global Entrepreneurship Monitor (GEM) и Global 

University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS). Тяхната основна 

задача е да предоставят по-задълбочена информация по отношение на предп-

риемаческите намерения и предприемаческите дейности. 

Проведеното изследване има по-ограничен обхват. То обхваща извадка 

от студенти в бизнес специалностите на Националния университет по био 

ресурси и природоползване на Украйна – Киев [1] и Университет „Проф. Д-р 

Златаров” - Бургас, България. Предмет на изследването са факторите на вън-

шната среда, които оказват влияние върху намеренията за избор на кариера и 

по-конкретно върху предприемаческите намерения на студентите от бизнес 

специалностите в двата университета.  

Теоретичният фундамент на изследването се основава на теорията на 

планираното поведение (TPB) [2, 3, 4]. Основната идея на тази теория е, че 

намерението за конкретно поведение се влияе от три основни фактора, а 

именно: нагласа към поведението, субективни норми и възприетия поведен-

чески контрол. Върху тези три фактора въздействие оказва заобикалящата 

среда. Проучвания в тази област показват, че върху избора на кариера или 

върху предприемаческите намерения пряко влияние, както и непряко влияние 

чрез трансмисията на трите основни фактора на теорията на планираното 

поведение, оказват четири фактора на околната среда като университетската 

среда, семейната среда, личните мотиви и социалната и културната среда [5]. 

Целта на изследването е да се съпостави степента на влияние на факто-

рите на външната среда върху избора на кариера и намеренията за предприе-

мачество на студентите от бизнес специалностите на двата университета. За 

постигането на целта ще бъдат изпълнени следните задачи, а именно: съпос-

тавка на оценките на университетската среда, съпоставка на оценките на 

семейната среда, съпоставка на оценките на личните мотиви и съпоставка на 

оценките на социалната и културната среда.  

 

2. Влияние на университетската среда 

Влиянието на университетското образование върху предприемаческите 

намерения е предмет на изследване на множество научни статии [6]. Един от 

аспектите на влияние на университетската среда е посредством предлаганите 

дисциплини, курсове, програми и дейности в областта на предприемачество-

то. В нашето изследване влиянието на университетското обучение се устано-

вява с изследователска конструкция, съдържаща четири твърдения, при която 

студентите трябва да посочат до каква степен посещават курсове и дейности 

в университета в областта на предприемачеството. Фигура 1 показва, че 

47,4% от българските студенти и само 19,0% от украинските студенти са 

посещавали поне един курс с предприемаческо съдържание като задължи-

телна част от своето образование. 
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Фиг. 1. Посещаване на курсове по предприемачество 

 

Университетите също оказват влияние върху предприемаческите наме-

рения на студентите и посредством създадения климат и дух на предприема-

чество в университета. За да се установи степента на това влияние, се използ-

ва изследователска конструкция с три твърдения, при което студентите тряб-

ва да посочат степента на съгласие с тях като оценките се простират от 1 

(напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен) [7]. Индексът на предприема-

ческия климат се определя чрез осредняване на средните стойности на отго-

ворите на трите твърдения. Средната стойност (индекс) според международ-

ното изследване на GUESSS е 4,0, което е средата на скалата [5]. Фигура 2 

показва изчисленият индекс на предприемаческия климат в двата универси-

тета в зависимост от пола на анкетираните. 

 

  
Фиг. 2. Индекс на предприемачески климат 

 

Индексът на предприемаческия климат на украинските студенти е незна-

чително над глобалната средна стойност, докато за българските студенти той 

е под нея. 
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Друг аспект на влиянието на университетската среда е посредством сте-

пента на предприемаческа ориентация на образователния процес и резулта-

тите от него. В тази връзка се проучва до каква степен студентите са придо-

били необходимите познания след като са посетили курсове и специализира-

ни обучения по предприемачество в университета. В анкетата студентите 

трябва да посочат до каква степен са съгласни с пет твърдения за техния про-

цес на обучение и резултатите от него [8]. С тези твърдения студентите дават 

оценка до каква степен посещаваните курсове са повишили техните способ-

ности или са подобрили техните познания по отношение на предприемачес-

ките проблеми като оценките им се простират от 1 (напълно несъгласен) до 7 

(напълно съгласен). Индексът на предприемаческото обучение се определя 

чрез изчисляване на средната стойност на отговорите на петте твърдения. 

Глобалният индекс е 4,0 [5]. Обучението в областта на предприемачеството 

се възприема като относително добро, а средните стойности са над глобална-

та средна стойност за двете страни – фиг. 3. 

 

  
Фиг. 3. Индекс на детайлната оценка на предприемаческото обучение по пол 

 

Нашето проучване включва допълнителен въпрос за обобщена оценка на 

студентите за степента на предприемаческа ориентация на обучението в уни-

верситета. Студентите бяха помолени да посочат степента, в която те са съг-

ласни с твърдение за предприемаческа ориентация на цялостния процес на 

обучение в университета като оценката е в обхвата между 1 (напълно несъг-

ласен) до 7 (напълно съгласен). Чрез твърдението се събира информация за 

мнението на студентите до каква степен всички посещавани курсове в тяхна-

та образователна програма са повишили техните познания по предприема-

ческите въпроси. 

Фигура 4 визуализира изчисления индекс на обобщената оценка на обу-

чението по предприемачество по пол. Като цяло обучението по предприема-

чество в двата университета се възприема като относително добро и е над 

средното според международната извадка. Тези оценки са почти същите като 

детайлните оценки на индекса на обучението по предприемачество. 
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Фиг. 4. Индекс на обобщената оценка на предприемаческото обучение по пол 

 

3. Влияние на семейната среда 

Важна роля при избора на кариерата от студентите има семейната среда. 

От литературата е известно, че повечето от студентите чиито родители са 

самостоятелно заети избират да станат предприемачи [9]. В резултат на това 

студентите бяха анкетирани дали техните родители (баща, майка или и два-

мата) са самостоятелно заети лица. На фигура 5 е показан делът на студенти-

те, които имат самостоятелно заети родители. Повече от половината студенти 

в България (68,9%)нямат самостоятелно заети родители, докато в Украйна  

при студентите с родители предприемачи най-голям дял са тези с бащи пред-

приемачи. 

 

 
Фиг. 5. Студенти със самостоятелно заети родители 

 

Подобно на множество изследвания [5], очаквахме, че има връзка между 

избора на кариера на студентите и това дали те имат родители предприемачи 

или не. Фигура 6 показва намеренията на студентите за избор на кариера пет 

години след завършването според това дали техните родители са предприе-

мачи или не. В Украйна най-голям процент от студентите, които имат роди-

тели предприемачи възнамеряват да създадат собствен бизнес. В България 

обаче по-голямата част от студентите, които имат родители предприемачи се 

възприемат като служители. 
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Фиг.6. Намерения за избор на кариера според вида заетост на родителите  

пет години след завършването 

 

4. Влияние на личните мотиви 

Въз основа на проведените множества проучвания на валидността на те-

орията на планираното поведение, изследователите са открили положителна 

корелация между мотивите за постигане на нещо и поведението на човека [9]; 

[10]. Ето защо намеренията за определена кариера също са важен компонент 

при избора на кариера. В анкетата студентите оценяват важността на десет 

различни мотива при вземането на решение за бъдеща кариера като поставят 

оценки от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен). Фигура 7 описва 

средната стойност на оценките за десет различни кариерни мотиви студенти-

те от бизнес специалностите.  
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За българските студенти най-важният кариерен мотив е "Да се възполз-

вам от собствените си умения" с 6,48 точки, следван от "Да реализирам меч-

тите си" (6,37 точки). За украинските студенти най-важният кариерен мотив 

също е „Да реализирам мечтите си” с 5,93 точки, следван от „Да имам въз-

можност да взимам решения” (5,5 точки). 

На фигура 8 е показано разпределението на кариерните мотиви между 

студентите, възнамеряващи да основат собствен бизнес. Най-важният мотив 

за българските студенти, възнамеряващи да основат собствен бизнес е "Да се 

възползвам от собствените си умения", а за украинските основатели е "Да 

реализирам мечтите си". 

 
Фиг. 8. Значение на различните кариерни мотиви между основателите на 

собствен бизнес 

 

5. Влияние на социалната и културната среда 
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ради тази причина нашето проучване изследва степента, до която студентите 

считат, че са изложени на риск, ако станат предприемачи. В анкетата студен-

тите трябва да оценят степента на съгласие с три твърдения [11] като поста-

вят оценки от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен).  
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студенти е много нисък. Тази оценка е сред петте най-ниски оценки на възп-

риетия риск от международната извадка на GUESSS. Другите четири страни 

са с Мексико (4,09), Бразилия (4,31), Румъния (4,36) и Естония (4,37). Гло-

балната средна стойност е 4,85 [4]. 
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Фиг. 9. Оценка на възприетия риск за стартиране на собствен бизнес 

 

6. Заключение 

По-долу ще обобщим основните резултати от проучването, както следва: 

- 21,% от българските студенти и 18,4 % от украинските студенти не са 

посещавали никакви курсове за предприемачество в университета. 

- Предприемаческият климат в двата университета се разглежда като от-

носително добър. Индексът на предприемаческия климат на университетска 

среда в университет „Проф. Ас. Златаров“ – Бургас е под глобалната средна 

стойност, а в украинския университет е над нея. 

- Детайлната и обобщената оценка на студентите по отношение на ин-

декса на предприемаческо образование е сравнително добра, ако се сравнява 

със световната средна стойност (4.0). Курсовете, предлагани от университе-

тите, само частично увеличават предприемаческите знания и умения на сту-

дентите. Това показва, че има достатъчно потенциал за подобряване на кур-

совете по предприемачество и извънкласните дейности на студентите. 

- Проучването показа също, че студентите с родители предприемачи са 

по-склонни да станат основатели на собствени фирми или наследници на 

семейния бизнес. 

- Най-важните мотиви за основателите на собствен бизнес в Бургаския 

университет са „Да се възползвам от собствените си умения", а за украински-

те студенти „Да реализирам мечтите си“. 

- Социалният и културният контекст играят важна роля при избора на ка-

риера. Рискът е доказан фактор, влияещ върху предприемаческите намере-

ния. Студентите в двата университета възприемат предприемачеството и 

започването на собствен бизнес като умерено рискова дейност. 

Резултатите и заключенията от това изследване помагат за подобряване 

на предприемаческите намерения на студентите в „Проф. Ас. Златаров“ - 

Бургас и Националния университет по би ресурси и природоползване на Ук-

райна. Проучването също така показа, че обучението по предприемачество на 
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университетско ниво трябва да бъде стимулирано. От друга страна, трябва да 

се осигурят специфични курсове и дейности за студентите, които възнамеря-

ват да станат предприемачи, както и за студенти, които все още нямат наме-

рения за предприемачество. Последната група трябва да бъдат мотивирани и 

запознати с добрите практики в предприемачеството, за да се създаден необ-

ходимия интерес към предприемаческа кариера.  
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Abstract. Entrepreneurship and self-employment are a key factor in achieving sustainable 

growth. It is the main source of growth for the economy and the number of jobs. Universi-

ties play a very important role in the formation and development of entrepreneurial thinking 

among students. The research encompasses a sample of business students trained in Prof. 

Ass. Zlatarov University – Burgas, Bulgaria and National University of Life and Environ-

mental Sciences of Ukraine – Kiev, Ukraine. The goal of the study is to compare the degree 

of influence of main behavioral factors on career choices and entrepreneurship intentions of 

students from the business studies of the two universities. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, environmental factors.  

 

1. Въведение 

Предприемачеството и самостоятелната заетост са ключов фактор за пос-

тигането на устойчив растеж. То е основен източник за растеж на икономика-

та и броя на работните места, без да се генерира допълнителен дълг. По-

високото ниво на образованост може да се разглежда като предпоставка за 

възникване и управление на успешна предприемаческа дейност. Студентите 

от бизнес специалностите могат да се разглеждат като потенциални бъдещи 

предприемачи. Затова е много важно да се проучат техните намерения за 

предприемаческа дейност като получените резултати се използват за подоб-

ряване на учебните програми и обучения. Чрез това може да се повиши тех-

ния интерес и мотивация за стартиране на собствен бизнес или ангажиране в 

бизнеса на родителите. От това може да се изведе, че университетите изпъл-

няват много важна роля за създаването и развитието на предприемаческото 

мислене сред студентите. 
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Изследванията в областта на предприемачеството заемат все по-важно 

място в бившите социалистически страни, което може да се види в множест-

во публикации в тази област. Две от най-големите проучвания в тази област в 

международен обхват са тези на Global Entrepreneurship Monitor (GEM) и 

Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS). Тяхната 

основна задача е да предоставят по-задълбочена информация за основните 

фактори, които стоят в основата на предприемаческите намерения и предп-

риемаческите дейности. 

Нашето изследване е проведено в по-ограничен обхват. То обхваща из-

вадка от студенти от бизнес специалностите на Националния университет по 

био ресурси и природоползване на Украйна – Киев [1] и Университет „Проф. 

Д-р Златаров” - Бургас, България. Предмет на изследването са поведенчески-

те фактори, които оказват пряко влияние върху намеренията за избор на ка-

риера и по-конкретно върху предприемаческите намерения на студентите от 

бизнес специалностите в двата университета. 

От методологична гледна точка изследването се основава на теорията на 

планираното поведение (TPB) [2, 3, 4]. Според тази теория намерението за 

определено поведение се влияе от три основни поведенчески фактора, които 

са: нагласа към поведението, субективни норми и възприетия поведенчески 

контрол.  

Основна цел на изследването е да се съпостави степента на влияние на 

основните поведенчески фактори върху избора на кариера и намеренията за 

предприемачество на студентите от бизнес специалностите на двата универ-

ситета. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните задачи, а 

именно: съпоставка на оценките на нагласата за предприемачеството, съпос-

тавка на оценките на субективните норми и съпоставка на оценките на възп-

риетия поведенчески контрол. 

 

2. Влияние на нагласата за предприемачество 

Според модела на теорията на планираното поведение един от основните 

фактори, който оказва непосредствено влияние върху формирането на предп-

риемачески намерения на студентите и засилване на техния "предприемачес-

ки дух", е нагласата към предприемаческо поведение [5]. 

Работата на предприемача е свързана с непрекъснато развитие, подобре-

ние, развитие, планиране, поставяне на предизвикателни цели, организиране 

на работа, намиране на необходимите ресурси и преследване на нови цели. 

Въпреки това, не всеки е готов да носи големи отговорност и да взема самос-

тоятелно решение. Много хора се чувстват много по-удобно да работят като 

служители в една по-предвидима и изискваща изпълнение на рутинни задачи 

среда. 

Нагласата за предприемачество се състои от пет елемента, описващи ня-

колко аспекти на оценка, например дали студентите считат, че да си предп-

риемачът има значителни предимства или недостатъци, дали да си предприе-
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мач е привлекателна перспектива и дали студентът би станал предприемач, 

ако разполага с необходимите ресурси и капитал [5]. 

В анкетата студентите трябва да изберат степента на съгласие с пет твър-

дения, обхващащи цялостното им отношение към предприемачеството [5]. 

Отговорите на твърденията се оценяват от 1 (напълно несъгласен) до 7 (на-

пълно съгласен) - таблица 1. Индексът на нагласата за предприемачество се 

получава чрез осредняване на отговорите на всичките пет твърдения. 

 
Таблица 1. Изследователска конструкция за оценяване на нагласата  

за предприемачество 

Номер Твърдение 

1 Да бъда предприемач има повече предимства отколкото недостатъци. 

2 Кариера като предприемач е привлекателна за мен. 

3 Ако имам възможност и ресурси ще стана предприемач. 

4 Бих бил удовлетворен/а, ако бъда предприемач. 

5 Между различните варианти, предпочитам да бъда предприемач. 

 

Анкетираните студенти от двата университета изразяват положително 

отношение към предприемачеството - Фигура 1. Голяма част от студентите 

категорично изразяват съгласие, че нямат достатъчно ресурси, за да реализи-

рат своя предприемачески потенциал. 

 

 
Фиг. 1. Индекс на нагласата за предприемачество 

 

Нашето проучване показва, че изчисленият индекс на нагласата за предп-

риемачеството сред студентите от бизнес специалностите на Университет 

„Проф. Ас. Златаров” е 4,82 пункта, сред студентите от Университета по био 

ресурси и природоползване е 4,86. Те са малко над средния индекс, изчислен 

за международната извадка от данни на GUESSS (4,72) [6].  
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Бъдещите основатели на собствен бизнес в двете страни в голяма степен 

са съгласни, че да си предприемач има повече предимства, отколкото недос-

татъци, но оценката на тяхната нагласа е под глобалния индекс (фиг. 2). Въп-

реки това, оценката на бъдещите наследници на семеен бизнес е над глобал-

ния индекс (фиг. 3).  

 

 
Фиг. 2. Нагласа за предприемачеството сред основателите на бизнес веднага 

след завършване на следването 

 

 
Фиг. 3. Нагласа за предприемачеството сред наследниците  на бизнес веднага 

след завършване на следването 

 

В сравнение с индекса на международната извадка (4,72) [6], студентите 

от двете страни, които възнамеряват да станат основатели на бизнес, имат по-

силна нагласа към кариерата на предприемача (5,28; 5,42). Освен това те 

споделят,  че нямат достатъчно ресурси, за да започнат бизнес. Този фактор 

може да се разглежда като една от пречките пред кариерно развитие в об-
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ластта на предприемачеството, която се признава от бъдещите предприемачи 

и наследниците. Студентите от двете страни са съгласни, че предприемачест-

вото ще им донесе голямо удовлетворение. Това показва, че има не само по-

ложително отношение към предприемачеството, но и известен предприема-

чески потенциал сред студентите. 

 

3. Влияние на субективните норми 

Множество изследвания констатират, че към хората, които искат да се за-

нимават със собствен бизнес, има положително отношение [7], [8]. Предмет 

на настоящото изследване са субективните норми или социалното въздейст-

вие, което се оказва от близки или роднини. 

Студентите бяха запитани доколко положително или отрицателно биха 

реагирали техните близки, ако те решат да преследват кариера на предприе-

мач. Студентите трябва да оценят реакцията на три групи от хора: близки 

роднини, приятели и състуденти [5]. Оценката на отговорите се простира от 1 

(много негативно) до 7 (много позитивно). Индексът на субективните норми 

се определя чрез изчисляване на средната стойност на трите отговора. 

 

 
Фиг. 4. Реакция на хората от близкото обкръжение 

 

Глобалният индекс е 5,53 точки [6]. Индексът на субективните норми на 

българските студенти (5,65) е над средната международна стойност, докато 

сред украинските студенти е малко под глобалната стойност (4,73). При бъл-

гарските студенти близките роднини в най-голяма степен подкрепят упраж-

няването на предприемаческа дейност, докато при украинските студенти най-

силна подкрепа се получава от приятелите (фиг. 4). 

 

4. Влияние на възприетия поведенчески контрол 

В нашето изследване възприетия контрол върху поведението се разглеж-

да в два аспекта. Първият компонент е локализацията на контрола на поведе-

нието, а вторият е оценката на собствената предприемаческа ефективност 
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4.1. Влияние на локализацията на контрола 
Начинът, по който хората оценяват способностите си да контролират си-

туацията, дава също отражение на кариерните предпочитания. Вътрешното 

позициониране на контрола характеризира склонността на хората да вярват, 

че контролират събитията в живота си, вместо да ги оправдават с външни 

обстоятелства. 

В анкетата студентите посочват степента на съгласие с три твърдения, ко-

ито обхващат общото възприятие на студентите по отношение на това как те 

оценяват своите способности да поемат контрол над ситуацията. Оценките на 

трите твърдения са ограничени в диапазона от 1 (напълно несъгласен) до 7 

(напълно съгласен) - таблица 2. Индексът на вътрешната локализация на 

контрола се изчислява като средна стойност на отговорите на трите твърде-

ния.  

 
Таблица 2. Изследователска конструкция за измерване на възприятието на 

студентите да поемат контрол над ситуацията 

Номер Твърдение 

1 Обикновено съм способен да защитя личния си интерес. 

2 Когато правя планове, почти съм сигурен/а, че те ще се осъществят. 

3 Мога почти сигурно да определя какво ще се случи в живота ми. 

  

На фигура 5 са показани разпределението на средните стойност на отго-

ворите на всяко твърдение и изчисления индекс на локализацията на контро-

ла за студентите от двата университета, както и стойностите на глобалната 

извадка. 

 

 
Фиг. 5. Вътрешна локализация на контрола 

 

На фигура 6 е представено разпределението на индекса на вътрешната 

локализация на контрола, изчислен като средна стойност на отговорите на 

трите твърдения, според намеренията за кариерно развитие веднага след за-

вършването на следването.  
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Фиг. 6. Вътрешна локализация на контрола според намеренията за избор на 

кариера веднага след завършване на следването 

 

Получените резултати показват, че индексът на локализацията на конт-

рола е по-висок сред избралите да бъдат основатели на собствен бизнес и е 

по-нисък сред служителите и наследниците. Освен това вярата в собствените 

способности да контролират ситуацията е по-ниска сред студентите от двата 

университета, спрямо средната стойност от глобалната извадка (5,30) – фиг. 

5. Това може да се дължи на влиянието на външни фактори, които трудно 

могат да бъдат предвидени и контролирани. 

 

4.2. Влияние на собствената предприемаческа ефективност 
За възникването и организирането на собствен бизнес са необходими 

специфични знания и умения. Тяхното наличие или формиране е предпостав-

ка за възникване на предприемачески намерения. Собствената предприема-

ческа ефективност описва възприятията на хората относно техните способ-

ности да изпълняват предприемачески задачи и да постигат желаните резул-

тати. Когато планират определена кариера, студентите оценяват и съпоставят 

своите умения с изискванията на различните професии. Високото ниво на 

самочувствие на студентите по отношение на задачите, които са важни за 

успешно предприемачество, може да увеличи шансовете за избор на предп-

риемаческа кариера. 

За да се установи степента на собствена предприемаческа ефективност на 

студентите, те оценяват нивото на своята предприемаческа компетентност 

при изпълнението на седем задачи като оценките се простират от 1 (много 

ниска компетентност) до 7 (много висока компетентност) таблица 3. 

Изчисленият индекс за собствена предприемаческа ефективност на сту-

дентите е базиран на отговорите на всяка задача. На фигури 7 е показано 

разпределението на индекса на собствената предприемаческа ефективност 

сред студентите съобразно намеренията им за избор на кариера. В съответст-

вие с очакванията, бъдещите основатели на собствен бизнес имат по-високо 

ниво на компетентност при изпълнение на всички задачи, които са важни за 
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предприемачеството в сравнение със служителите. Изненадващо е, че нас-

ледниците на бизнес посочват по-ниска компетентност спрямо тези, избрали 

кариера на служител. 

 
Таблица 3. Изследователска конструкция за измерване на възприятието на 

студентите относно способностите им да изпълняват предприемаческите задачи 

и да постигат желаните резултати 

Номер Задача 

1 Идентифициране на нова възможност за бизнес 

2 Разработване на нов продукт или услуга 

3 Управление на иновациите в рамките на бизнеса 

4 „Да бъдете лидер и комуникатор” 

5 Изграждане на бизнес контакти 

6 Комерсиализиране на нова идея или разработка  

7 Успешно управление на бизнес 

 

Анализът на данните показа, че за студентите от университет “Проф. Ас. 

Златаров“-Бургас общото ниво на предприемаческа ефективност е 4,89 пунк-

та, докато за студентите от Университета по био ресурси и природоползване 

е 4,96. Те са малко по-високи в сравнение с международната извадка - 4,62 

пункта [6]. Резултатите показват също, че студентите от двата университета 

трябва да развият предприемачески умения и компетенции, които могат да 

бъдат постигнати до голяма степен чрез предприемаческо образование. 

 

 
Фиг. 7. Индекс на собствена предприемаческа ефективност според намере-

нията за избор на кариера 

 

На фигури 8 е показано разпределението на средната стойност на еле-

ментите на собствената предприемаческа ефективност сред студентите, изб-

рали кариера на основател, както и разпределението на индекса на собствена-

та предприемаческа ефективност.  
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Фиг. 8. Индекс на собствена предприемаческа ефективност при избралите 

кариера на основател 

 

5. Заключение 

По-долу ще обобщим основните резултати от проучването, както следва: 

- индексът на нагласата за предприемачество сред българските студенти 

е 4,82, сред украинските студенти - 4,86. Глобалният индекс е 4,72; 

- индексът на нагласата за предприемачество сред студентите, които въз-

намеряват да бъдат основатели на собствен бизнес, е следното: български 

студенти 5,42, украински студенти 5,28; 

- индексът на нагласата за предприемачество сред студентите, които въз-

намеряват да бъдат наследници на бизнес, е следното: български студенти 

5,12, украински студенти 4,40; 

- индексът на субективните норми сред българските и украинските сту-

денти е: 5,65 и 4,73. Средната глобална стойност е 5,53 пункта; 

- индексът на вътрешната локализация на контрола сред българските и 

украинските студенти е както следва: 5,16 и 4,75. Глобалната средна стой-

ност за международната извадка  е 5,30; 

 - получените резултати показват, че индексът на вътрешната локализа-

ция на контрола е по-висок сред основателите и е по-нисък сред служители-

те, наследниците и други; 

- общият индекс на собствената предприемаческа ефективност е по-висок 

сред основателите и е по-нисък сред служителите, наследниците и други; 

- индексът на собствената предприемаческа ефективност сред наследни-

ците е следният: Български студенти - 4,77; Украински студенти - 4,86; 
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Резултатите от това изследване помагат за анализиране на предприема-

ческите намерения на студентите в Университет „Проф. Ас. Златаров" – Бур-

гас и Национален университет по био ресурси и природоползване на Украй-

на. Оценката на основните фактори на предприемаческите намерения позво-

лява да се разкрият насоките, върху които да се фокусират усилията за по-

добряване на предприемаческите намерения. Това също така ще позволи по-

добра мотивация на студентите в процеса на тяхното обучение, както и по-

вишаване на интереса към предприемаческа кариера. 

 

Това изследване е проведено в рамките на проект НИХ 412/2018 на уни-

верситет „Проф. Ас. Златаров“ Бургас 
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Abstract. The term of social economy gets in used in the 80s when the economy slows 

down its pace of development which put many people in a vulnerable position. The decision 

that the new theory offers is to combine the budget oriented activities with social mission.  

In the context of social economy one of the mechanisms for reducing poverty is a social 

entrepreneurship. The social entrepreneurship is an economy activity which is focused on 

helping people in vulnerable position. 

The purpose of this article is to examine the development of social entrepreneurship in our 

country and what are the opportunities and perspectives for its future. 

Keywords: social entrepreneurship, sustainable development, society, equality, social roles. 

 

1. Въведение 

Индустриалната революция променя начина на производство от аграрна 

икономика към индустриално производство. Развитието на производствената 

дейност променя и социалните отношения като поставят на дневен ред и 

дебата за личното и обществено благополучие.  

В икономическата мисъл се развиват теории за саморегулацията на 

пазара, свобода на икономическата дейност и ненамеса от страна на 

държавата, но наред с това се обсъжда и въпросът за социалната отговорност 

на предприятието. През периода XIX-XX в. започва развитие на социалните 

измерения в трудовите отношения.  

Предприятия създават домове за възрастни хора, подпомагат бедни деца 

и семейства.  

През 80-те години на миналия век ръстът на икономиката намалява и е 

необходимо да се намери начин за справяне с нарастващото социално 

неравенство. Възможност за решаване на проблема е социалното 

предприемачество, при което се комбинира икономическа активност със 

социална мисия. 

В настоящата статия ще се опитаме да покажем как социалното 

предприемачество се развива в нашата страна и какви са възможностите и 

перспективите пред него. 
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2. Социална икономика и социално предприемачество 

Появата на социалното предприемачество е немислимо без развитието на 

социална икономика.Социалната икономика е част от икономиката, но за 

разлика от частния сектор, където основна цел на организациите е печалбата, 

при социалната икономика основната цел е подобряване  качеството на 

живот на уязвими групи или осъществяване на различни социални мисии. В 

това число спадат и доброволчеството, дарителството, дейността на 

социалните предприятия, кооперациите. В България към социалната 

икономика се отнася и т.нар. временна заетост, която се предлага на 

дълготрайно безработни лица с цел адаптиране и последващо преминаване в 

частния сектор на икономиката [1]. 

Според Хартата на принципите на социалната икономика на Social 

Economy Europe, основните принципите на социалната икономика са: 

• предимство на личността и социалната цел пред капитала; 

• доброволно и отворено членство; 

• демократичен контрол от членовете (не се отнася за фондациите, тъй 

като те нямат членове); 

• съчетаване на интересите на членовете и на ползвателите с общия 

интерес; 

• защита и прилагане на принципите на солидарност и отговорност; 

• автономно управление и независимост от публичните органи; 

• по-голямата част от излишъците се използват за постигане на целите 

на устойчивото развитие, услугите, представляващи интерес за членовете, 

или общия интерес. 

В контекста на социалната икономика, социалното предприемачество се 

определя като различен начин на икономическа активност (правене на 

бизнес, стопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със 

социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически 

цели [2]. 

Социалното предприемачество се осъществява чрез социалните 

предприятия. 

Европейската комисия определя социалните предприятия като 

неразделна част от социалната икономика: „Всъщност социалното 

предприятие – участник в социалната икономика, представлява 

предприятие, чиято основна цел е по-скоро оказването на благотворно 

социално влияние, отколкото реализирането на печалба за [sic] 

собствениците или за партньорите. То работи на пазара, като доставя 

стоки и услуги по предприемачески и иновативен начин и използва 

реализираната печалба основно за социални цели. То е обект на отговорно и 

прозрачно управление особено чрез обвързване на своите служители, 

клиенти и заинтересовани страни [sic]“ (Съобщение на Европейската 

комисия, Инициатива за социалното предприемачество, COM/2011/0682 

окончателен от 25 октомври 2011 г.).  
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Основните области на дейност на социалните предприятия са: 

а) предприятия, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги 

на уязвими потребители; 

б) предприятия, които имат за цел трудовата интеграция на хора, 

срещащи затруднения със своята пригодност за заетост, но чиято дейност 

може да обхваща стоки или услуги, различни от социалните [3]. 

Сред Основните документи с, които ЕС задава параметрите на развитие 

на социалната икономика са: 

- Стратегия „Европа“ 2020;  

- Европейска стратегия за заетост; 

- Инициатива за социално предприемачество. 

Сред основните цели на програма „Европа 2020“ са осигуряване на 

заетост на 75% на лицата във възрастова група 20-60 години; намаляване с 

10% на отпадащите от училища; и намаляване на хората изпадащи в рискова 

бедност или социално изключване. 

Анализът на Европейската Комисия за развитието на социалното 

предприемачество показва, че липсва осведоменост и медийна популярност 

на социалното предприемачество в страните от Съюза. Много от държавите 

не поддържат база данни и статистика за социалните предприятия. 

Според данни за периода 2014-2015 г. в кооперации, взаимоспомагателни 

дружества, сдружения, фондации и подобни организации в държавите членки 

на Европейския съюз платен труд полагат различен процент хора. В 

Германия общият брой на хората заети в такива дружества е 2 635 980, в 

България са 82 050, Унгария 234 747, Румъния 136 385 и т.н.[4]. Данните 

показват различно ниво на развитие на подобен тип организации, което може 

да се дължи на културни и социални условия.  

Използването потенциала на социалното предприемачество е видно от 

общия брой на социалните предприятия в Европа (2018г.) - 2 млн., в които 

работят 11 млн. души. Тези предприятия представляват 10% от целия бизнес 

на Съюза и затова са насочени много усилия за промотирането и развитието 

на социални предприятия. 

 

3. Социалното предприемачество в България 

Развитието на социалното предприемачество в България е съпътствано от 

липса на законово определена, ясна и целенасочена политика за неговото 

развитие. Според данни на Министерство на труда и социалната политика 

най-много предприятия регистрирали своята дейност като „социална“ са през 

2012 г. - 4871, броят им намалява през 2014 г. на 4719 [5]. Намаляването на 

броя на предприятията се дължи на факта, че дейността им не отговаря на 

определението за социално предприемачество, тоест липсва социалната 

мисия.  

Независимо от липсата на законови регулации социалното 

предприемачество бележи ръст в развитието си, но анализът на развитието на 
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социалното предприемачество е трудно поради липсата на достатъчно 

информация за дейността на самите предприятията. 

Наличната информация показва,че икономическите сфери, в които има 

най-много самоопределили се като социални предприятия (за 2012 г.) са 

търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (964 броя) и 

преработващата промишленост (395 броя) [6]. 

По данни на Агенцията за хора с увреждания и на Националното 

сдружение на работодателите на хора с увреждания към края на 2012 г. в 

регистъра на Агенция за хора с увреждания фигурират 131 специализирани 

предприятия за хора с увреждания. Общият брой заети в тях възлиза на около 

1200 души, като 30% от тях са хора с увреждания. Само 12% от общо 465 000 

лица с увреждания в страната работят (по данни на Националното сдружение 

на работодателите на хора с увреждания). Към август 2015 г. в регистъра на 

Агенция за хора с увреждания има 281 вписани специализирани предприятия 

и кооперации на хора с увреждания. Те осигуряват заетост на 3 364 човека с 

увреждания [7]. 

Данните на НСИ за 2017 г. показват, че общият брой на нефинансовите 

предприятията в страната е 406 310 като най- голям е броят на предприятията 

до 9 души - 375 754.; от 10-49 души предприятия са 25211, от 50-249 са 4601 

и над 250 души - 744. Най-много регистрирани предприятия има в 

Югозападен район-159 644. Следващите райони са Южен централен – 71 068 

и Югоизточен- 57 408 [8]. 

Нарасналата необходимост от регулация на социалния сектор е причина 

за приемането на Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика (в сила от 02.05.2019 г..).  Законът урежда съществуването на 

социалното предприятие като дефинира социалната и солидарната 

икономика, видовете социални предприятия и мерките за насърчаването на 

подобен тип предприятия. Според Чл. 3. Социалната и солидарна икономика 

е форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални 

дейности и/или социални цели, осъществявани от предприятия, включително 

чрез производство на различни стоки или предоставяне на услуги, в 

сътрудничество с държавните или местните органи или самостоятелно. 

Принципите на социалната и солидарна икономика са определени като  

1. преимущество на социалните пред икономическите цели; 

2. сдружаване в обществена и/или колективна полза; 

3. публичност и прозрачност; 

4. независимост от органите на държавната власт; 

5.участие на членовете, работниците или служителите при вземане на 

управленски решения [9]. 

Развитието на социалната икономика ще помогне на страната да 

осъществи заложените параметри по изпълнение на националната Стратегия 

„Европа 2020“, а именно намаляване с 260 000 на лицата застрашени от 

бедност. 
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В България дейността на социалните предприятия е съсредоточена в 

няколко направление: 

- доставка на социални услуги; 

- предоставяне на работа на хора с увреждания; 

- посредничество при намиране на работа на безработни лица; 

- предоставяне на здравни услуги; 

- образователни и преквалификационни дейности; 

Основните целеви групи на социалните предприятия са:  

- хора с увреждания (физически и психически); 

- социалнослаби хора; 

- деца и семейства в риск; 

- възрастни хора;  

- жени-жертви на насилие; 

- етнически малцинства [10]. 

Интересът към социалното предприемачество в страната е провокиран от 

финансирането по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.)“, 

схема „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лева. 

Поради големия интерес към програмата и качеството на проектните 

предложения е взето решение да се увеличи бюджета на програмата с 36 млн. 

лева. Общият брой на одобрените проектни предложения е 408 на обща 

стойност на безвъзмездната финансова помощ 83 844 802.65 лева. 

От списъка с предложени за финансиране проектни предложения е 

видно, че от 59 проектни предложения - 21 са подадени от общини. В списъка 

с резервни проектни предложения, които са 349 на брой от тях 59 са на 

общини [11]. При този брой на проектни предложения подадени от 

общинската администрация бихме могли да заключим, че социалното 

предприемачество е силно иницийрано от страна на общините и се явява 

политика за намаляване на безработицата и/или включване на уязвими групи 

от хора в пазара на труда. Но това не предполага трайно и дългосрочна 

промяна на положението на тези групи, а временно замаскиране на 

социалната карта, докато трае финансирането на проекта. 

От направено описание и сравнителен анализ на социалните предприятия 

в България и други европейски държави можем да заключим, че жените са 

активни в създаването на социални предприятия. Можем да съотнесем 

женската активност в предприятия със социална мисия към налаганите 

женски ценности, а именно грижовност, състрадание, търпение и полагане на 

грижа към другите. Някои от социалните предприятия са „Желена пералня“-

помага на хора с психични проблеми, „HOPE SOAP“ и „Социална чайна“-

помагат на младежи в неравностойно положение, „Хлебни къщи“, 

„Първият таблет за слепи хора“, „Защитено кафене“ -помага на хора с 

умствена изостаналост [12]. 

За сравнение описаните социални предприятия в Гърция са насочени 

предимно към безработни жени, които се включват в икономиката чрез 
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готвене и приготвяне на домашни сладки, храни, плетени дрехи. Дейностите 

в гръцките социални предприятия показват една патриархалност на ролите, 

които обричат жените на извършването на традиционни дейности от 

домакинството като готвене, плетене, шиене. 

Прави впечатление, че част от анализираните предприятия във 

Великобритания са насочени към общо подобряване на живота - 

здравословен начин на живот, зелено предприятие, което генерира енергия 

към уредите в дома, забавления за хора с малки деца.  

Различните социални инициативи в държавите и техните проекти може 

да се дължат на факта, че те се намират в различно икономическо и социално 

ниво на развитие. Общества, които са интегрирали по-добре своите уязвими 

членове на обществото насочват вниманието си към различни цели. 

В нашата страна интересът към икономическа активност със социална 

мисия е голям, защото в интернет пространството откриваме информация за 

провеждането на практически курсове по „Социално предприемачество“ в 

СУ „Св. Климент Охридски“ и др. университети и обучителни центрове. 

На страницата на „Форум за Социални предприятия в България“ се 

информираме за провеждането на различни инициативи от конкурси „Най-

добър бизнес план на НПО“ до обучения като Младежката предприемаческа 

програма Rinker Youth Challenge [13]. Показателно е, че повечето инициативи 

са насочени към младите хора, които могат по-лесно да придобият и усвоят 

нови начини на мислене и действия. Програма "Еразъм за млади 

предприемачи" има точно това за цел, да насърчава развитието и 

конкурентоспособността на малки и средни предприятия в Европа, като 

поощрява обмена на знания. Специална цел е популяризирането на бизнес 

модели със социално въздействие на социални предприятия, така че те да 

бъдат устойчиви и да допринасят за общия икономическия растеж, като 

осигуряват работни места и социално включване на различни уязвими групи. 

 

4. Заключение 

От направеното проучване установяваме, че изследванията на 

проблемите пред социалното предприемачество в нашата страна срещат 

трудности, заради недостатъчната база данни с информация за дейността на 

социалните предприятия. Поддържаната и изнесена статистическа 

информация от НСИ не показва проблемите и трудностите пред развитието 

на икономическа дейност и социална мисия. Липсва информация и обратна 

връзка „за“ и „от“ учасниците в социалните предприятия. Как и какво хората 

от уязвимите групи преживяват в своя опит в подобен тип предприятия? 

Положително е, че възможностите пред социалното предприемачество 

започват да се разрастват благодарение на програмите за финансиране, 

обученията и популяризирането му чрез медийте.  

Съществуват и заплахи за устойчивостта на проектите, защото може 

дейността да престане след приключване на проекта и спечеленото 
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финансирането. Надяваме се, че с приемането на Закона за предприятията на 

социалната и солидарна икономика и целенасочена държавна политика ще се 

постигне стабилно развитие на социалното преприемачество, което да бъде 

основа за устойчиво развитие и успешно интегриране на все повече хора от 

уязвими групи на обществото. 
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Abstract. The object of this paper is to figure out the potential benefits of the digital twin 

application. The scientific aim of research is: First to demonstrate the possibilities of use. 

Second to derive related advantages and valuable benefits. This article is a theoretical 

approach, answering the research question about the utility of the digital twin in the context 

of value creation. Methodologically, both a conceptual and an analytical approach are used, 

using latest literature, surveys, statistical data and logical conclusions. It can be stated that in 

all phases of the product lifecycle there are potential benefits identified in terms of 

competitive advantage, saving time and money and waste of physical resources. 

Keywords: digitalization, digital twin, innovation, product lifecycle, virtual reality. 

 

1. Introduction  

The evolution and rapid progress of new generation digital technologies are 

fostering a wide range of applications. Especially robotics, big data, cloud 

computing, internet of things and artificial intelligence are driving industry towards 

industry 4.0. The power of smart industry opens manifold potentials for companies 

to create competitive advantage and to gain value added in executing tasks faster, 

better and cheaper. Especially the performance of the product lifecycle 

management seems to be qualified for the application.  

Beyond the above mentioned new technologies there are recent applications 

arising. Figure 1 shows the results of a survey among executive officers in the 

German Manufacturing Systems Engineering industry, answering the question in 

what technologies they are going to invest in 2019 [1]. Figure 1 presents that the 

digital twin is an upcoming technology, amongst others like artificial intelligence, 

virtual and augmented reality, blockchain and drones. This is a strong indicator that 

digital twins are already considered to be helpful in the digital transition. Even 

Gartner’s top 10 strategic technology trends for 2019 include digital twins. 
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Gartner’s prediction is that half of large industrial companies will install digital 

twins by 2021. The improvement in effectiveness is estimated about 10% [2].  

The prospect of estimated improvements is a well based justification to have a 

close look on the potentials of the concept of digital twins. 

 

 
Fig. 1 Tendencies in investment in new technologies [1]  

 

This article presents a part of the digital transformation of the value chain and 

depicts how to integrate the concept of the digital twin into product lifecycle 

management. The concept of digital twins will be explained in general and will be 

applied to the product lifecycle management (PLM). The benefits will be specified.  

 

2. Problem formulation and proposition 
There are many problems, which can be identified in nowadays widely spread 

approaches in operations to create value in industry. It can be stated that big data 

driven technologies are emerging [3]. The big obstacle of using big data in an 

integrated way is that most of the research is focused on physical products rather 

than virtual objects [4]. Additionally the essential data are not available due to the 

missing communicative link between physical product and virtual model or the 

data over the different phases over the lifecycle are not integrated. This means that 

the data flow is interrupted, the data are segregated, uncomplete and incompatible 

and not useful to optimize the entire value chain. These problems imply suboptimal 

results in PLM in terms of less intelligence, less efficiency and less synergies [5]. 

Hence the basic hypothesis of this paper can be formulated that the whole 

potential of digital transition is not fully exploited yet. The question of research is 

how the concept of the digital twin can be utilized to take advantage of that 

potential over the PLM. 
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3. Literature research and solution statement 

The digitalization currently drives the implementation of virtual product 

models particularly in development and manufacturing, but mostly on a stand-

alone basis and not related to each other. Coming from this perspective it is 

necessary to bridge the gap between these phases and once a virtual twin exists, to 

extend the use of the virtual counterpart throughout the whole value chain. 

In this chapter a specific look on business activities will be given related to the 

PLM. The potential of the utilization of the digital twin will be highlighted for 

different process steps of the PLM. 

 

3.1 Product Lifecycle Management (PLM) 

Managing a product all over the lifetime is a business activity to create value 

from the very first idea through the whole life of a product until it disappears from 

the market. The PLM has to be executed in the most effective and efficient way to 

create competitive advantage and to earn profits. To gain competitive advantage 

companies have to execute all related activities in a better, faster and cheaper way 

than competitors.  

The PLM covers all required value-creating activities of a product from the 

beginning to the end of a product lifecycle. According to Hofbauer & Sangl, four 

process steps can be summarized in brief [6], which are displayed in Figure 2. 

They will be analyzed in terms of applicability and benefits of using digital twins. 

 

 
Fig. 2 Four-step PLM process model [own work] 

 

3.2 Digital Twin 

The concept of the digital twin was presented the first time by Grieves at the 

University of Michigan [7]. As displayed in figure 1 the digital twin is among the 

most promising technologies for the near future. Due to the enormous potential of 

smart applications in industry 4.0, the concept of digital twins is encouraging for 

industry. The most common definition of the digital twin consists of three 

components: physical product, virtual product and the connection in terms of 

communication between them [8]. The digital twin is a virtual image of the 

physical object, they are linked and able to communicate among each other.  

The objects may be complete units, single parts or components as well as 

processes or even entire production facilities [7, 9]. The digital twin is to create 

virtual models for physical objects in the digital way to simulate the behaviors 

[10].  

Three main types of digital twins can be characterized [11]: Digital Twin 

Prototype (DTP), Digital Twin Instance (DTI) and Digital Twin Aggregate (DTA).  
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The DTP describes the real product in the early stage of prototyping. This type 

comprises all information, which is necessary to specify and create the physical 

version. The specific feature is, that the virtual twin is created before there is a real 

product. Usually the virtual twin mirrors an existing product. The specific 

advantage is that the DTP can be tested before a physical version is produced.  

The second type is called Digital Twin Instance (DTI). The DTI is related to a 

defined corresponding real-existing product and mirrors that physical object 

throughout the whole lifecycle in all circumstances. Depending on the 

requirements data from the twin may disclose information about operation grade, 

process parameters, workload, reliability, construction dimensions, abrasion, 

attrition, service information, part changes and MRO. 

The third type of Digital Twin is considered as Digital Twin Aggregate 

(DTA). The DTA is the aggregation of all related corresponding DTIs. This means 

that the DTA is not related to one specific physical twin. Rather than that the DTA 

has access to all DTIs and collects data from all of them on a continuous basis or 

just on demand. This kind of digital twin helps to base the statistical data on a 

broader foundation to get more reliable data than just from one source. 

Besides the aforementioned main types of digital twins there is another type, 

which is related with artificial intelligence (AI). This type is called Intelligent 

Digital Twin (IDT). This type is considered as a proactive and intelligent one [11], 

which actively presents relevant information and predictions based on the 

contextual indication of the physical object depending on the environmental status. 

Thus failures can be avoided and the entire lifecycle can be simulated [5] under 

various conditions. 

 

4. Impact on PLM 

The examination of the impact of digital twins will be represented by the 

means of the short version of a product management cycle (fig. 2). The concept of 

the digital twin however is not considered as an entire model of the physical 

product. In fact it is a set of corresponding operation data and simulation models, 

which are appropriate to mirror the behavior of the real twin [12]. 

By means of the digital twin it is possible to check in advance all requirements 

throughout the whole product lifecycle in terms of cost, design, manufacturing 

capability, logistics and execute simulations through the expected useful life until 

the recycling requirements in the service phase. This procedure has the tremendous 

advantage that real physical products will only be released for realization, if all 

relevant and determining requirements are fulfilled.  

Thus it is feasible to avoid mistakes, failures and flops and simultaneously 

save time and money. In summary it can be argued that the digital twin enables to 

overcome inherent problems of nowadays PLM and leads towards effectivity and 

efficiency. Competitive advantage is strengthened by shortening time to market, 

lower investment and lower expenses, higher quality and higher margins.  
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4.1. Design 

This is the first phase in which the application of a digital twin provides real 

benefit to PLM. In this phase the concept and technical product are going to be 

developed. Feasibility studies and product tests have to be executed, before real 

prototypes are constructed and physically built. The utilization of the digital twin 

should be executed from the very first beginning of designing a product, because 

the collected data build up the data basis for subsequent steps of development.  

In this early phase the DTP is relevant and beneficial, because there is no real 

product existing yet and is not necessary either. The virtual model helps to improve 

the geometrical shape as well as the functionality of the sequent physical product. 

This virtual model will be filled with engineering and design data, operation modes 

and mechanisms. This early data set enables to check the first functionalities and 

the master plan. The character of this kind of digital twin is responsive. 

As soon as there is positive response out of the development stage, the detailed 

product concept will be developed. Also for this part data from previous product 

developments are relevant to complete the DTP quickly. In case that there is 

positive response again out of this step referring to the whole mode of operation 

and functionality, the next step can be initiated towards establishing the virtual 

twin. With increasing data volume the virtual twin becomes more concrete.  

As soon as the product concept is accomplished, the digital twin can be 

applied to do the testing. Thus different product concepts can be put to test and 

simulation without the necessity of having a real prototype [13]. Thus predictions 

of performance and of failure can be undertaken without spending money on 

building a physical prototype. Not before the virtual twin is faultless and 

optimized, the prototype will be constructed. There are additional benefits in 

prototyping, because also virtual prototypes can be used as destruction product as 

well as to examine performance and weak points. 

Virtual prototypes are required for rapid prototyping. Powerful IT-systems and 

additive manufacturing processes enable shorter production time for physical 

prototypes. All relevant manufacturing data are already available. Different types 

and versions can be analyzed and simulated till an optimized version is achieved. 

Predictions about the performance of the final product are possible on that basis 

[14]. 

Subsequently the virtual twin will be complemented with the physical twin. 

Since all this work can be done before investing in a real prototype in the very 

early stage, a high potential of possible savings in time and money can be realized. 

Thus the required time for development is shortened and the risk of construction 

faults is eliminated as far as possible. So the preparation of the PLM for the next 

phase is done in the best way and this first phase ends up with the completion of 

the development of the product and design freeze. This is the basis for real 

prototyping and subsequent final products. The potential to decrease time to market 

is estimated about 50 percent by using virtual twins in product development [15]. 
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4.2. Operations 

As soon as there is a physical prototype of the product in addition to the virtual 

twin and both are able to communicate with each other, the DTI may be created. 

Now it is possible to combine the digital artefact to the real-existing representation: 

the product, the equipment and production line and even of the whole plant 

infrastructure. Thus it is feasible to move the virtual twin through the whole 

operation process and this process can be virtually tested and optimized. The 

generated data set has to be intermateable to be used throughout the whole PLM. 

Especially in the phase of operations the steps production planning, production 

engineering and manufacturing implementation can be tested and optimized before 

any physical investment has been done or any physical work has been started. The 

benefit will be more reasonable manufacturing planning, precise production control 

and higher efficiency towards smart manufacturing [16]. 

The manufacturing operations are responsible to assemble the parts, 

components and sub-systems into products according to specifications to be 

applied. In the next step the products are subject to quality testing and final 

inspection. The advantage of using digital twins is that all these routines can be 

verified and optimized, before the equipment is installed. The only prerequisite is 

that the digital twin of the product with all its parts and functions is able to 

communicate with the digital twins of the manufacturing and testing equipment. 

All specifications, characteristics, process parameters, conditions, production terms 

and other factors of influence can be recorded in real-time for monitoring and 

optimization of the entire manufacturing process [5]. The digital twin does not only 

serve as a representative of the physical product and its current status, furthermore 

it is supposed to serve for predictions about operating parameters and expected 

handling behavior.  

In addition to the application of the digital twin for specific production lines it 

is possible to combine all production lines and related activities to get a virtual 

reproduction of the entire factory. The complexity of a product or a production line 

or even a plant infrastructure boosts the volume and type of information, which is 

needed to create a corresponding twin. This digital aggregation results in a smart 

factory [17], which is a completely digitalized twin of the entity of real processes. 

These processes like flow of material, production process, in-plant logistics may be 

combined and optimized in the aggregate of the whole enterprise [18]. This is an 

important supporting function of the virtual twin to calculate dynamic lot sizes, 

allocation of resources, arrangement of equipment, supply of parts and so on to 

produce at optimal cost [5]. 

By entering the build phase of manufacturing the digital twin facilitates to 

manufacture the product first digitally and make it as lean as possible before the 

equipment is installed and budget is spent. 
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4.3. Utilization 

In this phase of the product lifecycle the real product has to be bought by the 

customer, before the product can be used. Prior to this the product has to be 

communicated, demonstrated and sold by the vendor. The digital twin does not 

only connect the product with operations, but also connects the vendor with the 

customers and service partners. Also in this phase it is assumed that digital twins 

generate a high potential to increase competitive advantage and create value for the 

company. The data generated by simulations matched with knowledge about 

customer requirements lead to tailor-made sales arguments and offers. 

Before a customer is willing to buy a product, machine or factory, it is 

important to show the dimensioning and demonstrate the functional capability. 

Customer interaction can be proven by means of virtual and augmented reality. 

Sales representatives equipped with these technologies are able to demonstrate the 

functionality, show the features and thus the product can be experienced by the 

potential customer. The buying behavior and buying decision can be affected 

positively and a competitive advantage can be created. Augmented reality can 

facilitate the work of the salesforce as information close to reality can be provided 

to the customers. Potential customers can look and feel in a very realistic way and 

this is more convincing as any advertisement or leaflet. The questions of the 

prospective buyers can be answered much faster and on a higher level of 

competence. The advice about features, combination possibilities and compatibility 

to existing equipment or machinery can be substantiated immediately. Product 

configuration is easy to provide in the showroom and internet-based websites of 

the company or dealer organizations. Thus the buying decision will be executed on 

a more comprehensible way and customers see in advance and know exactly what 

they get. 

As soon as the product is delivered or installed, the customer can use the 

product according to the specified requirements. The major concerns of the users 

are about convenience and reliability of the product. The manufacturer as the 

vendor has to take care that the requirements of the users are fulfilled. To meet the 

requirements of the users, a high volume of data is generated and has to be 

collected and analyzed during operation in order to monitor and optimize.  

The digital twin enables several assessments [4] about real-time monitoring, 

simulations of operating behavior under different conditions and predictions about 

durability and failures. In case the data are collected from one physical product, the 

digital twin is called Digital Twin Instance (DTI). In case that data are collected 

from more than one product of the same type, the virtual artefact is called Digital 

Twin Aggregate (DTA). 

An additional advantage is that all collected data about performance and 

conditions of use are stored within the digital twin. These data have the potential to 

provide detailed information about product changes, upgrading, improvement and 

redevelopments. 
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4.4. Service 

This phase belongs to the typical after sales phase and strives for failure-free 

utilization. In case of any disturbances, procedures of maintenance, repair and 

overhaul (MRO) have to be provided to keep downtime low. Depending on the 

information gathered from collected data adequate reactions and precise 

recommendations are feasible. These actions can be executed immediately in case 

of emergency without any delay or can be done in a proactive way. This means that 

in the predictive sense failures can be signalized in terms of kind, probability of 

occurrence, instant of time and extent. In the more sophisticated prescriptive sense, 

recommendations to solve the problem are provided additionally. So it will be 

possible to provide tailored maintenance and service solutions to the manufacturer 

or customer. The digital twin collects, stores, analyses and compares all relevant 

incidents and causes and has immediate access to repair instructions and the table 

of wear parts and spare parts. All available data about failures, causes, maintenance 

instructions, operating parameters, current status and component quality have to be 

recorded and evaluated to provide efficient and detailed services to users [5]. 

At any stage of the PLM and this also applies here in the service phase, 

everything is dependent on the quality of the data. The accuracy of prediction and 

prescription rises with the volume of reliable data. By the means of preventive 

maintenance product failures are estimated to be reduced up to 70% and the 

potential of reducing cost of servicing is about 25% [19].  

Another important aspect in this phase is recycling and disposal. When the 

lifetime of a product ends the value of the product and especially the recirculation 

of valuable components should be considered. A huge potential can be assumed, 

when all relevant information about specification, status, fatigue fretting and 

maintenance history is available. These parts can precisely be recirculated into the 

exact phase of the value chain in the sense of circular economy. Suitable strategies 

are repair, reuse or refurbish, before the product is going to be recycled. In the case 

of recycling there is a supplemental advantage [20], when the twin exactly knows 

about material composition, material grade, substances and noxious matter. This 

helps to judge the resale value on the one side and prevents pollution and accidents 

on the other side. 

The most important prerequisite however is to feed the digital twin from the 

very first beginning in the design phase with all the significant data. 

It can be summarized that in any case the proper decision can be made without 

putting time and effort in it. The resulting benefit is maximization of profit even at 

the end of lifetime product. 

 

5. Conclusion 

The application of the digital twin provides a very promising potential to 

optimize the entire process of value creation in the product lifecycle management 

(PLM). The digital twin enables smart PLM by combining the cyber and physical 

world and integrating all relevant data along all phases of value creation. The 
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potential benefits of using this revolutionary new technology are manifold. It can 

be stated that in each of the four presented phases there is a huge potential to save 

time and money. Effectivity (to do the right things) and efficiency (to do the things 

right) can be fostered. 

The stage of maturation of the digital twin shall coincide with the purpose of 

application. In the early stage of PLM a basic version of digital twin may be 

satisfactory to decide about the basic design concept. More sophisticated data 

processing and simulation models are necessary when the complexity and 

expectation during the advancement of realization is rising. 

The benefit of the digital twin is that data and data processing power is 

replacing the waste of physical resources like time, energy and material. 

Supplementary it increases intelligence and decreases cost. Thus it can be stated 

that the digital twin presents valuable advantages for industry and customers as 

well throughout the whole lifecycle of a product. 

It can be summarized that competitive advantage increases as intelligence 

increases. The benefits arise in terms of saving investment, reducing operational 

expenses, shortening time to market, reducing risks of faults and flops, raising 

performance and quality as well as increasing customer satisfaction and loyalty. 

Further research has to be done towards sustainability and circular economy. 

 

The benefit of this paper is the presentation of the conceptual framework of 

the digital twin along with a first consequent alignment of the PLM under 

consideration to identify potentials of value creation. These potentials may become 

purpose of scientific discussion as well as targets for industrial implementation. 
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Abstract. A mathematical model and computer software was developed for calculating the 

thickness of the insulation layers (panels) from the walls of the industrial coolers based on 

the order of their installation. A numerical example is given that is tested on an existing 

industrial cooler in Bitola, Macedonia. In order to calculate the thickness of the thermal 

insulation it is necessary to consider a multilayer barrier (wall) where for each layer the 

thickness is known, except for the insulation material which should be calculated. With the 

determined geometric and physical characteristics of the wall, it is necessary to determine 

the temperature at each point of the construction. By connecting these points, the 

temperature change through the construction creates dependency with its thickness. After 

calculating the actual specific heat flux, the temperatures between each layer of the wall are 

calculated. For improved monitoring of the change in the partial pressure of the saturated 

water vapor through the layers of the wall, the thickness of the insulating material is divided 

into approximately five parts, and then a table of temperature changes and the corresponding 

value of the partial pressure of the saturated aqueous vapor is created. In order to avoid 

condensation of the water vapor when it passes through the wall, a certain condition must be 

fulfilled. With certain measurements adopted, a computer simulation was created and 

measurementes calculated. The computer simulation enables swift and accurate calculation 

of thickness of the insulation at multilayer bulkheads found at industrial coolers, and allows 

selection of the location for the insulation and steam barrier in the bulkhead. 

Keywords: Insulation coolers, industrial coldstorage, panels, multilayer bulkheads, steam 

barrier. 
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1. Calculation of thickness of heating insulation 

 A multilayer wall is considered, where for each layer the thickness is already 

known, except for the insulating material. The insulating material thickness is 

calculated by Equation (1), 

 

𝛿𝑖𝑧 = 𝜆𝑖𝑧 ∙ [
𝑡𝑛 − 𝑡𝑣

𝑞
− (

1

𝛼𝑛
+∑

𝛿𝑖
𝜆𝑖
+

1

𝛼𝑣
)] m (1) 

 

where, 

 

iz iz W/mK  - coefficient of thermal conductivity of the insulation, 

n n W/m2K - coefficient of passage of heat from the external air to the  

  outer side of the compartment, 

v v W/m2K - coefficient of heat transfer from the inner side of the 

barrier  

  of the internal air. 

 

 The recommended value for the specific heat flux is: q=11 W/m2, [1]. 

 

2. Change of temperature 

 With the determined geometric and physical characteristics of the compartment, 

it is necessary to determine the temperature at each point of the construction. By 

connecting these points we determine the change of temperature through the 

construction depending on its thickness, Fig. 2. If we use the heat resistance of 

each junction instead of the thickness of the construction, then the change in 

temperature is a straight line. 

 The designed temperature of the external air is Equation (2), 

 

𝑡𝑠𝑝 = 0,4 ∙ 𝑡𝑠𝑚 + 0,6 ∙ 𝑡𝑚𝑚 oC, (2) 

 

where, 

 

tsp  oC - average monthly temperature for the warmest month of the last 10  

  years, 

tmm oC - the average value of the maximum temperatures of the warmest  

  month of the last 10 years. 

 

 The external air temperature is, 

 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑠𝑝 + 6 oC, - for outer bulkheads on the south side, 
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𝑡𝑛 = 𝑡𝑠𝑝 + 15 oC, - for ceilings with a flat roof, 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑠𝑝 + 10 oC, - for ceilings under roof with ceiling space, 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑠𝑝 + 15 oC, - for floors on the ground. 

 

 After calculating the thickness of the isolation, it is adopted and then the true 

specific thermal flux is calculated by Equation (3), 

 

𝑞 =
𝑡𝑛 − 𝑡𝑣

1
𝛼𝑛

+∑
𝛿𝑖
𝜆𝑖
+
𝛿𝑖𝑧
𝜆𝑖𝑧

+
1
𝛼𝑣

 
W/m2, (3) 

 

        After calculating the actual specific heat flux, the temperatures between each 

layer in the compartment are calculated by Equation (3), 

 

𝑡𝑥 = 𝑡𝑛 − 𝑞 ∙ 𝑅𝑥 oC, (4) 

 

where, 

 

Rx m2K/W - heat resistance for each layer of the compartment.  

 

3. Change of partial pressure of saturated water steam 

 To better monitor the change in the partial pressure of saturated water steam 

through the layers of the compartment, the thickness of the insulating material is 

divided into approximately five parts. A table of temperature changes and the 

corresponding value of the partial pressure of saturated steam is then made [2]. 

The specific water vapor flux is Equation (5), 

 

𝑊 =
𝑝𝑛 − 𝑝𝑣
𝐻𝑣

 kg/m2ˑK, (5) 

 

where, 

 

pn Pa - the partial pressure of the water steam of the external air, 

pv Pa - the partial pressure of the water steam of the internal air, 

Hv m2sPa/kg - resistance to diffusion of water steam through the barrier. 

 

 The resistance of water steam diffusion through the compartment is calculated 

by Equation (6), 

 

𝐻𝑣 = ∑
𝛿𝑖
𝜇𝑖

 m2sPa/kg, (6) 

 
360



 

where, 

 

 kg/msPa - coefficient of steam permeability of the layer. 

 

 The partial pressure of the water steam between each layer in the compartment 

is calculated by Equation (7), 

 

𝑝𝑥 = 𝑝𝑛 −𝑊 ∙ 𝐻𝑥 Pa, (7) 

 

     In order not to condense the water steam, when passing through the barrier, the 

dependency must be fulfilled, 

 

𝑝𝑥 < 𝑝𝑥
..(𝑡𝑥)) i.e., 𝑡𝑥 < 𝑡𝑥

..(𝑝𝑥)), Fig. 3 

 

For a stationary heat flux through a multilayer barrier it is calculation by 

Equation (8), 

 

𝑞 = 𝑘 ∙ (𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑣) = 𝑘 , ∙ (𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑥) W/m2, (8) 

 

where, 

 

𝑘 = 𝑘 , ∙
𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑥

𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑣
 W/m2K, (9) 

 

 In order not to condensate the water steam, to the contact of the steam barrier 

and the compartment, the temperature tx, which is at that place, must be greater 

than the amplitude of saturation tx
", for the partial pressure that governs in that 

place, 

 

𝑘 < 𝑐 ∙ 𝑘 , ∙
𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑥

𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑣
 W/m2K, (10) 

 

where, 

 

с=0,95 - coefficient of safety. 

 

4. Numeric example 

 According to the mathematical model, a computer program was created, which 

was tested on an existing industrial refrigerator in Bitola. 
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 The thickness of the insulation on the southern outer wall composed of several 

layers is calculated, Fig. 1, with the following features. 

 - The insulation material which is going to be used is polystyrene and it is 

going to be installed after the bituminous steam boiler. Its features are given in 

Table. 1. 

 - Average monthly temperature of the warmest month of the last 10 years, 

[4], tsm = 25 oC. 

 - Average value of the maximum temperatures of the warmest month of 

the last 10 years, [4], tmm = 30 oC. 

 - Coefficient of passage of heat from the external air on the outside side of 

the compartment, [1], n = 30 W/m2K. 

 - Coefficient of heat transfer on the inside of the internal air compartment, 

[1], v = 8 W/m2K. 

 - Inner temperature, tv = 20 oC. 

 - Relative humidity of the external air, [4], n = 40 %. 

 - Relative humidity of the internal air, [4], v = 70 %. 

 
Table 1. Characteristics of the compartment [1] 

Type of layer 
mm 

 
W/mK 

ˑ1012 

kg/msPa 

1. facade plaster 20 0,870 37,500 

2. brick wall 250 0,870 29,200 

3. cementene mortar 20 1,280 25,000 

4. bituminous steam barrier 5 0,760 0,012 

5. insulating material  0,041 3,000 

6. intertwined network    

7. cement mortar 20 1,280 25,000 

 
Table 2. Change the temperature across the barrier 

Starting layer number 

m 

R 

mK/W 

t 
oC 

1 0,000 0,000 34,660 

2 0,020 0,023 34,425 

3 0,270 0,310 34,490 

4 0,290 0, 326 34,330 

iz 0,295 0, 333 34,263 

6 0,495 5, 211 -18,564 

7 0,515 5, 226 -18,723 

 

Comparison of the calculated and accepted sizes, 

- Calculated outdoor temperature, tn = 34 oC. 

- Accepted external temperature, tn = 35 oC. 
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- Calculated insulation thickness, δiz = 184 mm. 

- Accepted insulation thickness, δiz = 200 mm. 

- True specific heat flux, q = 10,2 W/m. 

 

The thickness of the isolation is divided into five equal parts, and the 

temperature change through the insulating layers is shown in Table. 3. 

 
Table 3. Change of the temperature through the insulation layer 

Serial Number 
m 

t 
oC 

1 0,000 31,263 

2 0,040 21,297 

3 0,080 11,332 

4 0,120 1,376 

5 0,160 -8,598 

6 0,200 -18,564 

 
Table 4. Penetration of moisture through the compartment 

Starting layer number 
m 

Hvˑ10-9 

m2sPa/kg 

p 

Pa 

p" 

Pa 

1 0,000 0,000 2251 5522 

2 0,020 0,533 2249 5450 

3 0,270 9,095 2211 4619 

4 0,290 9 ,895 2207 4577 

iz 0,295 426,562 370 4559 

6 0,495 493,228 76 118 

7 0,515 494,028 72 116 

 
Table 5. Moisture penetration through the insulating layer 

Starting layer number  

m 

Hv ̇10-9 

m2sPa/kg 

p 

Pa 

p" 

Pa 

1 0,000 426,562 370 4559 

2 0,040 439,895 311 2534 

3 0,080 453,228 252 1342 

4 0,120 466,562 193 674 

5 0,160 479,895 134 294 

6 0,200 493228 76 110 
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Fig. 1. Construction of an external wall 

 

 
Fig. 2. Change in temperature depending on the thickness of the compartment 

 
Fig. 3. Change in the pressure depending on the thickness of the compartment 
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5. Conclusion 

 The aim of the paper is to provide a quick and accurate calculation of the 

insulation thickness at industrial coolers with multi- layered compartments. In 

addition it allows selecting the location of the insulation and the steam barrier in 

the compartment, in order to prevent the condensation of the steam somewhere 

between the layers of the compartment. 
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Abstract. This article discusses the strategic aspects of logistics in small and medium-sized 

enterprises. The peculiarities of the logistics strategy of SMEs are examined. The supply 

practices are summarized and SME categorized according to the degree of importance they 

attach to their suppliers on the basis of their competencies: The stages of development of 

logistical capabilities in SMEs have been examined. 
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1. Въведение 

Концепцията за логистична стратегия за първи път се появява в изследва-

нията на Heskett [1]. Според Kent & Flint [2] тя не е била характерна за фирми-

те до края на 80-те години на миналия век. След това обаче логистиката на 

практика се е превърнала в неразделна част от дейността на компанията и 

логистичната стратегия поставя насоките за нейната оптимизация, като изра-

зява целите на компанията и методите за постигането им. В края на XX про-

учванията показват, че логистиката може да се разглежда само като функция 

на цялостната корпоративна стратегия [3].  

Логистичните стратегии на МСП не могат да бъдат квалифицирани като 

добри и лоши, а по-скоро да бъдат категоризирани по отношение на два 

признака: вид собственост на капитала и зависимост на фирмата от нейната 

външна среда. В допълнение, Halley & Guilhon [3] твърдят, че логистичните 

стратегии на МСП трябва да бъдат разгърнати само при подходящи условия 

и никоя компания не трябва да „злоупотребява”, за да вгради логистиката в 

стратегическата си политика. Въпреки това се подчертава, че компаниите, 

които го правят, са по-ефективни на своите пазари и при осъществяването на 

вътрешните процеси.  

Становищата на изследователите се базират на утвърждението, че страте-

гическото логистично планиране при МСП е слабо застъпено или изобщо не 

съществува. При планиране на логистичната система не се залагат стратеги-

чески компоненти, тъй като се твърди, че същите не могат да доведат до 

стратегически предимства и нямат стойност за компанията. Според 
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Harrington [4], за да се разглежда фирмената логистика като ресурс за пости-

гане на глобалната цел на организацията, а не просто като „необходимо зло“, 

то същата следва да бъде интегрирана в тази цел.  

Върху разработката на логистичната стратегия пряко влияние оказват ор-

ганизационната стратегия и съответните бизнес стратегии. Едно от важните 

стратегически решения на ниво организация е решението за аутсорсинг на 

логистичните процеси. Това решение е пряко следствие от избраните крите-

рии за оценка на степента на аутсорсинг на логистичните процеси [5]. Един 

от важните критерии е разходния. Затова е от съществено значение какъв 

подход ще се използва за определяне на разходите при решенията за аутсор-

синг [6]. Постигането на стратегически успех зависи от правилната оценка на 

предимствата и недостатъците на аутсорсинга на логистичните дейности [7].  

Друг важен аспект при разработката на логистичната стратегия на МСП е 

правилното структуриране на логистичните процеси съобразно точката на 

проникване на поръчката. В тази връзка трябва правилно да се определят 

факторите, които влияят на точката на проникване на поръчката във веригата 

на доставките [8]. Ако МСП има представяне на международните  пазари, 

тогава важен елемент на неговата логистична стратегия е анализа на факто-

рите, които влияят на структурирането на неговите международни логистич-

ни дейности [9]. 

Логистичните процеси представляват важна част от организационните 

бизнес процеси. Подобряването на бизнес процесите предполага разработка 

на специален раздел за подобряването на логистичните процеси. В тази връз-

ка съществено значение има избора на правилен подход за тяхното подобря-

ване [10]. След това в рамките на логистичната стратегия следва да бъде по-

сочен подхода, по който ще се оценява величината на общото необходимо 

подобрение на логистичните процеси [11]. Като втори етап трябва да се избе-

ре подхода, по който ще се оценява величината на необходимо подобрение на 

логистичните подпроцеси [12]. На трето място в логистичната стратегия 

следва да се разработи подхода, по който ще се оценява приоритетността на 

подобрение на логистичните подпроцеси с оглед достигане на максимална 

ефикасност и ефективност [13]. 

Основна цел на настоящата разработка е да се анализират стратегическите 

аспекти на логистиката в малките и средни предприятия.  

Предмет на настоящата разработка е извеждане и синтезиране на част от 

научните изследвания в областта на стратегията на МСП в светлината на 

логистичните им дейности и демонстриране на някои практики и политики на 

стопанските единици при внедряването на логистичните функции. В тази 

връзка една от основните задачи е да се систематизират методите за органи-

зирането на процеса на снабдяване в МСП и фазите им на развитие в област-

та на логистиката.  
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2. Политики на МСП при избора на логистични стратегии 

Ползите за организацията в резултат от оптимизиране на процеса на заку-

пуване са отдавна признати в специализираната литература. Изследването на 

спецификите при МСП се задълбочава, но няколко ключови въпроса остават 

неразрешени. Изследването на практиките на снабдяване са в следните ас-

пекти: 

- до каква степен снабдяването може да се счита за „стратегическо“ 

при МСП;  

- използване на система за оценка и ранжиране на доставчиците от 

МСП; 

- потенциал (капацитет) на доставчика. 

Според Pressey [14] организацията на доставките в предприятието само по 

себе си е достатъчно значима дейност, за да се отдели като самостоятелен 

обект на изследване. Те въвеждат понятието „стратегическо пазаруване“, 

което включва изготвянето на дългосрочна политика за доставките като ко-

ректив и елемент към стратегическия план на стопанската единица, позицио-

нирането на типа бизнес взаимоотношения с ключови доставчици и коопери-

рането и синхронизирането им с други дейности.  

Pressey at al. [14] категоризират МСП в три подгрупи в зависимост от сте-

пента на значимост, която отдават на доставчиците си на база 8 техни компе-

тенции: продуктов асортимент, начини и срокове на доставка, процесен под-

ход, мениджмънт на процеса, цена, взаимоотношения и взаимообвързаност, 

иновативност, оптимизиране на бизнеса на клиента. По отношение на компе-

тенциите на доставчика МСП се различават на база своите приоритети, но 

също така и на значението, което отдават на стратегическото пазаруване, 

начина за оценка на доставчика, фокус върху съвременни технологии и начи-

на на позициониране на конкурентен пазар, избор на голям или малък дос-

тавчик, както и брой доставчици.  

- Транзакционни купувачи – техните решения за покупка се базират на 

традиционните разбирания за пазарните механизми, където равнището на 

цената и наличието на стоки-заместители са решаващи за избора на достав-

чик. Прието е да се счита, че повечето МСП спадат към тази подгрупа пред-

вид ограничените ресурси и необходимостта от стриктен контрол върху раз-

ходните пера. Сроковете на доставка при тях са критични за избор на парт-

ньор. Обикновено не работят с няколко контрагента, които са лесно замени-

ми. 

- Хибридни купувачи – за оптимизиране на резултатите от дейността и ка-

то инструмент за достигане на стратегическите цели на организацията, МСП 

насочват вниманието си към по-широк кръг компетенции на доставчиците по 

отношение набора механизми за обслужване на клиента. При избора на ре-

шение за доставчик МСП вземат предвид достъпност, срокове на доставка, 

принадена стойност, обслужване и др. 
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- Холистични купувачи – те са най-изискващите. За тях решението за из-

бор на доставчик се базира на резултатите от система от измерители в опти-

мално съотношение. В сравнение с конкурентните фирми, които се фокуси-

рат единствено върху ценови диапазон, процес на доставка и асортимент, 

холистичните купувачи изискват цялостен пакет обслужване, вкл. иновации, 

внедряване на информационни технологии за контрол в реално време, рав-

нище на бизнес взаимоотношения и обвързаност с доставчика. Този вид ор-

ганизации се фокусират върху един партньор за дългосрочно сътрудничест-

во, който обикновено е лидер на пазара и предоставя най-добрия пакет услу-

ги с диверсифицирана стойност. 

Редица автори обаче считат, че предвид размера на МСП и отчитайки 

силно конкурентната среда на пазара, стратегическото пазаруване не е при-

ложим прийом за такъв тип организации.  

Като основна причина те посочват, че МСП са принудени да пазаруват ре-

гулярно в малки обеми, заради липсата на свободни парични потоци, а по 

този начин те не могат да достигнат ефект на мащаба и да сключат атрактив-

ни договори с доставчиците [15, 16, 17].  

В свое проучване Kummer [18] твърди, че задържането на управлението 

на логистичните дейности на второстепенно място след останалите области – 

продуктова, производствена, финансова, кадрова, се дължи на липса на под-

готовка на кадри в съответната област, на въздържане от ползване на консул-

тантски услуги, на липсата на адекватна оценка за обхвата на логистичните 

дейности в организацията и обективно определяне на равнището на логис-

тичните разходи, както и на прилагане на прийоми от ръководния апарат като 

импровизация, инстинкт, интуиция, реакция, моментни решения.  

Kummer [18] разширява проучванията си и в областта на изследване на 

значимостта на логистичните фактори в стратегическото планиране и достига 

до заключението, че най-силно изразения търсен ефект е този за повишаване 

конкурентоспособността на фирмата. В мащабно проучване сред германски 

предприятия Kummer [18] открива, че по отношение на логистичните страте-

гии предприятията с различен размер не се различават значително като си 

поставят сходни цели отнасящи се до повишаване на своята логистична кон-

курентоспособност. Същите обаче се различават едно от друго по начина на 

управление при избора на доставчици на логистични услуги, обхвата и фоку-

са върху разширяването на пазари, вкл. международни, както и профила на 

клиентите им.  

При изследване на МСП той изтъква следните бариери при внедряването 

на логистични стратегии, като твърде ниския управленчески капацитет на 

ръководния апарат, липсата на достатъчно кадрови ресурс, препятствията за 

достъп до логистична информация, а там, където такава е налична, същата е 

„неизползваема“, поради наличието на твърде много „шум“ [19]. 

Kummer [18] различава 4 фази на развитие на логистичното ниво при 

МСП.  
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Фаза Първа: Прелогистична – логистичните дейности въобще не се уп-

равляват с прилагане на реактивен подход. 

Фаза Втора: Зараждане на интерес – компанията осъзнава потребността от 

координиране на логистичните дейности и започва да повишава знанията си 

за тях, вкл. чрез обучаване на кадровия ресурс и повишаване на квалифика-

цията.  

Фаза Трета: Елементарна логистика – налице са спорадични, несвързани 

действия по прилагане на логистични концепции. 

Фаза Четвърта: Професионална – логистичните стратегии са внедрени в 

корпоративната практика, а логистичните концепции пресичат границите на 

самата компания и свързват вътрешната и външната й среда. По отношение 

на логистиката компанията се радва на ефекта на Кривата на опита. Налице е 

установяване на координирани логистични вериги. 

В аналогично ранжиране Нalley&Guilhon [20] разглеждат 3 основни моде-

ла на бизнес стратегии при МСП: 

А: Целенасочена, проактивна стратегия, насочваща веригата на стойност-

та в посока дейности с висока добавена стойност. 

В: Реактивна стратегия, при която градивното внедряване на логистични 

дейности подпомага максимизирането на достъпа до активи и ресурс. Логис-

тиката е инструмент за постигане на глобалните цели на управление. 

С: Зараждащи се и развиващи се малки фирми прилагат набор от прийоми 

в областта на логистиката, за да повишат своя имидж на пазара, но при запаз-

ване на независимост от трети страни. 

 

3. Заключение 

Логистичната стратегия може да бъде разглеждана единствено като фун-

кция на корпоративната стратегия, която според някои автори е неприложима 

или несъществуваща при МСП [3]. По отношение на планирането на логис-

тични дейности МСП отдават приоритет на повишаване на конкурентоспо-

собността от развиването им и при наличие на някаква логистична стратегия, 

то фокуса е поставен върху изграждане на конкурентно предимство. За да 

достигнат равнище на професионална логистика, МСП преминават през фази 

на протологистика, зараждане на интерес и базова логистика [19]. Съществу-

ват проактивна, реактивна и генерираща логистични стратегии в зависимост 

от стила на управление и степента на зависимост на компанията от заобика-

лящата я среда [3]. 

В заключение може да се посочи, че малките бизнес организации не 

следва да бъдат притискани да включват логистиката като елемент на своята 

стратегическа политика, както и, че логистичните стратегии не следва да 

бъдат категоризирани на добри и лоши. 
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Abstract. Advanced progress in the field of navigation, information and communication 

technologies expands opportunities and poses challenges to the possibilities, the goals and 

the forms of logistics strategies. Present-day companies could hardly succeed without 

implementing the broad range of logistics strategies into their business on a daily basis. This 

requires methodical approach for the selection of the appropriate solutions aimed by 

respective instruments. To give the reader an overview of selected logistics methods and 

tools to improve processes, some of them are presented and explained in this paper.  

Keywords: logistics methods, logistics tools  

  

1. Въведение 

Според изследванията на Volker and Neu [1] могат да се обособят 11 

съвместими логистични концепции: Точно на време, Бърз отговор, Постоянен 

запас, Доставки, управлявани от продавача, Директно претоварване, 

Съвместна търговия за ефективен отговор на потребностите на клиента, 

Съвместно планиране, Прогнозиране на запасите, Електронна търговия, 

Управление на веригата на доставките и Съвет за управление на веригата на 

доставките. Същевременно голям брой управленски стратегии се 

припознават от логистиката и се прилагат паралелно, например Аутсорсинг, 

Пети партньор в логистиката (Планиране, организиране и внедряване на 

цялостни решения за логистика от името на изпращача или получателя), 

Стратегии на източниците на снабдяване, Keiretsu (японски принцип за 

споделяне на финансовата отговорност между страни с общ интерес, вкл. 

между конкуренти. Счита се, че прилагането на този принцип е ключовия 

фактор за успеха на японската автомобилна индустрия през 90-те год. на ХХ 

в.), Kanban (от японски – метод за управление на интелектуалната дейност; 

система за визуално управление на процеси, която указва какво да се 

произведе, кога да се произведе и какво количество да бъде произведено).  

Обикновено в научната литература се описват индивидуално подбрани 

инструменти за обосновка на дадена логистична стратегия или тяхното 

приложение по конкретен въпрос и в дефиниран обхват. Таблица 1 

демонстрира синтезиран преглед на приложно ориентирани логистични 
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инструменти за оптимизиране на логистичните процеси в стопанската 

единица. Инструментите са подразделени в следните категории в зависимост 

от сферата им на употреба: анализ, оценка, дизайн, внедряване, контролинг. 

 
Таблица 1. Някои логистични инструменти за оптимизация на процесите 

Източници [2, 3, 4, 5] 
Логистични инструменти за целеполагане 

Бенчмаркинг 

Матрица на теглата на 

логистичните цели 

Анализ на потенциала 

Прогнозиране  

Ситуационен анализ 

Планиране на сценарии 

Анализ на причините 

Аналитични инструменти за анализ на логистичните процеси 

Анализ на запасите 

Анализ на разходите 

Териториален анализ 

Анализ на изпълнението 

Анализ на структурата 

Анализ на времето 

Анализ на работния 

процес 

Реинженеринг на бизнес 

процеси 

Клъстърен анализ 

Анализ на средата 

PDCA – анализ 

Анализ на жизнения 

цикъл 

VRIO – анализ 

Мрежови техники 

SWOT – анализ 

Анализ на потока на 

стойността 

Инструменти за оценка на логистичните процеси 

Анализ на причините 

Метод Делфи 

Крива на опита 

Прогнозиране на тренда 

Развитие на средата 

Йерархично групиране 

Степен на 

удовлетвореност 

 

Инженерна морфология 

Метод на Парето 

Изграждане на 

портфолио 

Чек-лист 

Измерване на 

предпочитанията на 

клиента 

 

KPI- анализ 

Анализ на ползите и 

разходите 

Дърво на грешките 

Стрес – метод 

Анализ на 

чувствителността 

Дърво на причините 

Диаграма на причините и 

ефекта 

Инструменти за проектиране и внедряване на нови логистични процеси 

Качество на логистиката 

Kaizen 

Kanban 

Техники за креативност 

6 Сигма 

Метод 635 

Мозъчна атака 

Диаграми на Ишикава 

Инструменти за логистичен контролинг 

Анализ на разходите за 

непроизводствен 

персонал и 

администрация 

Анализ на критичната 

точка 

Счетоводство, основано 

на планираните разходи 

Разходи по дейности и 

видове 

Алтернативни разходи 

Сумарни  разходи за 

активите 

Бюджетиране на нулева 

база 

Балансирана система от 

показатели 

 

Основна цел на настоящата разработка е да се обобщят и анализират 

приложно ориентираните инструменти и практики за оптимизиране на 

логистиката в малките и средни предприятия.  
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Предмет на настоящата разработка е извеждане и синтезиране на част от 

научните изследвания в областта на методите, използвани от МСП в 

светлината на логистичните им дейности, както и да се посочат някои за 

анализ на логистичните процеси. В тази връзка една от основните задачи е да 

се разгледа методологичния подход и балансираното използване на система 

от управленски методи при изграждане на логистичната структура на МСП.  

 

2. Анализ на логистичните методи и инструменти, използвани от 

МСП 

Предприятията прилагат набор от инструменти за постигане на 

логистичните си цели и познаването на тяхната специфика и сфера на 

приложимост е добър индикатор на логистично ноу-хау. Предвид 

необходимостта от боравене с голяма база данни при управление на 

логистиката, е ясно, че информационните технологии и качеството на 

обработваните и предоставяне резултати са обект на интерес за 

изследователи и управленци. Следва обаче да се обърне внимание и на 

техниките за логистично коопериране, решения за закупуване, оценка на 

потенциала на организацията и др. 

Kummer [6] прави изследване върху теорията и приложението на 

логистичните инструменти в МСП. Най-често срещаните сред тях са 

планирането на маршрута, ABC-анализ, планирането на структурата на 

съоръженията, анализ на стойностната верига и XYZ анализ. 

Сътрудничеството като логистичен инструмент на МСП е проучено, както 

теоретично, така и в практически аспект. Finely [7] посочва, че малкият обем 

на покупките често поставя малките фирми в асиметрична позиция на силите 

спрямо големите купувачи, което намалява шансовете им за получаване на 

по-атрактивни оферти. Той предлага кооперирането в групи за закупуване и 

създаване на кооперации, които да разрешават този проблем.  

По-голямата динамика в сътрудничеството между МСП във веригата на 

доставките изисква по-честа оценка на влиянието на промените в 

отношенията върху бизнес процесите на доставящите МСП [8], както и 

прогнозиране на насоките на промените чрез система за ранно 

предупреждение [9]. На тази база следва да се извърши своевременна 

корекция на логистичната стратегия и да се определи необходимостта от 

подобряване на логистичните процеси [10]. Един от подходите за определяне 

на насоките за подобряване на логистичните процеси е използването на 

инструментите на векторния анализ [11]. Той дава възможност да се 

определи каква е потребността за подобрение на логистичните процеси и 

подпроцеси [12]. В тази връзка е необходимо да се използва алгоритъм за 

оценяване на общата потребност от подобрение на логистичните процеси 

[13]. След това трябва да се определи потребността от подобрение на 

логистичните процеси [14], както и методите за извършване на оценка на 

подобрението на под процесите [15]. След избора на това кои логистични 
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процеси ще бъдат обект на подобрение трябва да се подбере оптималната 

последователност на подобрение на логистичните подпроцеси [16], както и 

да се оцени влиянието на всеки метод за подобрение върху дименсиите на 

всеки един под процес [17].  

Теоретичната статия на Hudson & McArthur [18] обяснява, че малките 

предприятия не са привлекателни за дадена транзакция, поради високите 

нива на риск и ниски транзакционни разходи. Тъй като разходите за 

транзакции на малкия бизнес се повишават, поради тяхната малка възраст, 

поради липсата на престиж и опит при закупуване, Hudson & McArthur [18] 

предлагат те да се присъединят към експертни мрежи. По-късно Chikán et al. 

[19] потвърждават това и предлагат създаването на вертикални "логистични 

кооперации" с цел реализиране на ефективни логистични дейности от един и 

същи вид (например закупуване, складиране, спедиция, разпределение) или 

за предоставяне на различни видове услуги. 

В контекста на емпиричните изследвания на логистичното 

сътрудничество на МСП Morrissey и Pittaway [20] проучват покупателната 

активност на малки фирми, чиито доставчици са в монополно положение, а 

купувачите им са чувствителни към равнището на цените. Изследваните 

МСП не са склонни да се обединят със своите конкуренти за снижаване на 

разходите за доставки, опасявайки се от нелоялна конкуренция. Оказва се, че 

рационалният модел за постигане на бизнес ефективност и максимизиране на 

печалбата не е приложим и по този начин Morrissey и Pittaway [20] оспорват 

приложимостта на идеята за сътрудничество, предложена от теоретиците. 

Въпреки че ИТ-решенията са широко разпространени сред МСП, все пак 

следва да се отбележи, че по-елементарните от тях намират приложение, 

заради ниското равнище на разходи за закупуване, внедряване и поддръжка. 

Счита се [21], че обменът на електронни данни е толкова по-снижен, колкото 

предприятието е по-малко заради нуждата от специална компютърна 

грамотност, разходи за поддръжка от външни доставчици и изисквания за 

опит при работа с професионален софтуер. С напредване на научно-

техническия прогрес обаче, масово разпространение и опростяване на 

електронните устройства, достъп до информация и (само)обучение, както и 

запълването на логистични ниши в областта на дроп-шипинга, все повече 

микропредприятия излизат на пазара, където един или малко на брой хора 

извършват логистични дейности с минимални капиталови разходи, вкл. от 

вкъщи. Електронната търговия предоставя възможност за покупко-продажба 

„на стоки, които не притежаваш, на места, които не съществуват, на хора, 

които не познаваш“. 

По отношение на някои логистични практики [22]: 

- прилагането на баркод и алтернативни способи за означаване и 

автоматично разчитане се прилага толкова повече, колкото по-голяма е 

стопанската единица. 
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- автоматичното попълване на запаси и управлението на доставките не се 

влияе значително при размера на организацията. 

- по-големите предприятия са по-склонни към логистично коопериране 

като средните предприятия прилагат този прийом в повече от 50% от 

случаите спрямо малките единици, а големите повече от два пъти. 

- същото важи и за поддържането на постоянен обем от запаси и тяхното 

запълване. Това се обяснява с факта, че големите организации могат да 

освободят повече свободни средства за поддържане на складови бази и 

наличности, докато при малките се губи баланса в разходните пера. 

Съгласно изследванията на Gеlei & Nagy [23], МСП решително използват 

стандартни интегрирани електронни системи за управление, налични на 

пазара към момента на възникване на потребността от тях, но налице са и 

някои изолирани индивидуални решения, например голям резерв и излишък 

при управлението на инвентар, готови продукти и запаси. Galei & Nagy [23] 

откриват съществени различия в множество аспекти между големите фирми 

и МСП в областта на управление на инвентара, качество на услугите, 

обосновка на решенията за логистични разходи, управление на база данни, 

запас от суровини, обосновка на схемата за доставка и интегриране на 

информационни подсистеми за запасите. В допълнение МСП използват по-

малко напредничави комуникационни технологии за контакт с клиенти, 

доставчици и логистични партньори. 

Сравнително малко познат подход за изследване на логистичните ресурси 

е метода VRIO (Barney [24]). Рамката на метода VRIO може да се използва 

като основа за изследване на ресурсния потенциал на организациите ([25], 

[26], [27]). Изследваните критерии са стойност, рядкост и имитиране на 

ресурса, както и потенциала на организацията да привлича, развива и 

задържа този ресурс. В Таблица 2 е представена обобщена матрица на метода 

VRIO, който намира приложение при нетипичните анализи на вътрешната 

среда на стопанската единица. Чрез него може да се изследва конкурентната 

стратегия на фирмата и да се подпомага елиминирането на слабости. За да 

бъде даден ресурс ценен, то съществуващите и новопридобитите ресурси 

следва да се развиват, за да осигуряват висока принадена стойност. Рядкостта 

на един ресурс е критерий за неговата уникалност и затруднен достъп за 

конкурентите. Важно условие и също така този ресурс да бъде труден за 

имитиране и копиране. Фундаментално е значението на потенциала на 

организацията да придобива и ефективно да използва наличните ценни, 

редки и трудни за копиране ресурси, за да извлича максимизиране на 

печалбата от тях и да си осигурява лидерство на пазара. 
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Таблица 2. Матрица за VRIO – анализ и въздействието му върху 

представянето на фирмата 
Характеристика на ресурса Въздействие  

Ценност Ряд-

кост 

Имитация Роля на 

организацията 

Конкуренто-

способност 

Изпълнение 

Не - - - Конкурентни 

недостатъци 

Под средното 

Да Не - - Конкурентен 
паритет 

Средно за 
бранша 

Да Да Не - Временно 

конкурентно 
предимство 

Временно над 

средното 

Да Да Да Не Неусвоено 

конкурентно 

предимство 

Над средното 

Да Да Да Да Устойчиво 

конкурентно 

предимство 

Устойчиво 

над средното 

 

Съгласно метода VRIO ресурс е всяко нещо, което компанията притежава 

и което създава стойност за потребителите, напр. Краткотрайни и 

дълготрайни материални и нематериални ресурси, свободни пари, енергия, 

време, кадрови потенциал и др. За прилагането на метода VRIO се следва 

алгоритъм от стъпки за изпълнение: 

1. Съставяне на списък от всички налични ресурси и ранжирането им. 

2. Сравняване на собствените ресурси с тези на конкурента и 

дефиниране на четирите критерия. 

3. Дефиниране на понятието за конкурентоспособност. 

4. Определяне, внедряване и контролинг на дейностите по подобряване 

и максимизиране на конкурентното предимство. 

Моделът VRIO може да се използва и за сравнение и оценка на 

логистични стратегии – Kanban, Точно на време, Точна последователност, 

Управление на запасите от доставчика и др. 

В допълнение се препоръчва прилагането и на следната процедура за 

оценка на технологиите като ресурс: 

1. Оценка на потенциала и ползите от новата технология 

2. Оценка на нивото на зрялост на технологията – жизнен цикъл. 

3. Оценка на разходите за развойна и научно-изследователска дейност, 

както и за внедряването на технологията във времеви аспект. 

4. Оценка на потенциално възможното време за употреба на дадена 

технология. 

5. Оценка на степента на износване на технологията. 

Таблица 3 представя ранжирането на технологиите на примера на АВС-

анализа, когато същите имат отношение към осъществяването на 

информационния логистичен подход, например създаване на партиди за 

транспорт и спедиция, контрол на дистрибуционните процеси, контрол на 

 
378



достъпа в специални складови помещения, идентифициране на опаковки, 

проследимост на документи и стоки, документи за произход и др. 

 
Таблица 3.  АВС – анализ на технологиите в логистиката 

 Вид на технологията 

А Бъдещи и съвременни технологии, които е много трудно да бъдат 

придобити и чиято пазарна стойност не подлежи на оценка 

В Ключови технологии, които е трудно да бъдат придобити и 

представляват опорна точка на конкурентни предимства 

С Базови технологии, които са широко достъпни и имат важна стойност за 

логистиката 

         

Анализът на стойността за единица ресурс, матриците и клъстърите 

намират приложение при проектирането на уникални групи от ресурси с 

хомогенни характеристики. Тяхната специфичност може да бъде управлявана 

чрез подходяща логистична стратегия, комбинирана с набор от стандартни 

процедури  и пакет от дейности. Комбинативността на метода VRIO, 

идентифицирането на типа налични технологии и характеризирането на 

ресурсите е предпоставка за холистичност и оптимизация на логистичните 

процеси.   

 

3. Заключение 
В обобщение следва да се отбележи, че предвид съвременните изисквания 

за мобилност, достъпност, разпространение на средства за информация и 

комуникация, както и развитието на хай-тек технологиите, то сред всички 

инструменти за управление на логистиката най-широко разпространение и 

най-високи клиентски очаквания се предявяват към средствата за създаване, 

обмен и управление на информацията. В тази връзка приложимост на 

логистичните методи и управленчески инструменти за оценка на 

логистичните ресурси, дейности и структура намират тези, които могат да 

бъдат прилаган  и чрез информационните технологии. МСП също следват 

тази тенденция за осигуряване на конкурентни предимства и позициониране 

на пазара, но изостават по отношение достъпа до напредничави технологии и 

се фокусират върху придобиването и употребата на широко разпространени, 

евтини или безплатни платформи и възможности. Икономията от мащаба, 

мрежовия достъп, специалните средства за транспорт, познанията за пазара и 

възможността за износ са петте ключови стратегии за логистично обединение 

[28]. Налице е препоръка за обединение в логистични кооперации за 

преодоляване на недостатъците на МСП [7], [18], [19], но практически е 

доказано, че тази стратегия не работи поради основанията на мениджъра-

собственик на МСП, които противоречат на рационалния модел за 

максимизиране на печалбата [20]. 
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Abstract. This paper considers the support vector machines (SVM) method and its 

modifications. Thus method an optimization method to analyze the datasets with many 

observations. Preliminary classification of observations into several classes is required. The 

SVM method performs an algorithm for making a forecast for how data can be grouped into 

classes. In this research, we propose a modified version of the SVM algorithm, based on the 

suitable split of the main dataset. We validate our conclusions by comparing experiments 

using different algorithms, conducted in various computer implementations. 

Keywords: machine learning method, support vector machines method (SVM), 

classification problems, Python. 

 

1. Въведение   

В настоящата статия ще разгледаме един от най-често срещания и 

използван метод и алгоритъм в задачите за класификация на големи данни. 

Това е класически метод за класификация на данни и в редица учебници 

използван и изучаван [5]. Стандартен подход при решаване на 

класификационната задача е моделът да се построи върху едно подмножество 

и след това да се провери неговата надежност върху други, непознати 

наблюдения.   

Характеристиките на наблюденията са независимите променливи за 

даденото множество. Наблюденията във файла са предварително разделени 

на няколко класа, следвайки някакъв принцип. В една колона са описани 

класовете, към които принадлежат наблюденията. Тази колона задава 

зависимата променлива (често означавана с y) . Задачата за класифициране на 

множеството от данни е да се създаде модел, които по „някакви“ правила да 

определи към кой клас принадлежи всяко наблюдение. В тази статия ще 

използваме метода на поддържащите вектори за класифициране на 

множества от данни. 

Целта на тази статия е да изследва възможните приложения на метода на 

поддържащите вектори върху различни множества от данни известни в 

литературата и да се направят изводи за приложимостта на модела. 

Провеждат се експерименти със съществуващи от практиката множества от 
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данни. Сравняваме резултатите с тези на други автори и правим изводи за 

качествата на предложената модификация.  

 

2. Метод на поддържащите вектори (Support Vector Machines - SVM) 

 Методът на поддържащите вектори се използва при решаване задачата за 

класифициране на множества от големи данни. Целта при този метод [6] е да 

се построи разделяща линия между двата класа (когато наблюденията в 

дадено множество образуват два класа спрямо някакъв критерий) и още две 

допълнителни линии, успоредни на разделящата линия. Допълнителните 

линии отделят двата класа и те остават от двете страни на допълнителните 

линии. Методът на поддържащите вектори се стреми да максимизира 

разстоянието между разделящата линия и най-близките наблюдения от двата 

класа.  

 Разглеждаме двойките (x1, y1), (x2, y2), . . ., (xn, yn) , в които   𝑥𝑖  е  n-

мерен вектор и  𝑦𝑖 приема стойности  +1 или -1.   По този начин  𝑥𝑖  се 

интерпретира с конкретно наблюдения, а 𝑦𝑖 определя принадлежността на 

наблюдения към единия от двата класа. Предполагаме, че двата класа могат 

да бъдат разделени с права линия или хиперравнина. По своята същност  

SVM методът е един оптимизационен подход за намиране а на уравнението 

на разделящия обект.  Резултатът от оптимизационната задача са двете 

допълнителни линии, които максимизират разстоянието между двата класа. 

Този подход осигурява единствено решение и води до много добра прогнозна 

сила на построения модел. Уравнението на разделящия обект се търси от 

вида   𝑤𝑇  𝑥 + 𝑏 с неизвестни  w и b, където  w, x  n-мерни вектор-стълбове и 

b е неизвестно число. Съществуват много хиперравнини чрез които двата 

класа могат да бъдат разделени. В същото време оптимизационният модел 

намира единствената хиперравнина, който задава максималното разстояние 

до двете допълнителни хиперравнини, който от своя страна се явяват като 

граници между двата класа. Търсеното разстояние се изразява чрез  
2

||𝑤||
 . 

Оптимизационната задача се формулира по следния начин  [4]: 

 

max
𝑤,𝑏

𝐽(𝑤) =
1

2
 𝑤 𝑤𝑇 =

1

2
||𝑤||

2
                                                          (1)  

subject to : 𝑦𝑖  [ 𝑤𝑇  𝑥𝑖  + 𝑏] − 1 ≥ 0 ,  i=0,1,…,N   

 

Дефинираната задача  (1)  е еквивалентна на следната оптимизационна 

задача, в която участват множителите на Лагранж (Lagrange Multipliers)  𝛼𝑖 >
0 : 

 

max
𝛼𝑖

𝐿 =  ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 −

1

2
 ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝛼𝑗𝑦𝑗  < 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 > 𝑛

𝑖,𝑗=1    
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subject to: ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖  
𝑛
𝑖,𝑗=1 = 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

 

Следователно, търсената хиперравнина се представя чрез: 

 
∑ 𝛼𝑖  𝑦𝑖 < 𝑥𝑖  , 𝑥 > 𝑖∈𝐹  + 𝑏 , 

 

където F съдържа наблюденията от тренировъчното подмножество, 

съответно на ненулеви множители на Лагранж.  Векторите, задаващи 

разделящите хиперравнини се наричат поддържащи вектори.   

 

По-общият вид на оптимизационната задача (1) е следния:  

  

max
𝑤,𝑏

𝐶                                                                                                     (2)  

subject to : 
1

‖𝑤‖
𝑦𝑖  [ 𝑤𝑇  𝑥 + 𝑏] − 𝐶 ≥ 0 ,  i=0,1,…,N.  

 

При полагането  C=
1

‖𝑤‖
  задачата (2) е всъщност задачата  (1).  

 

В случая когато двата класа в множеството от наблюдения не са линейно 

отделими разделителната хиперравнина са търси във вида:  

 

∑ 𝛼𝑖  𝑦𝑖  𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) 𝑖∈𝑇  + 𝑏 ,  
 

където  K (x,z) се нарича ядро.  Моделът на поддържащите вектори поддържа 

четири вида ядра:  

 

Linear Kernel :    𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑥𝑖
𝑇 𝑥𝑗  ;  

Polynomial Kernel :    𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝛾 𝑥𝑖
𝑇 𝑥𝑗 +  𝑟 )

𝜈
 , 𝛾 > 0 ;  

 

Radial Basis Function (RBF) Kernel :  

 

    𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  exp (−𝛾 ||𝑥 − 𝑦||
2

) , 𝛾 > 0 ;  

 

Sigmoid Kernel:  

    𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = tanh(𝛾 𝑥𝑖
𝑇 𝑥𝑗 +  𝑟 )  ;  

в което  γ, r и 𝜈 са параметри. 
 

 

 

2. Алгоритмизиране на метода на поддържащите вектори   

 
384



Разглеждаме прилагането на метода на поддържащите вектори  чрез 

информационната технология и Python 2.7. Общ подход е следният - 

множеството от наблюдения се разделя на две подмножества: тренировъчно 

(X_train, y_train) и тестово (X_test, y_test) по случаен начин. Моделът на 

поддържащите вектори се дефинира и построява върху тренировъчното 

подмножество, а неговата адекватност се проверява върху тестовото 

подмножество.   

Прилагането на метода на поддържащите вектори  при класификация на 

дадено множество включва избор на няколко параметъра – вида на ядрото и 

стойността на константата C, използвана в (2) [6,7].  При настоящите 

експерименти ще използваме модели с двата вида ядро – линейно ядро 

(linear) и ядро, при което разстоянието между наблюденията се пресмята чрез 

експоненциална функция (rbf).   След това се оценява построения модел 

върху тестовото подмножество (X_test, y_test)  чрез командата  model.score(). 

Алгоритъмът изпълняваме 10 пъти, за да получим средната стойност на 

параметъра  model.score(). Програмираме този подход и наричаме стандартен 

алгоритъм, означаваме Алгоритъм AS.  

Ще проведем експерименти  и с още един алгоритмичен подход, при 

който наблюденията от множеството X и зависимата променливата y 

разделяме на n равни части с командата KFold(len(X), n_folds=n). Действието 

на тази команда и нейното приложение при анализа на наблюденията и 

ролята на това разделяне за построяване на ефективен модел са коментирани 

в статията [2] и книгата [3]. Алгоритъмът за реализация на този подход ще 

наричаме модифициран метод на поддържащите вектори  MSVM и работи за 

двата вида ядра. Важно свойство на този алгоритъм е, че при всяко негово 

изпълнение резултатът не се променя.   
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4. Компютърни експерименти   

В тази секция ще опишем резултатите от прилагането на двата 

алгоритъма за класифициране на няколко множества от данни. Множествата 

са предварително  класифицирани и наблюденията са разделени на класове от 

природата. Ще приложим метода на поддържащите вектори чрез 

коментираните два алгоритъма AS и MSVM.  Експериментите изпълняваме 

на софтуерната платформа Anaconda и Python 2.7. Тук ще анализираме 

Cleveland Heart Disease Dataset от хранилището на данни [1]. Това е 

статистика за болните от сърдечна болест в различни райони на света. 

Множеството съдържа 303 наблюдения с 14 характеристики. Тяхното 

описание може да се намери в източник, описан в литературата [4]. 

Зависимата променлива y описва наблюденията в пет класа здрав пациент и 

болен пациент в зависимост от степента на заболяване стойностите на y 

могат да бъдат 1,2,3,4.  При анализ на това множество от данни прилагаме 

двата описани алгоритъма   AS и MSVM.  

Множеството от данни се разделя на две подмножества – тренировъчно 

подмножество и тестово подмножество, съответно със 80% и 20% 

наблюдения от цялото множество (test_size=0.2). За проверка на 

постигнатата точност на построения модел се прилагат три критерия върху 

тестовото подмножество – стойността на параметъра score, който определя 

надежноста на построения модел (най-висока стойност 1); confusion matrix  и 

стойността на оценката f1-score. Резултатите от прилагането на двата 

алгоритъма AS и MSVM са представени в Таблица 1 върху множеството от 

данни Cleveland Heart Disease (CHD).   

 
Таблица 1. Резултати от проведените експерименти с множеството от 

данни CHD, в което  класовете са съответно 1, 2, 3, 4 за болен  в 

зависимост от степента на заболяване и 0 за здрав пациент 

 

 Алгоритъм AS  

(10 runs) 

Алгоритъм MSVM 

 

 score F1-

score 

time score F1-

score 

Time 

 test_size=0.2 n_folds=10 

CHD: linear 

kernel 

0.59 0.56 7.2s 0.68 0.65 12.4s 

CHD : rbf 

kernel 

0.51 0.35 0.2s 0.63 0.49 0.14s 

 

Резултатът от експеримента при отчитане на критерия confision matrix е 

представен в Таблица 2. Резултатите от двете таблици показват, че 
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построените модели не класифицират много добре наблюденията от това 

множество – това се установява от числовите стойности от Таблица 1. 

Самите числови стойности са в диапазона 0.56-0.65, в случая на линейно 

ядро. От Таблица 2 се установява , че построеният модел класифицира много 

добре първия клас (на здравите пациенти) и не чак толкова добре класовете 

на болните пациенти.  За класовете на болните пациенти се вижда, че 

сгрешените  наблюдения (разположени като недиагонални елементи) са 

повече от правилно класифицираните наблюдения (разположени като 

диагонални елементи).  

 

 

 
Таблица 2. Матрица на объркването (confision matrix) за множеството CHD, 

получена за чрез метода SVM  за линейно ядро върху тестовото подмножество 

 

Прогнозни класове 

27 1 1 0 0 Реал- 

ни 

 

кла- 

сове 

8 1 0 4 0 

1 2 3 5 0 

0 3 2 1 0 

0 1 1 0 0 
 

 

Прогнозни класове 

35 0 0 0 0 Реал- 

ни 

 

кла- 

сове 

6 2 1 2 0 

1 0 2 2 0 

0 1 1 2 1 

1 0 0 3 0 
 

 

Таблица 2 а. Алгоритъм AS 

test_size=0.2 

 

Таблица 2 б. Алгоритъм MSVM 

n_folds=5  

  

Тези наблюдения ни подсказват, че бихме могли да имаме по-голям 

успех при класифициране на наблюденията, ако ги разделим в два класа – 

клас на здравите пациенти и клас на болните пациенти, обхващащи 

наблюденията със съответни стойности на зависимата променлива от 1 до 4. 

Прилагаме двата  алгоритъма  AS и MSVM върху множеството от данни 

Cleveland Heart Disease (CHD) с два класа наблюдения. Резултатите са 

представени в Таблица 3. 

  
Таблица 3. Резултати от проведените експерименти с множеството от данни 

CHD, в което  класовете са два, съответно 1 за пациент, страдащ от болест на 

сърцето и 0 за здрав пациент. Величините score, F1-score са пресметнати върху 

тестовото подмножество 

 

 Алгоритъм AS  

(10 runs) 

Алгоритъм MSVM 

 

 score F1-

score 

time score F1-

score 

time 
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 test_size=0.2 (n_folds=10) 

CHD first 

case: linear 

kernel 

0.81 0.88 4.4s 0.96 0.97 4.16s 

CHD first 

case: rbf 

kernel 

0.55 0.42 0.04s 0.73 0.68 0.07s 

 test_size=0.5 (n_folds=2) 

CHD first 

case: linear 

kernel  

0.82 0.83 4.1s 0.85 0.85 0.6s 

CHD first 

case: rbf 

kernel 

0.53 0.41 0.02s 0.57 0.43 0.007s 

 

Същото множество (с обособени два класа наблюдения) са разгледали и 

други автори в литературата.  Резултати от експериментите в [4] (Khanna et 

al., 2015). Методът SVM е реализиран с линейно ядро и rbf ядро. 

Множеството от данни е разделено на две равни части – тренировъчно 

подмножество и тестово подмножество с процедурата train_split   

(test_size=0.5) . Резултатите, получени от авторите в [4] показват, че 

стойностите на score параметрите върху тестовото подмножество за двата 

вида ядра е 84.8% - 87.6%, а стойността на F1-score e 0.85-0.88. Работата на 

алгоритъм MSVM с линейно ядро (Таблица 3)  достига до стойности 0.96-

0.97 при  n_folds=10, но за сметка на по-бавната работа на алгоритъма. 

Матрицата на объркването за множеството CHD , linear kernel  е представена 

в Таблица 4. Ненулевите извъндиагонални елементи се получават като 

следствие от неточността на прогнозиращия модел.  

 
Таблица 4. Матрица на объркването за множеството CHD, получена за чрез 

метода SVM  за линейно ядро върху тестовото подмножество  

 

Прогнозни 

класове  

 

 

28 

 

3 Реални 

 

класове 7 

 

22 

 

Прогнозни 

класове  

 

 

29 

 

1 Реални 

 

класове 3 

 

27 

 

 

Таблица 4 а. Алгоритъм AS 

 

Таблица 4 б. Алгоритъм MSVM 
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test_size=0.2 (n_folds=5)  

 

Да продължим с подобен експеримент върху множеството от бели вина и 

неговите качества https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine+quality.  

Множеството от данни съдържа 4898 наблюдения и всяко наблюдение има 

по 12 характеристики. Качеството на виното (Quality) заема стойност между 

0 и 10. Тази колона е зависимата y променлива. Прилагаме отново двата 

алгоритъма AS и MSVM. Резултатите са представени в Таблица 5. !!! 

Opit2019.py !!!! в папката на Сафет !!!!   
 

 

Таблица 5. Резултати от проведените експерименти с множеството от данни Wite 

Wine Quality, в което  класовете са 11. Величините score, F1-score са пресметнати 

върху тестовото подмножество 

 

 

 Алгоритъм AS  

(10 runs) 

Алгоритъм MSVM 

 

 score F1-

score 

time score F1-

score 

time 

 test_size=0.2 n_folds=10 

Wite Wine 

Quality    

(11 classes) 

linear 

kernel 

0.52 0.49 157s Без експеримент  

Wite Wine 

Quality    

(11 classes) 

 rbf kernel 

0.55 0.53 2.5s 0.51 0.47 29.8s 

 

 

Числовите стойности от Таблица 5 водят към следните изводи. Методът с 

линейно ядро е по-бавен от метода с нелинейно ядро. Поради тази причина 

алгоритъмът MSVM с линейно ядро не е приложен. При прилагане на метода 

с ядро rbf времето за работа чувствително се намалява, а стойностите на score 

параметрите са леко завишени. Но все пак не се доближават до 1. След тези 

изводи ще приложим двата алгоритъма, като актуализираме зависимата 

променлива. Ще се опитаме да подобрим модела за класификация на данните 

като предварително разделим наблюденията в два класа, както следва: 0 за 

стойности равни или по-малки от 5 или равни, т.е. в този клас се включват 

бели вина с по-ниско качество и 1 за стойности равни или по-големи от 5, т.е. 
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това са бели вина  с по-високо качество. Резултатите от прилагането на двата 

алгоритъма AS и MSVM са представени в Таблица 6.  

 
Таблица 6. Резултати от проведените експерименти с множеството от данни Wite 

Wine Quality, в което  класовете са два, 0 за вина с по-ниско качество и 1 за вина 

с по-високо качество. Величините score, F1-score са пресметнати върху 

тестовото подмножество 

 

 Алгоритъм AS  

(10 runs) 

Алгоритъм MSVM 

 

 score F1-

score 

time score F1-

score 

time 

 test_size=0.2 n_folds=8 

Wite Wine 

Quality      

(2 classes) 

linear 

kernel 

0.75 0.74 11.3s 0.79 0.77 152s 

Wite Wine 

Quality      

(2 classes) 

 rbf kernel 

0.74 0.73 1.5s 0.78 0.76 12.4s 

 

 

В Таблица 6 са описани числови стойности, които са резултати от 

експериментите с двата алгоритъма, както за модел с линейно ядро, така и за 

модел с нелинейно ядро rbf. Резултатите показват, че двата модела достигат 

по-високи стойности за множеството с  два класа на наблюденията и за това 

множество. Алгоритъм MSVM с rbf е по-добър в смисъл, че е по-бърз, а 

числовите стойности на параметрите са сравними с тези на същия алгоритъм 

при линейно ядро.  

Предимство на алгоритъма MSVM е, че той построява прогнозиращия 

модел върху по-малко тренировъчно множество – размерността му зависи от 

цялото число n_folds.    Допълнително предимство на предложената 

модификация е, че при всяко стартиране на компютърния алгоритъм 

резултатът е един и същ, т.е. той е детерминиран и не зависи от случайността 

в процеса на изпълнение.  

   

4. Заключение 

В тази статия се предлага модификация на алгоритъма на метода на 

поддържащите вектори, при която класификацията се изпълнява при 
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разделяне на множеството от данни на равен брой подмножества и се търси 

онова подмножество, което изгражда модел с най-висока стойност на score 

параметрите. При всяко изпълнение на алгоритъма върху едно и също 

множество се достига до един и същ  резултат.  

Проведените експерименти с реални данни, използвани в практиката 

показват предимствата на предложената модификация на метода на 

поддържащите вектори.  
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Abstract. The report estimates the quality of the offered transport service by the railway 

freight transport in Bulgaria.   

The quality of the offered freight railway service is estimated on the basis of the information 

gathered from interviews conducted with the participants in the transport market, trough a 

utility function. For this purpose, interviews were held with the following target groups: 

Branch organizations, Cargo holders, Carriers and freight forwarders (including carriers by 

mode of transport); Ports operators and intermodal terminals; Airports and ground operators. 

The report outlines the major potential solutions that will improve the motivation of the 

consumers to choose freight rail transport over other modes of transport. 

Keywords: railways, freight transport, quality, transport service, utility function. 

 

1. Въведение 

Целта на доклада е да се направи оценка на качеството на предлаганата 

транспортна услуга от железопътния товарен транспорт в България. Качест-

вото на предлаганата транспортна услуга от железопътния товарен транспорт 

е оценено посредством функция на полезност [1] на база събрана информа-

ция от проведени интервюта [2, 3] с участниците на транспортния пазар. За 

тази цел са интервюирани представители на  следните целеви групи: Браншо-

ви организации; Товародатели; Превозвачи и спедитори (включени са пре-

возвачи по видове транспорт); Пристанища оператори и интермодални тер-

минали; Летища и наземни оператори. 

За посочените целеви групи са разработени съответните въпросници за 

провеждане на интервютата в които са включени въпроси относно качеството 

на услугата. Част от интервютата са провеждани на лични срещи, а други са 

изпращани по е-mail.  

От проведените интервюта с товарни оператори, браншови организации, 

логистични фирми, спедитори и товародатели, е събрана информация, отна-
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сяща се до: качеството на предлаганата услуга; фактори, влияещи върху из-

бора на вид транспорт като например цени на различните видове превози, 

време за придвижване, надеждност, безопасност;  избор на различните видове 

транспорт, в зависимост от  вида на транспортираните стоки, техните произ-

ход и предназначение и други. 

  

2. Основни фактори, които определят качеството на транспортната 

услуга 

Качеството на транспортната услуга е оценено посредством функция на 

полезност [1]. Полезността за клиентите [4], ползващи товарни железопътни 

превозни услуги, е представена като функция от следните 8 показателя ( nf ): 

скорост; честота; цена; вместимост (капацитет на подвижния състав); гъвка-

вост; достъпност;  надеждност и сигурност.  

 
fF 

 (скорост, честота, цена, вместимост, гъвкавост, достъпност, 

надеждност, сигурност) 

За тези показатели са определени стойности - nf по скала от 0 до 5, на 

база направени анкетни проучвания чрез интервюта на посочените пет целе-

ви групи. 

Стойности за показателите - nf са: 

0   nf    5 

n = 1…8 

Максималната стойност на функцията на полезност е 40 и отговаря на 

предоставяне на услуга с отлично качество, т.е. 400  F (Таблица 1). 
 

                             Таблица 1. Стойности на функцията на полезност 

 

F Качество 

над 0 - до и 10 Лошо 

над 10 - до и 25 Задоволително 

над 25 - до и 30 Добро 

над 30 - до и 35 Много добро 

над 35 – до и 40 Отлично 

 
 

Представителите на определените пет целеви групи са оценили качество-

то на предоставяните услуги от товарния железопътен транспорт, съобразно 

изброените показатели: скорост, честота, цена, вместимост (капацитет на 
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подвижния състав), достъпност, надеждност и сигурност. Използвана е ска-

лата от 0 до 5, като: 1- Лошо; 2- Задоволително; 3- Добро; 4- Много добро; 5- 

Отлично. 

 

3. Оценки на потребителите за показателите, влизащи във функцията на 

полезност 

Стойностите на отделните показатели - nf , влизащи във функцията на 

полезност за товарния железопътен транспорт са показани на фигура 1. Тези 

стойности са дадени от потребителите на товарни железопътни услуги. 

 

 

 
Фиг. 1. Стойности на отделните показатели влизащи във функцията на полезност за 

железопътен товарен транспорт 

Източник: Проведени интервюта с участници на транспортния пазар 
 

 

При железопътния товарен транспорт, най-високи стойности имат пока-

зателите вместимост, сигурност, цена и надеждност а най-ниски са показате-

лите гъвкавост и честота. 

За другите видове товарен транспорт, резултатите от изследването от-

носно  показателите влизащи във функцията на полезност, са показани на 

фиг. от 2 до фиг. 5. 
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Фиг. 2. Стойности на отделните показа-

тели влизащи във функцията на полез-

ност за автомобилния товарен транспорт 

Фиг. 3. Стойности на отделните показате-

ли влизащи във функцията на полезност за 

въздушния товарен транспорт 

Източник: Проведени интервюта с участници на транспортния пазар 

 

От направените проучвания се вижда, че потребителите дават най-

висока оценка на автомобилния товарен транспорт за показателите гъвкавост 

и достъпност. 

 

  

Фиг. 4. Стойности на отделните показатели 

влизащи във функцията на полезност за 

морския транспорт 

Фиг. 5. Стойности на отделните показа-

тели влизащи във функцията на полез-

ност за вътрешно водния транспорт 
Източник: Проведени интервюта с участници на транспортния пазар 

 

Получените стойности за функцията на полезност (F)  по видове тран-

спорт на база проведените анкетни проучвания, са показани в табл. 2 и фиг. 6. 

 
Таблица 2.  Стойности на функцията на полезност по видове товарен транспорт 

 

 

Стойности на функцията на полезност  

Автомобилен 

транспорт 

Железопътен 

транспорт 

Морски/Презокеански 

транспорт 

Вътрешен 

воден 

транспорт 

Въздушен 

транспорт 

30,30 21,17 24,00 14,80 25,00 
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Най-голяма е стойността на функцията на полезност за автомобилния то-

варен транспорт  (30,30), следвана от въздушния, морския, железопътния 

(21,17) и вътрешно водния транспорт. 

 

 

Фиг. 6.  Стойности на функцията на полезност по видове товарен транспорт 

Източник: Проведени интервюта с участници на транспортния пазар 

 
Стойността на функцията на полезност за товарния железопътен транс-

порт – 21,17 показва, че нивото на предлаганите услуги е „Задоволително“. 

 

4. Мотивация и предпочитания на потребителите 

Факторите, които оказват влияние на мотивацията на потребителите (то-

вародатели, спедитори) за избор на друг вид транспорт пред товарния желе-

зопътен са следните: 

 

 Липса на индустриални клонове или неподдържани такива; 

 Несъпоставимост в цените заради различията в инфраструктурните 

такси при видовете транспорт; 

 Липса на големи товародатели; 

 Лош имидж на железопътните превозвачи; 

 Липса на гъвкава тарифна политика; 

 Бавна организация на превозния процес; 

 Ниски инвестиции; 

 Невъзможност за обхващане на малки вагонопотоци; 
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 Конкурентен автомобилен транспорт; 

 Необходими допълнителни дейности при товарене/разтоварване; 

 Невъзможност за доставка „от врата до врата“; 

 Продължителност на превозите/ закъснения на влаковете; 

 По-продължително време за доставка в сравнение с автомобилния и 

въздушния транспорт; 

 Съотношение качество/ цена на превозите; 

 Остарял подвижен състав; 

 Незадоволителна надеждност. Незадоволително техническо състоя-

ние на железопътната инфраструктура и подвижния състав; 

 Голям размер на инвестициите; 

 Неизгоден за къси разстояния. Голям размер на разходите при къси 

разстояния; 

 Лошо техническо състояние на националната железопътна мрежа, 

мостове, тунели, ел. съоръжения, система за управление;  

 Не покриване на допълнителните разходи за дизел, електрическа 

енергия и такса разпределение за преминаването по обиколни марш-

рути с добавяне на помощни локомотиви по време на пълно прекъс-

ване на движението по основния маршрут с цел провеждане на ре-

монтни дейности по пътя и прилежащите съоръжения; 

 Липса на съоръжения и станции за измиване отвътре на  балоните на 

вагон-цистерни за киселина и опасани химикали. 

 

5. Заключение 

 В резултат на направеното проучване, могат да се обобщят следните 

потенциални решения, които ще подобрят качеството на предлаганата транс-

портна услуга от железопътния товарен транспорт и ще повишат мотивация-

та на  потребителите да този транспорт пред останалите видове транспорт: 

 

 Изграждане на интермодални терминали, управлявани от интермо-

дални оператори; 

 Възстановяване на неподдържаните и изграждането на нови индуст-

риални клонове; 

 Модернизация на инфраструктурата с минимални щети за операто-

рите чрез предварително договаряне на експлоатационни схеми и 

компенсация на превозвачите в периода на тази реконструкция; 

 Засилване ролята на Държавата в регулационния процес; 

 Развитие на комбинирания транспорт; 

 Инвестиции в инфраструктура; 

 Държавна политика за развитие на железопътния транспорт; 
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 Инвестиции в подвижен състав; 

 По-голяма гъвкавост; 

 Внедряване на съвременна осигурителна техника,  и подобряване 

културата на обслужване на клиентите; 

 Поетапно  подобряване на националната железопътна мрежа, мосто-

ве, тунели, ел. съоръжения, система за управление на железопътното 

движение; 

 Покриване на допълнителните разходи за дизел, електро енергия и 

такса разпределение за преминаването по обиколни маршрути от 

НКЖИ по време на пълно прекъсване на движението по основни 

маршрути с цел провеждане на ремонтни дейности по железопътната 

инфраструктура и прилежащите съоръжения.    Транспониране на 

разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС, която създава законово ос-

нование за компенсиране и  отразяване на европейските изисквания в 

Закона за железопътния транспорт; 

 Задържане ръста на инфраструктурните такси и повишаване ефек-

тивността на системата за управление; 

 Публично-частно партньорство; 

 Завишен контрол на качеството; 

 Въвеждане на критерии за предоставяне на еднакви  възможности за 

приемане на превоз на генерални и специални товари при условие, че 

се приемат за превоз и други, избягвани и ниско тарифни превози;  

 Либерализация на пазара; 

 За привличане на товари от и за Пристанищен терминал Варна- изток 

ще бъде от полза рехабилитацията на железопътната линия Варна-

Русе; 

 Ускоряване на доставките; 

 Повишаване на компетентността на служителите, като се вземе в 

предвид възможностите за цифровизация на железопътния транспорт 

[5, 6, 7]; 

 Извършване на групажни превози; 

 Оптимизация на железопътната мрежа осигуряваща по-висока ско-

рост [4]; 

 Подобряване на трансграничните връзки и връзките с пристанища и 

летища [8]; 

 Подобряване  маркетинговата политика в търговските и държавни  

предприятия в сектора; 

Анализът на събраната информация от проведените интервюта с участ-

ниците на транспортния пазар, позволява да се направи оценка на качеството 

на предлаганата транспортна услуга от железопътния товарен транспорт в 
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България. В резултат от изследването са систематизирани основните факто-

ри, които оказват влияние върху решението на клиентите за или против из-

ползването на железопътен транспорт, както и е определена функцията на 

полезност за различните видове товарен транспорт. 
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Abstract. Dynamic changes occurring in the light of the technologies force the modern 

companies to build and control the time and the realization of their products. In addition, 

attention is paid to the ability of different professionals to communicate freely and openly to 

each other in order to co-operate. Currently, the on-going decision-making methodology 

puts special conditions on designing and organizing processes, making organizations more 

efficient. Therefore, this report reviews flexible methodologies and their application in the 

organizations. 

Keywords: agile methodology, DevOps methodology, organization, efficiency, 

Information Technology. 

 

1. Въведение 

Agile и DevOps са методологии, които придобиват огромна популярност 

в ИТ средите. Много организации искат да ги използват, но често 

резултатите от въвеждането им не са положителни, поради неточно 

разбиране на функциите им. Често в стремежа си да бъдат актуални, редица 

организации внедряват и двете практики едновременно без да имат 

достатъчно познания и яснота, как точно да бъде извършен процеса. Това  

често  води до объркване или припокриване между двете. В [8] са разгледани 

възможностите за определяне на потенциала на фирмените дейности за 

постигане на конкурентно предимство. 

Има случаи, при които организациите имат ясна идея и план как това да 

се случи. В такaва ситуация използването на Agile и DevOps едновременно се 

счита за най-добрият подход за въздействие върху промените в 

организацията [1]. В [4] е предложен концептуален модел за гъвкаво (Agile) 

управление.  

Обект на настоящото изследване е методологията DevOps и нейното 

приложение в съвременните организации. Предмет на изследване са 

ефектите, които поражда нейното използване отделно или в съчетание с Agile 

методологията. Основната цел на настоящото изследване е да се разкрият 

възможностите за подобряване на ефективността и успеваемостта в 

организациите, които използват тези методологии. 
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2. Същност на DevOps 
 

Фиг. 1. Dev+Ops [5] 

 

DevOps е методология, която комбинира разработка на софтуер (Dev) с 

операции (Ops). Целта е да се даде възможност за комуникация между 

екипите, така че те да могат да реализират софтуер по-бързо и по-ефективно. 

Това е движение, което се основава на практики за подобряване на методите 

за управление на сложни системи. В основата си DevOps цели да обедини 

методологиите за разработка на софтуер и софтуерни операции. Той изисква 

от оперативните екипи да бъдат част от жизнения цикъл на Agile 

разработката. DevOps се базира на практики, заимствани от Agile, като прави 

допълнителен акцент върху услугите и качеството. Чрез проектирането, 

изграждането, тестването, внедряването, управлението и експлоатацията на 

приложения и системи, по-бързо и по-надеждно, DevOps практикуващите 

създават по-голяма стойност за клиентите. Това се превръща в изгодно 

конкурентно предимство [2]. 
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Трите основни характеристики на движението на DevOps са: 

- Силно застъпване на автоматизацията и мониторинга на всички етапи 

при изграждането на софтуера - от интегрирането и тестването до пускането 

в експлоатация и управлението на инфраструктурата; 

- Предоставяне на по-надеждни и успешни версии на предлагания 

продукт, които са в тясно съответствие с бизнес целите. DevOps също така 

насърчава постоянната комуникацията и сътрудничеството между екипите за 

ИТ операции; 

- Заместване на традиционните екипи за разработка на софтуер с 

мултидисциплинарни екипи, което допринася за по-нататъшното 

рационализиране на движението на софтуера през етапите на изграждане, 

валидиране, разработване и изпълнение. 

 
Фиг. 2. Цикъл на разработка DevOps [6] 
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3. DevOps Инструменти 

 

За приемането на DevOps модел за разработване на софтуер е 

необходимо да се избере подходяща технология за изпълнение и управление 

на фазите на разработване. Тази технология може да бъде DevOps toolchain, 

тя се отличава с различни инструменти, използвани на различни етапи от 

разработването и тестването на бизнес процесите. Тези етапи включват 

следното [2]: 

 

 PLAN - текущ набор от дейности, които обхващат дефиниране на 

изисквания, разработване на метрики, приоритизиране на нови и 

подобрени функции, планиране на сигурността и планиране на 

реализирането; 

 

 CREATE - Включва дейности, като проектиране, кодиране, 

изграждане, функционално тестване и управление на реализацията; 

 

 VERIFY – Различни видове тестове и други дейности, които са 

свързани с осигуряване на качеството; 

 

 PACKAGE - Дейностите, които се извършват, когато продуктът е 

готов; 

 

 RELEASE - Включва дейностите за реализация на софтуера;  

 

 CONFIGURE (КОНФИГУРИРАНЕ) - Дейност, която включва 

предоставяне и конфигуриране на хардуер и софтуер; 

 

  MONITOR - Дейности, фокусирани върху измерването на 

стойността за крайния потребител. Обратната връзка от тези дейности се 

включва отново в дейностите по планиране. 
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Фиг. 3. DevOps toolchain 

 

4. Същност на методологиите Agile и DevOps 

Методологията Waterfall има редица недостатъци, затова разработчиците 

на софтуер търсят подходи, които да бъдат по-лесни и по-гъвкави. През 

последното десетилетие компаниите все по-често изграждат екипи на 

DevOps, които са различни от техния оригинален ИТ екип или добавят Agile 

подходи при разработването на софтуер. Тези организационни промени 

пораждат идеята за прилики между двете теории. Agile екипите разчитат на 

автоматизирано изграждане, автоматизация на тестовете, непрекъсната 

интеграция (CI) и непрекъсната доставка (CD). Екипите на DevOps често 
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използват тези инструменти, но също така използват и други като добавяне 

на управление на конфигурацията, схеми за измерване и наблюдение, 

виртуализация и изчислителни облаци. Въпреки това Agile не е съвършен. 

Недостатъците му включват пропуснати крайни срокове и завършени 

софтуерни компоненти, които са несъвместими помежду си. Едно нещо 

свързва тези проблеми с гъвкавото развитие - липсата на комуникация. 

DevOps е методологията, която започва да запълва  тази празнина. За DevOps 

комуникацията е изключително важна - както с вътрешната среда, така и с 

външната. По този начин се осигурява сигурна и стабилна среда. 

Привържениците на използването на двете теории за нуждите на бизнеса 

вярват, че DevOps може да се разглежда като продължение на Agile. Agile 

разчита на смесени екипи, които обикновено включват дизайнер, тестер и 

разработчик. DevOps прави една крачка напред като добавя оперативен 

работник, който може да улесни прехода от разработване на софтуер към 

внедряването му. Благодарение на добрата комуникация при използване на 

DevOps методологията се повишава прозрачността и ефективността на 

екипите.  
 

5. Сравнителен анализ на методологиите DevOps и Agile  
DevOps и Agile не са едно и също. Въпреки че и двата термина са приети 

за синоними, би било неправилно да се каже, че и двете методологии са едни 

и същи. Докато DevOps е концепция за управление на цялостни инженерни 

процеси, Agile е процес, използван за управление на сложни проекти [5].  

В основата си, DevOps обединява два големи екипа, за да позволи по-

бързо разработване на нови версии на софтуера, докато Agile се фокусира 

върху това малките екипи да си сътрудничат помежду си, така че да може 

бързо да реагират на постоянно променящите се нужди на потребителите. 
DevOps и Agile могат да работят и съвместно, тъй като те могат да се 

допълват взаимно. DevOps популяризира напълно автоматизираната 

непрекъсната интеграция, за да се даде възможност за постоянно издаване на 

нов продукт, докато Agile предоставя възможност за бързо адаптиране към 

променящите се изисквания и по-добро сътрудничество между различните 

екипи. Въпреки това потенциалните недостатъци, с които се сблъскват 

DevOps и Agile, се коренят в значителната промяна на организационната 

култура, която изискват и двете методологии. DevOps изисква два екипа да 

поддържат връзка, за да работят заедно, а Agile изисква организациите да се 

отдалечат от конвенционалната статична работна среда. Във [7] са 

изследвани възможностите за подобряване на динамичната адаптивност 

(Agility) на съвременни организационни формирования. 

На таблица 1 схематично са представени разликите между двете 

методологии. 
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Таблица 1. Сравнение между DevOps и Agile методологиите 

 

DevOps Agile 

 

Техническа практика за гарантиран 

завършек или крайно решение 

 

 

Основава се на процеси като Scrum и 

Sprints 

 

 

Операциите като внедряване са само 

малка част от Ops(Операциите). 

Другите са конфигуриране на 

управлението и т.н. 

 

 

 

Връзката между конструктивното 

мислене и DevOps 

 

 

Подрежда Операциите  

 

Подрежда процеса на разработка 

базирано на бизнес приоритети  и се 

фокусира до ускоряване на процеса на 

разработка 

 

 

Успява да обедини редица 

функционални екипи като: 

QA, Development, Infrastructure и т.н. 

 

 

В Agile екипите се сплотяват с 

ежедневни Scrum срещи 

 

6. Заключение   
Организациите създават все по-сложни софтуерни продукти, но от друга 

страна екипите от разработчици избират все по-гъвкави методи за работа, 

преминавайки от каскаден модел към адаптивни и по-прости методологии за 

разработване на софтуер. Такива методологии са Аgile и DevOps. Аgile и 

DevOps могат да са различни, но това не означава, че едната методология 

трябва да е по-добра от другата. Напротив, Agile методологията и 

методологията DevOps могат да се съчетаят. На базата на тези доводи, може 

да се каже, че Agile и DevOps се стремят да дадат стойност на крайния 
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потребител, но по различен начин. Agile се фокусира върху постигането на 

по-висока ефективност на екипа от разработчици, докато DevOps се фокусира 

върху екипа за управление, който извършва непрекъсната интеграция на 

процесите. В момента DevOps се определя като набор от инструменти, 

процеси, препоръки и принципи на корпоративното управление, които правят 

ИТ организациите по-гъвкави и ефективни. Основната цел на прехода към 

идеологията на DevOps е желанието за подобряване на обслужването на 

клиентите. 

Настоящият доклад е разработен в хода на изпълнение на Проект в 

помощ на докторант №192ПД0023-15 на тема: “Интелигентни възможности 

за гъвкава (Agile) интеграция на бизнес процеси“ [9]. 
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1. Въведение 

Решенията, отнасящи се до избор на най-подходящо местоположение на 

индустриалното предприятие (ИП) могат да имат съществено значение и 

сериозни последствия за конкурентоспособността на съответното ИП и те 

трябва да бъдат взети така, че да подкрепят изцяло неговите стратегически 

цели.Често изборът на местоположение се разглежда като еднократен про-

блем, който касае преди всичко новоизграждащи се предприятия при старти-

ране на нов бизнес. В някои случаи обаче, съществуващите ИП също са из-

правени пред този проблем. При разширяване на дейността им чрез 

изграждане на нови производствени мощности, извън настоящата площадка, 

се налага избор на най-подходящо местоположение на новата/новите произ-

водствена/и мощност/и. В редица случаи избор на най-подходящо местопо-

ложение на ИП се осъществява и при разработване на проекти за навре-

менното преместване на вече съществуващото местоположение на дадено 

предприятие, поради разбирането на повечето мениджъри, че за да про-

съществува тяхната компания при постоянно променящите се външни и 
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вътрешни условия, свързани с усъвършенстване на произвежданите продук-

ти, усъвършенстване организацията на производствените процеси и методите 

за производство, изчерпване на основен ресурс, промяна на пазарите и др. е 

необходима промяна в местоположението.  

Изборът на местоположение на ИП е стратегически важен, сложен и 

отговорен въпрос и решаването му трябва да бъде съобразено с общовалид-

ните етапи при решаване на многовариантни проблеми, а именно:  анализ на 

проблема, разработване на алтернативни решения, оценка и избор на реше-

ние. В практиката са се наложили редица методи за избор местоположение на 

ИП, в чиято философия се дава приоритет на различни критерии, отчита се 

влиянието на различен брой значими фактори, обуславящи избора на едно 

или друго местоположение на ИП [1]. 

В настоящата разработка се предлага AHP (Analytical Hierarchy Process) 

метода [2, 3], като алтернатива за намиране на най-добро решение на проблема 

свързан с избор на местоположение на ИП. AHP е метод за вземане на многокри-

териални решения, позволяващ на експертно ново да се изгради модел (йерархия 

на решенията), покриващ комплексно даден проблем, с всичките му алтернативи, 

предпоставки за постигане на целта и пътища за трансформация. Въз основа на 

експертните знания на участниците в екипа и чрез техните научно обосновани 

преценки се формира математически мотивирано функционално решение. 

Целта на настоящия доклад е да предложи рационален подход за избор 

на местоположение на ИП, с оглед да се подпомогне практическото решаване 

на този проблем чрез отчитане и оценяване на значимите за избора количест-

вени и качествени фактори, тяхната променяща се приоритетност,автомати-

зацияна изчислителната работа,в зависимост от специфичните изисквания на 

конкретната ситуация. Предвид поставената цел в настоящата разработка с 

условен пример се демонстрира приложимостта на AHP метода при избора 

на подходящо местоположение на ИП. 

 

2. Вземане на решение за местоположение на ИП 
Начинът на вземане на решение за местоположение на ИП е различен и 

зависи от неговата големина и вида на производствената му дейност. За 

средни и големи ИП преобладаващо се използва формализиран подход за из-

бор. Процедурата за вземане на решение за местоположението на ИП включ-

ва следните основни стъпки [4, 5]: 

1) Определяне на основен критерий за оценка на възможните варианти за 

местоположение на ИП. 

2) Определяне на решаващите за избора фактори. 

3) Разработванена варианти за местоположение на ИП по отношение на: 

- географски район; 

- населено място; 

- площадката. 

4) Оценка на разработените варианти и избор на местоположение на ИП. 

 
409



Зараждащата се в световен мащаб тенденция, свързана с глобализиране и 

окрупняване на бизнеса и бизнес процесите, в частност на инвестиционните 

проекти в чужди страни, налага вариантите за местоположение на ИП (т.3 от 

процедурата) да бъдат разработвани и по отношение на „страна“, с което 

нивата на избор се увеличават от три на четири: 

- 1-во ниво – избор на страна, в която да бъде разположено ИП; 

- 2-ро ниво – избор на географски район в избраната страна;  

- 3-то ниво – избор на населено място в избрания географски район; 

- 4-то ниво – избор на площадка, върху която ще се изгради ИП.  

Изборът на местоположение на ИП е проблем, които намира своето реше-

ние в три основни случая:  

- при изграждане на ново ИП (стартиране на нов бизнес); 

- при разширяване на дейността чрез изграждане на нови производст-

вени мощности (за съществуващи компании); 

- при преместване местоположението на съществуващо ИП. 

 

3. Определяне на решаващите за избора на местоположение на ИП 

фактори 

При следване на процедурата за вземане на решение за местоположение 

на ИП в стъпка „Определяне на решаващите за избора фактори“ се съставя 

списък на различни фактори, оказващи съществено влияние при избора на 

местоположение [6, 7]. Броят и видът на включените в списъка фактори е по 

преценка на експерти и зависи в най-голяма степен от специфичните особе-

ности на конкретното  ИП, за което се прави избор на местоположение 

(предмет на дейност, икономически сектор, специфика на използваемите 

ресурси, производствена мощност и др.). Включват се както количествено из-

мерими, така и качествени фактори, което  прави процесът на вземане на ре-

шение в голяма степен обективен.Необходимо е да се отбележи, че качество-

то на решението е в пряка зависимост от степента  на достоверност на инфор-

мационните данни по отношение на подбраните фактори и оценката на тях-

ната значимост, която се извършва по експертен път. Многокритериалната 

оценка, включваща качествени и количествени фактори може да бъде прило-

жена при трите описани случая на възникване на проблема за избор на место-

положение. Примерен списък на фактори, значими за избор на местоположе-

ние на ИП, за четирите нива на избор е представен в таблица 1. 

 

4. Приложение на AHP метода за избор на местоположение на ИП 
Изборът на местоположение на ИП с приложение на метода AHP следва 

последователност от етапи, осъществяването на които, в настоящата разра-

ботка, се илюстрира с условен пример. Примерът представя решение за избор 

на местоположение на ново ИП (стартиране на нов бизнес) с предмет на 

дейност производство на дизайнерски мебелни изделия от естествена дърве-

сина. Трябва да се уточни също, че в настоящата разработка се търси 
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решение, с помощта на метода AHP, за местоположение на предприятието на 

ниво географски район. 

 
Таблица 1. Фактори, определящи местоположението на ИП  

на различни нива на избор 

Фактори, определящи 

местоположението 

Нива на избор 

страна 
географски 

район 

населено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

място 
площадка 

Наличност, квалификация,  
умения и цена на труда 

    

Близост до пазара (близост до 

месния и други пазари) 
    

Достъп  до суровини     

Надеждност и качество на 
транспортнатаинфраструктура 

    

Стабилна политическа 

обстановка 
    

Достъп до доставчици     

Близост до съществуващо 

предприятие 
    

Подходяща земя, съобразно 

характеристика и цена на 

земята 

    

Водоснабдяване и отпадни 
води 

    

Енергоснабдяване     

Контрол върху замърсяване 
на околната среда 

    

Стабилност на законовата 

среда 
    

Национален данъчен режим     

Стабилна макроикономическа 

среда 
    

Климат     

Ниво на корупцията     

Администрация и манталитет 

на населението 
    

Наличие на образователни и 

културни институции, 
жилищни площи, църкви и 

полиция 

    

Зониращи ограничения     

Възможности на строителни и 

инженерингови организации 
    

Налично пространство за 

разширяване на ИП 
    

Други     
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Етап 1: Определяне на факторите, влияещи на избора  

Както беше посочено в т. 3 от настоящата разработка решението за избор 

на местоположение на ИП е свързано с отчитане на различни фактори. За раз-

глеждания пример се отчитат три основни групи фактори и принадлежащите 

им подфактори, а именно: 

1. ТРУД 

1.1 Квалификационно равнище 

1.2 Възрастова структура 

1.3 Структура по пол 

1.4 Заплащане на труда 

1.5 Ориентация към работата 

2. ОСОБЕНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПАЗАРИТЕ 

2.1 Близост до целевия пазар 

2.2 Разходи и време за доставка 

2.3 Жизнен стандарт на населението  

3. ДОСТЪП ДО СУРОВИНИ  

3.1 Близост до основни доставчици 

3.2 Териториално разположение на естествени ресурси 

3.3 Възможност за разработване на нови източници на суровини 

3.4 Цени на основните суровини 

3.5 Надеждност и качество на транспортната инфраструктура 

Посочените фактори могат да бъдат променяни в зависимост от особенос-

тите на конкретната ситуация. Изборът на местоположение на ИП следва да 

включва поредица от оценки и решения, които имат йерархична структура, 

както е представено на фиг. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Йерархия на решенията при избора на местоположение на ИП 

ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ФАКТОР 3 ФАКТОР 2 ФАКТОР 1 

ПОДФАКТОР 1.1   

ПОДФАКТОР 1.2   

ПОДФАКТОР 1.3   

ПОДФАКТОР 1.4   

ПОДФАКТОР 1.5   

ПОДФАКТОР 2.1 

ПОДФАКТОР 2.2 

ПОДФАКТОР 3.1 

ПОДФАКТОР 3.2 

ПОДФАКТОР 3.3 

ПОДФАКТОР 3.4 

ПОДФАКТОР 3.5 

АЛТЕРНАТИВА 1 (А1) АЛТЕРНАТИВА 2 (А2) АЛТЕРНАТИВА 3 (А3) 

ПОДФАКТОР 2.3 
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Етап 2: Определяне на относителната значимост на факторите, 

влияещи на избора 

Определените на етап 1 фактори имат различна степен на значимост и 

съответно ще имат различна тежест в процеса на вземане на решение за избор 

на местоположение на ИП.Определянето на относителната значимост на фак-

торите за избор на местоположение започва с оценка по двойки на приори-

тетността им. Тази приоритетност се определя от група експерти, като се 

използва оценъчната  скала представена на таблица 2 [2]. 

 
Таблица 2. Скала за определяне на значимостта /приоритетността/  

на факторите по двойки 

Значимост на сравняваните двойки фактори 

Цифрово 

изражение на 

значимостта 

с еднакво значение 1 

с между еднакво и средно значение 2 

със средно значение 3 

с между средно и голямо значение 4 

с голямо значение 5 

с между голямо и много голямо значение 6 

с много голямо значение 7 

с между много голямо до екстремно голямо значение 8 

с екстремно голямо значение 9 

 

Като се има предвид скалата от таблица 2 се извършва сравняване на 

относителната значимост на един фактор спрямо друг с оглед значението им 

за следващото по-високо ниво от фактори и цели. 

Определените по експертен път нива на значимост следва да бъдат 

проверени за достоверност, като се използва зависимостта 1 и 2: 

 

                                               𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
     (1) 

 

Където: 

CR e показател на достоверност; 

CI – индекс на достоверност; 

RI – случайна величина, която се определя от броя на сравняваните обекти 

(n) по следния начин [2] 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 

                                         CI=
λa-n

n-1
    (2) 
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Където: 

𝜆𝑎 е средна претеглена обща приоритетност. 

Сравненията се приемат за достоверни когато CR<0,10 [2] 

Относителните значимости на факторите за избор на местоположение, 

определени чрез сравняване по двойки, за разглеждания условен пример са 

представени в таблица 3. 

 
Таблица 3. Определяне на значимостта на факторите за избор на 

местоположение  

Фактор 1 2 3 

1 1 5,000 3,000 

2 0,200 1 0,250 

3 0,330 4,000 1 

 

Следва да се определят нормализираните стойности на значимостта на 

факторите, както се спазва принципа на т. нар. Eigen vector – таблица 4. 

 
Таблица 4. Нормализирани стойности на значимостта  на факторите 

Фактор 1 2 3 
Средно 

тегло 

1 0,653 0,500 0,706 0,619 

2 0,131 0,100 0,059 0,097 

3 0,216 0,400 0,235 0,284 

 

Получените средни величини показват относителната значимост на всеки 

от разглежданите фактори. От таблица 4 може да се види, че най-голяма 

относителна значимост, а следователно и най-голяма тежест при вземане на 

крайното решение за избор на местоположение има фактора „Труд“. 

Изчисленията направени с използването на зависимости (1) и (2) показват, 

че показателят за достоверност е в изискваните граници – CR=0,0726<0,1. 

Етап 3: Определяне на относителната значимост на подфакторите, 

влияещи на избора 

Теглата на подфакторите на основните групи фактори, влияещи на избора 

на местоположение се определят по описания вече начин. В таблици 5, 6 и 7 

са стойности на значимостта на подфакторите по отношение на трите 

основни фактора. 
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Таблица 5. Стойности на значимостта  на подфакторите 1.1 – 1.5  

в зависимост от фактор 1/CR=0.094<0.1 

 

Подфактор 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
Средно 

тегло 

1.1 1 5,000 6,000 0,333 4,000 0,292 

1.2 0,200 1 3,000 0,143 0,200 0,070 

1.3 0,167 0,333 1 0,143 0,333 0,044 

1.4 3,000 5,000 7,000 1 3,000 0,434 

1.5 0,250 5,000 3,000 0,333 1 0,160 

 
Таблица 6. Стойности на значимостта  на подфакторите 2.1 – 2.3 

 в зависимост отфактор 2/CR=0,015<0,1 

 

Подфактор 2.1 2.2 2.3 Средно тегло 

2.1 1 1,000 0,500 0,241 

2.2 1,000 1 0,333 0,211 

2.3 2,000 3,000 1 0,548 

 
Таблица 7. Стойности на значимостта  на подфакторите 3.1 – 3.5  

в зависимост от фактор 3/ CR=0,097<0,1 

 

Подфактор 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
Средно 

тегло 

3.1 1 5,000 7,000 0,143 1,000 0,191 

3.2 0,200 1 2,000 0,167 0,250 0,060 

3.3 0,143 0,500 1 0,143 0,167 0,040 

3.4 7,000 6,000 7,000 1 4,000 0,526 

3.5 1,000 4,000 6,000 0,147 1 0,183 

 

Етап 4: Определяне на относителната значимост на 

алтернативите за местоположение на ИП 

След като е определен относителната значимост на всеки подфактор сле-

два да се направи сравнение по двойки на алтернативите за местоположение 

на ИП, в зависимост от всеки подфактор. В таблица 8 е показана степента, в 

която отделните алтернативи за местоположение удовлетворяват подфактора 

„Квалификационно равнище на труда“. По този начин трите алтернативи се 

сравняват спрямо всички подфактори. Обобщено резултатите от всеки един 

етап на метода AHP са представени на фиг. 2.  

От резултатите представени на фиг. 2 може да се види, че Алтернатива 1 е 

най-подходящото местоположение на ИП от разглеждания условен пример. 
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Таблица 8. Сравнение на алтернативите по двойки по отношение на 

„Квалификационното равнище на труда“  

 

Подфактор А1 А2 А3 Средно тегло 

А1  1 2,000 4,000 0,571 

А2 0,500 1 2,000 0,286 

А3 0,250 0,500 1 0,143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,624 

 

0,191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Сравнение на трите алтернативи за местоположение спрямо всички 

фактори и подфактори 

ИЗБОР НА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИП 

А1 

А2 

А3 

0,607 

0,264 

0,129 

ФАКТОР 1 

(0,619) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,605 

0,261 

0,134 

ФАКТОР 2 

(0,097) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,573 

0,284 

0,143 

ФАКТОР 3 

(0,284) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,624 

0,263

0,595
0,113 

ПОДФАКТОР  

1.1  

(0,292) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,571 

0,286 

0,143 

ПОДФАКТОР  

1.2 

(0,070) 

А1 
А 
А2 
В 

А 3 

С 

0,539 

0,297 

0,164 

ПОДФАКТОР  

1.3  

(0,044) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,539 

0,297 

0,164 

ПОДФАКТОР  

1.4 

(0,434) 

А1 
А 
А2 

В 
А3 

С 

0,648 

0,230 

0,122 

ПОДФАКТОР  

1.5  

(0,160) 

А1 

А 
А2 
В 

А3 
С 

0,602 

0,272 

0,126 

ПОДФАКТОР  

3.1  

(0,191) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,539 

0,297 

0,164 

ПОДФАКТОР  

3.2 

(0,060) 

А1 
А 
А2 
В 

А3 

С 

0,539 

0,297 

0,164 

ПОДФАКТОР  

3.3  

(0,040) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,490 

0,312 

0,198 

ПОДФАКТОР  

3.4 

(0,526) 

А1 
А 
А2 

В 
А3 

С 

0,671 

0,244 

0,085 

ПОДФАКТОР  

3.5  

(0,183) 

А1 

А 
А2 
В 

А3 
С 

0,633 

0,261 

0,106 

ПОДФАКТОР  

2.1  

(0,241) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,653 

0,251 

0,096 

ПОДФАКТОР  

2.2 

(0,211) 

А1 
А 
А2 
В 

А3 

С 

0,571 

0,286 

0,143 

ПОДФАКТОР  

2.3  

(0,548) 

А1 

А 
А2 

В 
А3 

С 

0,539 

0,297 

0,164 
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5. Заключение 

В настоящия доклад на основата на условен пример се демонстрира 

приложението на метода AHP за избор на местоположение на ИП. AHP е 

полезен инструмент, който дава възможност да се избере най-подходящо 

местоположение на ИП, като се отчита значимостта на множество фактори и 

подфактори в зависимост от конкретната ситуация. 
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Abstract. Lean Manufacturing is widely recognized and accepted concept, which helps 

enterprises across all industries to increase the efficiency of their production systems em-

phasizing on strict integration of human factor in the manufacturing process, continuous 

improvement and increasing value added for customers by avoiding any kind of wastes 

(Muda, Muri, Mura). Today, a new paradigm called Forth Industrial Revolution (Industry 

4.0) creates new possibilities for the Industrial Enterprises (IE), with the appearance of 

Cyber-Physical Systems (CPS), Big Data, Сloud Technologies and Internet of Things (IoT). 

In other words, by using digital technologies IE „Perfection“, can be achieved, which is one 

of the basic principles of Lean Manufacturing. This paper analyses the relationships between 

Lean Manufacturing and Industry 4.0 and there potential to support each other in order to 

increase the production system effectiveness.  

Keywords: Production and Operations Management, Industry 4.0, Smart Manufacturing, 

Lean Manufacturing, Internet of Things, Cyber-Physical System.  

 

1. Въведение 

Концепцията Lean Manufacturing (наричана по-нататък за краткост само 

Lean) е позната още като „Производствената система на Тойота“(Toyota Pro-

duction System - TPS) и „Точно на време“(Just-In-Time - JIT), възниква в годи-

ните след Втората световна война в Япония [1]. В основата на Lean филосо-

фията е намаляването на загубите от всякакво естество (Muda – дейности без 

добавена стойност, Muri - претоварване на хора и оборудване, Mura - не-

равномерност) чрез непрекъснато усъвършенстване на протичащите в пред-

приятието, най-общо казано, бизнес процеси.  

В [2] Lean се дефинира като: „Посветен на преследване на съвършенст-

вото систематичен подход за идентифициране и елиминиране на загубите, 

чрез непрестанно подобряване и осигуряване на непрекъснатост на матери-

алния поток „изтеглян” от крайния клиент”. Както може да се заключи и от 

тази дефиниция насочеността към клиента и идентифицирането и изслед-
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ването на потока на добавената стойност (Value Stream) са сред основните 

характеристики на Lean [3,4]. 

В продължение на няколко десетилетия Lean подпомага предприятията 

от различни сектори на индустрията, както и такива от сферата на услугите, 

да повишат ефективността на осъществяваните производствени/операционни 

процеси и като резултат от това да увеличат добавената стойност за клиенти-

те. Прилагането в пълнота на основните принципи на Lean, както и на при-

надлежащия й инструментариум поставя основата на т. нар. „Оперативно 

съвършенство“ (Operational excellence) [5], което изисква изграждането на 

култура за непрекъснато усъвършенстване. Като се има предвид високата 

степен на неопределеност и динамика на съвременната бизнес среда, именно 

стремежа към непрекъснато усъвършенстване на процесите ще подпомогне 

предприятията да се адаптират към нейните изисквания, с оглед подобряване 

на своята конкурентна позиция. Въпреки безспорния принос на Lean за усъ-

вършенстване и повишаване на ефективността на осъществяваните производ-

ствени/операционни процеси в предприятията, днес изглежда, че тази фило-

софия е достигнала своя предел [6] и сама по себе си вече не е достатъчна за 

преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени производите-

лите в ерата на дигитализацията.  

Динамичните промени на технологиите, на които сме свидетели през 

последните години, се превръщат във новият водещ фактор за развитие на 

индустрията [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и др.]. Днес производствения потенциал и 

конкурентоспособност на предприятията се определя от способността им да 

се „трансформират“, т. е. да създадат нов производствен модел, в съответст-

вие с изискванията на т. нар. „Индустрия 4.0“ (Industry 4.0/I.4.0). Основна 

движеща сила на тази трансформация са „Интернет на нещата“ (Internet of 

Things/IoT), „Интернет на услугите (Internet of Services/IoS), „Големи масиви 

от данни (Big Data/BD), „Облачните технологии“ (Cloud Technologies/CT) и 

др. под., с чиято помощ се променя съществено работната среда и начина на 

проектиране, управление и осъществяване на процесите. 

Индустрия 4.0 се възприема и разглежда в [7, 9, 14, 15, 16, 17, 18 и др.] 

като една съвременна концепция насочена към автоматизация и обмен на 

данни, която предполага един нов „интелигентен“ начин за осъществяване 

на взаимодействие и комуникация между елементите по цялото протежение 

на логистичната верига. Тя изисква предприятията да насочат вниманието и 

усилията си към цифрова трансформация на процесите, което предполага 

обединяване на физическите активи и процеси по проектиране, производство, 

логистика и др. под., така че да се осигури децентрализирано производство и 

генериране на стойност в реално време. Цифровите технологии създават 

възможност за постигане на тясно взаимодействие между физическия и вир-

туалния свят, което от своя страна представлява фундаментално нов аспект за 

осъществяване на бизнес/производствените процеси и намира израз в т. нар. 

„Кибер-физични производствени системи“ (Cyber Physical Production Systems 
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(CPPS) [19]. 

Може да се обобщи, че понастоящем дигиталната трансформация има 

решаваща роля за повишаване ефективността на функционирането на произ-

водствената подсистема в частност, а също така и на предприятието като 

цяло, като позволява да се усъвършенстват осъществяваните производствени 

и операционни процеси, чрез използването на високо технологични решения. 

С други думи използването на информационните и комуникационните техно-

логии или най-общо казано технологичния потенциал на Индустрия 4.0 се 

създават нови възможности за „непрекъснато усъвършенстване“, който стре-

меж се проповядва от философията Lean. 

Целта на настоящата разработка е да анализира взаимовръзка между Lean 

и Industry 4.0, в контекста на разкриване на възможности тези две концепции 

да си взаимодействат и да подпомагат производствените предприятия в про-

цеса на изграждане на ефективна кибер-физична производствена система.  

 

2. Взаимовръзката Lean-Industry 4.0 

 Предвид поставената цел в настоящата разработка се поставя за решаване 

следния изследователски въпрос: „Съществува ли взаимовръзка между концеп-

циите Lean и Industry 4.0“. Прегледа на литературата [5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 

др.] по поставяния проблем показва наличието на противоречиви мнения. Трябва 

да се посочи, че преобладава виждането, че Индустрия 4.0 е просто следващият 

етап в развитието на концепцията Lean [19, 20, 21, 25]. Друга част от авторите 

обаче [23, 25], разглеждат Lean като основа за въвеждането на Индустрия 4.0.     

 Тезата на автора е, че Lean и Industry 4.0 са две концепции, които са вза-

имозависими и би било по-ефективно да се изследва и обедини техния потен-

циал, с оглед подпомагане на предприятията в процеса на дигиталната им 

трансформация.  

 Като отправна точка на анализа на взаимовръзката между Lean и Индустрия 

4.0 се предлага да бъдат използвани основните принципи на Lean философията.    

 Value – Стойност за клиента 

 Една от основните характеристики на философията Lean се определя от 

лозунга „Клиентът е най-важен“ (Customer first) [27, 28]. Всъщност насоче-

ността към изследване и разбиране на „стойността за клиента“ (value for 

the customer) е в основата на успешното внедряване на Lean, както и на тран-

сформацията в начина на мислене, който налага на тази концепция. Днес 

посланието на лозунга „Клиентът е най-важен“ продължава на бъде актуал-

но, може би дори с по-голяма сила, и също така е в основата на изграждането 

на т. нар. „Умно предприятие“ (Smart Enterprise). Видно е, че движеща сила 

при Lean, както и при Индустрия 4.0 е процесите да са така проектирани, че 

бързо да се адаптират и да следват промените в разбирането на клиентите за 

стойност. Понастоящем Индустрия 4.0 благодарение на IoT, BD, CT и др. 

под. дава възможност да се постигане на по-добро разбиране и навременно 

улавяне на промените в нагласите и очакванията на клиентите и в зависимост 
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от това се проектира процеса на създаване на стойност, което предполага 

постигането на по-висока ефективност. В обобщение може да се каже, че що 

се отнася до разбирането на важността и ролята на клиентите Lean  и Индус-

трия 4.0 „говорят на един език“ 

 Value Steam – Верига на добавената стойност 

 Вторият принцип на Lean акцентирана на важността на изследването на 

осъществяваните операции/процеси и идентифицирането на тези от тях, които 

добавят стойност. За тази цел се разработва т. нар. „Карта на добавената стой-

ност“ (Value Stream Map – VSM). С нейна помощ технологичните потоци от 

суровини, материали и съпътстващите ги информационни потоци се описват 

графично, при което фокусът е от момента на приемане на поръчката до мо-

мента, в който крайният продукт бива доставен на клиента (Delivery Time). 

Основната цел при разработването на картата на добавената стойност е да бъ-

дат разграничени дейностите, които добавят стойност към продукта, т. е. носят 

полезност за клиента от тези, които не добавят стойност. По този начин ус-

пешно се анализират и определят загубите, които не могат да бъдат избегнати 

от тези, които могат да бъдат елиминирани. В контекста на Индустрия 4.0 и 

стремежа на предприятията към дигитална трансформация много важно значе-

ние за осъществяване на процесите придобиват данните и информацията. В 

този смисъл освен изследването и идентифицирането на дейностите, които 

добавят стойност (value-adding activities) посредством VSM, възниква необ-

ходимостта да се изследва и идентифицира информацията която добавя стой-

ност (value-adding information). Тази необходимост се поражда от факта, че 

процесите осъществявани в кибер-физичната производствена система се уп-

равляват от данни и информация, които трябва да бъдат филтрирани, за да не 

се отразят на качеството на осъществяване на процесите. Предвид на това, 

информацията с добавена стойност е от съществено значение за управлението, 

контрола и изпълнението на дигитализираните процеси, както и за тяхното 

усъвършенстване.  

 Може да се обобщи, че от една страна Индустрия 4.0, чрез своите интели-

гентни приложения и технологии, подпомага и надгражда Lean, тъй като дава 

възможност да се идентифицират освен дейностите с добавена стойност и ин-

формацията с добавена стойност, която е в основата на вземането на решения 

за начина на функциониране на кибер-физичната производствена система. 

Също така новите технологии дават възможност да се изгради една динамична 

карта на добавената стойност, и на тази основа непрекъснато да се актуа-

лизират и усъвършенстват процесите. От друга страна обаче, Lean подпомага, 

чрез своя инструментариум – VSM, мониторинага на процесите в кибер-

физичната производствена система (осъществява се в реално време) и може да 

послужи като добра основа за тяхното проектиране.  

 Flow – Осигуряване на „поточност“/непрекъснатост 

 Lean изисква стремежът на предприятията да е насочен към постигане на 

или доближаване към поточната форма на организация на производството с 
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поединично движение на полуфабрикатите (One-Piece-Flow), ако и където е 

възможно. Видно е, че отново се акцентира върху „поточността“/непрекъсна-

тостта на материалните потоци (ранжирането на дейностите добавящи стой-

ност в непрекъснат поток). Както стана ясно обаче, в дигитална производст-

вена среда фокуса на вниманието се измества върху управлението на потока 

от данни и информация. Следователно смисъла на принципа на поточност ще 

бъде допълнен с изискването за стремеж към непрекъснат информационен 

поток, които добавя стойност за изпълнение на процесите в кибер-физичната 

производствена система. Дигитализацията дава възможност за пълно просле-

дяване на работата на системата – във всеки един момент и от всяко място 

може да се упражнява контрол и да се извършва мониторинг на състоянието 

на всеки един елемент от логистичната верига. Тук отново Индустрия 4.0 

може да използва и надгражда Lean. 

 Pull – Прилагане на „принципа на теглене“ 

 В основата на принципа на тегленето лежи идеята, че инициатор на „зад-

вижването“ на производствения процес е клиентът или потребяващото ра-

ботно място/производствено звено – при възникването на реалната потреб-

ност от продукта/компонента. По този начин и информацията, и „задвижва-

нето“ на процеса протичат в посока, обратна на технологичната му последо-

вателност – от последната операция към първата. Този начин на функциони-

ране на системата напълно съответства на Индустрия 4.0.  Може да се допъл-

ни, че принципа на теглене може да е валиден не само за процеса на произ-

водство на крайния продукт, но и за съпътстващите го услуги - в [29]  се лан-

сира термина „pull everything“. Стремежа да предприятията трябва да е свър-

зан с разработване и производство на продукти с добавена стойност, със за-

купуването на които клиента да задвижи процеса (елемент на теглене) по 

тяхното последващо обслужване в рамките на експлоатационния им живот.  

 Perfection – Стремеж към съвършенство 

 Процесът на непрекъснато усъвършенстване и елиминиране на загубите 

„итеративно“ доближава предприятията към „идеала“ за конкретната ситуа-

ция. Изпълнението на този цикъл (анализ, идентификация на “Мuda”, елими-

ниране, осъществяване на „подобрените” дейности) и започването му отна-

чало, като се натрупват придобитото знание и добри практики, води до пос-

тигането на ефекта на концепцията KIZEN [30]. Този процес изисква извърш-

ването на непрекъсната оценка на изпълняваните в предприятието произ-

водствени процеси и недопускане на примиряване с постигнатото с презумп-

цията, че не могат да бъдат направени повече подобрения. В контекста на 

Индустрия 4.0 може да се каже, че стремежът към съвършенство е заложено 

априори в начина на функциониране на кибер-физичната производствена 

система. Чрез възможността в реално време непрекъснато да се събират и 

анализират данни, системата се самообучава и актуализира работата си спря-

мо конкретната ситуация.  

 От казаното до тук може да се обобщи, че:  
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- Индустрия 4.0, с технологичната мощ която носи (интернет на неща-

та, интернет на услугите, облачни технологии, анализ на големи масиви от 

данни, 3D-принтиране, симулации и моделиране в реално време и др. под.) 

създава възможности за подпомагане и предпоставки за усъвършенстване на 

принципите и прилагане на инструментариума на концепцията Lean Manufac-

turing или Индустрия 4.0 подпомага прилагането на Lean. В таблица 1 е 

представен приноса на Индустрия 4.0 за справяне с седемте източника на 

загуби предложени от Lean. 
Таблица 1. Седемте вида загуби предложени  от Lean и технологиите на  

Индустрия 4.0, които подпомагат тяхното елиминиране [31]  

 

 

Технологии на  
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Транспортиране        

Излишни движения и действия        

Престои и изчаквания        

Запаси и задели        

Самият производствен процес        

Свръх производство        

Некачествено свършена работа         

- Изграждането на Lean производствена система или т. нар. “Lean 

Enterprise” в значителна степен благоприятства въвеждането на Индустрия 

4.0 или Lean подпомага въвеждането на Индустрия 4.0. 

 

3. Заключение 

 Настоящата разработка очертава някои перспективи на взаимовръзката 

между Lean и Industry 4.0. Като в заключение може да се обобщи, че Lean и 

Industry 4.0 са две концепции, които взаимно се допълват. Основавайки се на 

твърдението за взаимозависимост между двете концепции в доклада се разг-

леждат основните аспекти, в които те се подпомагат  - от една страна техноло-

гичния потенциал и инструментариума на Industry 4.0 подпомагат изграждане-

то на т. нар. Lean Enterprise, а от друга - основните елементи и принципи на 

Lean Manufacturing подпомагат изграждането на ефективна кибер-физична 

производствена система, която е основата на т. нар. Smart Factories. В тази 

връзка настоящото изследване може да послужи като основа на концептуален 

модел за интегриране и взаимодействие на елементите, философията и инстру-

ментариума на Lean и Industry 4.0, с оглед повишаване на ефективността на 

управлението и функционирането на производствената подсистема в съответс-

твие с изискванията на дигитализацията.   
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1. Въведение 

През последните години индустриалните предприятия са повлияни изклю-

чително силно от глобализацията, засилената конкуренция, динамичните паза-

ри и/или изискванията на клиентите, както и от съкращаването на жизнения 

цикъл на продуктите [1]. Постоянно променящите се изисквания към продук-

тите пораждат нуждата от по-гъвкава и ефективна производствена система. За 

справянето с такива многопосочни предизвикателства от съществено значение 

са ефективните, приспособими и гъвкави производствени и логистични систе-

ми [2, 3, 4, 5]. Четвъртата индустриална революция предлага нови начини за 

комбиниране на физическите операции/процеси и информационните техноло-

гии за преодоляване на настоящите „тромави“ процеси на производство и 

планиране [6]. Чрез използването на т. нар. Кибер-физични системи (Cyber-

Physical Systems – CPS) и интернет на нещата (Internet of Things – IoT), Индус-
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трия 4.0 формира свързани и силно интегрирани интелигентни системи, които 

позволяват на компаниите да добавят повече стойност към своите продукти [7]. 

Преминаването към принципите и инструментариума на Индустрия 4.0 в 

индустриалните предприятия е свързано (освен с цялостното преосмисляне и 

цифровизация на бизнес модела) с изследване и анализ на основните 

характеристики на функциониращата в момента производствена/операционна 

подсистема и набелязването на мерки за нейното „мигриране“ към такава, 

която да позволява внедряването на Индустрия 4.0. 

В настоящата публикация са представени резултатите от едно именно 

такова емпирично изследване, насочено към основните характеристики на про-

изводствената/операционната подсистема. То е проведено с финансовата под-

крепа на Научноизследователския сектор на Технически университет – София 

в рамките на Проект № 182ПД0013-15 „Изследване на системата за ПОМ на 

българските индустриални предприятия и анализ на възможностите за внед-

ряване на Industry 4.0”. 

 

2. Изложение 

В условията на масова къстамизация на продуктите и услугите потреби-

телят играе „ръководна“ роля в планирането, осъществяването и контрола на 

процесите по тяхното производство повече от всякога досега. Цифровизация-

та води до безпрецедентно персонализиране на същите и то на по-ниска цена 

– както досега е било при серийното/масовото производство [8,9]. Това се 

случва често и в нов технологичен, функционален и организационен 

контекст. Освен това потребителите вече имат възможност да получават 

подходяща информация относно социалното и екологичното въздействие на 

продуктите, което улеснява изграждането на информирано мнение за 

планираните от тях покупки. 

Всичко това налага характеристиките и параметрите на процесите, 

осъществявани в индустриалните предприятия да бъдат приведени с съответ-

ствие с новите изисквания за конфигуриране, гъвкавост, „безинертност“ и 

оптимизиране функционирането на производствената/операционната подсис-

тема. 

 

2.1. Профил на изследваните предприятия 

Проучването обхваща малки и средни предприятия (МСП) от различни 

браншове и е проведено по метода на анкетирането, като за респонденти са 

избрани фирмени мениджъри и мениджъри от средните управленски нива – 

най-вече производствени/операционни мениджъри. Получените резултати, 

макар заради сравнително малкия брой анкетирани МСП да не може да се 

твърди, че са с голяма представителност,  са интересни и показателни за про-

блемите и това, какво предстои да се направи за подготовката на българските 

МСП за внедряването на Индустрия 4.0. 
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Изследването обхваща 74 МСП от региона на София. По предмет на дей-

ност те се разпределят както следва (фиг. 1): 

 Преработваща промишленост – 42%;  

 Услуги – 50%; 

 Строителство – 8%. 

 
Фиг. 1. Структура по вида икономическа дейност 

Предмет на по-нататъшния анализ в настоящата публикация са 68-те 

фирми от сферата на производството и услугите. 69,1% от тях са български, 

26,5% са с чуждестранно участие, а останалите 4,4% са чужди. 

По големината си МСП от така определената извадка са относително „ра-

вномерно разпределени”: средни – 36,8%, малки – 33,8% и микро – 29,4% 

(фиг. 2): 

 
Фиг. 2. Структура по размера на БО 

Трябва да се посочи, че всичките 3 чуждестранни предприятия от анкети-

раните работят по внедряването на Индустрия 4.0, а всички с чуждестранно 

участие вече разработват стратегия за нейното внедряване, като почти поло-

вината от тях също така я внедряват. Разбира се и предприятията с изцяло 

българско участие се стремят да не изостават от тази тенденция, но все още 
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много може да се желае [10]. 

2.2. Ниво на цифровизацията на производствената подсистема 

Българският бизнес полага усилия да бъде в крак с глобалните тенденции 

в сферата на цифровата трансформация и възможностите, които тя предлага. 

Резултатите от анкетата ясно показват, че дигитализацията съвсем не е на 

заден план за предприятията в България. Но въпреки, че повечето МСП в 

България осъзнават потенциала на цифровизацията за развитие и разрастване 

на техния бизнес, близо една трета (29,4%) от тях признават, че нямат 

цялостна стратегия за дигитализация и прилагат различни софтуерни пакети 

за различни цели и функционални направления на мениджмънта. По-голяма 

част от изследваните МСП виждат в дигитализацията начин да оптимизират 

използването на ресурсите, да автоматизират производството си, да подобрят 

взаимодействието си с клиенти и доставчици, както и да намалят производ-

ствените си разходи и увеличат производствената си гъвкавост. Същевремен-

но те нямат високи очаквания за нарастване на печалбите и улесняване и поо-

щряване на продуктовите и технологични иновации в резултат от цифровиза-

цията [10]. 

На въпроса „Разполага ли фирмата с компютърна база от данни и елек-

тронна система за управление на запасите?“ повечето от производствените 

МСП (61,3%) отговарят, че разполагат с такава. За МСП от сферата на 

услугите този процент е 21,6% и това в голяма степен е разбираемо, като се 

вземе пред вид техният бизнес модел – повечето от тях (като софтуерни 

компании, маркетингови агенции и др. под.) в сравнително малка или ни-

щожна степен влагат различни суровини и материали в своята дейност и не 

изпитват необходимост от такъв софтуер. 

Въпреки посоченото по-горе по отношение използването на интегрирани 

информационни системи за управление на предприятието (ERP, CRM и др.) 

ясно личи тенденцията да се разраства тяхното използване (фиг. 3). 

 

       а) по настоящем   б) в близко бъдеще 

Фиг. 3. Използвате ли ERP система за производствено планиране? 

Решението за внедряване на ERP система често е свързано със значител-

ни инвестиции. Добре проектираната и успешно внедрена система дава въз-
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можност за промяна на бизнес модела и значително увеличаване на възмож-

ностите и готовността за внедряването на Индустрия 4.0. 

Също така много от анкетираните МСП използват в техните производ-

ствени процеси CNC машини – друг „признак“ на цифровизацията. Изследва-

нето показва, че понастоящем 20,6% от анкетираните МСП използват 1 – 2 

бр. CNC машини, 14,7%  използват 3 до 5 бр. и 4.4% – над 5 бр. (фиг. 4а). На-

меренията са същите показатели в близко бъдеще (фиг. 4б) да бъдат със стой-

ности както следва: 32,4% – 1 до 2 бр.; 20,6%  – 3 до 5 бр. и 11,8% – над 5 бр. 

 

 

       а) по настоящем   б) в близко бъдеще 

Фиг. 4. Брой на изшползваните CNC машини  

 

2.3. Ниво на роботизацията на производствената подсистема 

Роботите могат да работят неуморно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. 

Те вършат своята работа с непоколебимо усърдие, пълна ангажираност и не-

надмината прецизност. Роботите намаляват производствените разходи и доп-

ринасят за развитието на компанията и за подобряването на нейната конку-

рентоспособност. 

Въпреки множеството им безспорни предимства, интелигентните роботи-

зирани системи в българската индустрия, особено при МСП, са все още срав-

нително малко и в тази област има голям потенциал за развитие. 

Сравнително малка част от МСП – едва около 6% от участниците в анке-

тата, използват роботи в производствените си процеси (фиг. 5). Интересно е 

да се отбележи, че в близко бъдеще мнозинството от тях също не възнаме-

ряват да инвестират в роботизацията – техният дял е около 9%. Тук следва да 

се отбележи инерцията в мисленето на мениджърите на МСП, които в по-го-

лямата си част не са склонни и при работни места с CNC машини да изпол-

зват роботи и да мислят за увеличаване ефективността на тези комплекси, ка-

то автоматизирани/роботизирани междинни и крайни складове, роботизирано 

изпълнение на установъчни и спомагателни операции и др. под. 
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       а) по настоящем   б) в близко бъдеще 

Фиг. 5. Дял на МСП, използващи роботи в производствените си процеси  

 

2.4. Ниво на автоматизацията на производствената подсистема 

 „По-оптимистично“ е състоянието по отношение на по-общия въпрос за 

автоматизацията като цяло на производствените процеси при изследваните 

МСП (фиг. 6). Съгласно отговорите на анкетираните, при много от тях сте-

пента на автоматизация е „средно висока“ (26,5%) и сравнително висока 

(25%). Трябва да се отбележи, че тук са включени и МСП, използващи CNC 

машини, автоматизирани транспорт и/или складове, а в някои случаи – и 

ГАПС. В голям процент от отговорите наличието на ERP система също е 

признак за автоматизация. 

 

Фиг. 6. Разпределение на отговорите на въпроса „Как оценявате степента на 

автоматизация на производството във Вашето предприятие?“ 

По отношение на автоматизацията и роботизацията по-общо следва спе-

циално да се посочи и друга, чисто „технологична“ страна на проблема –

използването на 3D-принтиране и необходимостта от ново поколение сензо-

ри и датчици, които да бъдат монтирани и в полуфабрикатите, и крайното 

изделие с цел не само проследяване технологичните параметри на процеса и 

неговото качествено осъществяване, а и адекватно и навременно оперативно 

управление на производствената подсистема като цяло и динамично препла-
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ниране на производствения график, като се взимат пред вид моментното на-

товарване на отделните машини, наличието на многовариантност за техноло-

гичните маршрути и непрекъснато възникващите промени при заявките на 

клиентите и наличностите на производствен капацитет [11, 12]. 

Решаването на тези проблеми е основен фактор за интегрирането на по-

тоците информация с материалните потоци, генерирани от производствените 

процеси с цел самостоятелното вземане на решения, обработвайки големи ба-

зи данни (Big Data), машинното самообучение (Machine Learning) и в крайна 

сметка – формирането на т. нар. интелигентни предприятия (Smart Factories). 

 

2.5. Основни мотивиращи фактори за внедряване на елементите на 

Индустрия 4.0 в производствената подсистема на МСП 

Резултатите от това и много други проучвания показват, че е най-подхо-

дящо прилагането на принципите на Индустрия 4.0 първоначално в произ-

водствените подсистеми в индустриалните предприятия. Това заключение е в 

пълно съответствие с основната идея зад Индустрия 4.0 и крайната й цел, а 

именно: създаването на интелигентни производствени системи. По този на-

чин се гарантират повишаването на производителността, по-доброто качество 

и увеличаването на гъвкавостта, което дава възможност на производителите 

да се справят с предизвикателствата пред производството на масови персона-

лизирани/къстамизирани продукти с кратък срок на доставка. 

 

Фиг. 7. Мотивиращи фактори за внедряване на елементите на Индустрия 4.0 

Както е видно от фиг. 7, основни мотивиращи фактори за внедряване на 

Индустрия 4.0 са намаляването на производствените разходи (за 85.3% от ан-

кетираните) и устойчивото развитие на бизнеса (76.5%), следвани от изисква-

нията на пазарното търсене по отношение на къстамизацията на продукцията 

(73.5%), визията за развитието на фирмата (71%), натиска от страна на дос-
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тавчиците за оптимизиране веригите на доставките (59%) и евентуалните 

действия от страна на конкуренцията за внедряване на Индустрия 4.0 (47%). 

Високо мотивиращ фактор са и поощренията и инициативите на държав-

но/правителствено равнище (73.5%). Добрият имидж на предприятията (най-

вече европейски и световни), внедрили Индустрия 4.0, също е мотивиращ 

фактор за 44% от анкетираните, както и участието в индустриални обедине-

ния/клъстери (около 30%). 

 

2.6. Основни демотивиращи фактори и пречки за внедряване на 

Индустрия 4.0 в МСП 

Фиг. 8 [10] обобщава представата на респондентите за предизвикателст-

вата и препятствията пред тях: 81% процента от анкетираните смятат, че най-

критичните бариери пред внедряването на Индустрия 4.0 в тяхната компания 

са осигуряването на адекватна IT-инфраструктура и на първоначалното фи-

нансиране. 

 

Фиг. 8. Проблеми и пречки пред внедряването на Индустрия 4.0 [10] 

Липсата на квалифицирани специалисти е друг проблем, който възпира 

над 78% от МСП, 27% от участниците заявяват, че са заети с други предизви-

кателства в своя бизнес и нямат скорошни планове за Индустрия 4.0, докато 

други 27% от тях са споменали и други пречки по линия на Индустрия 4.0, 

като например трудности при убеждаването на висшето ръководство. Липса-

та на яснота около основните елементи и концепцията на Индустрия 4.0 е по-

сочена също от 27% от анкетираните. 

 

3. Заключение 

Настоящата публикация представя резултатите от проучване, проведено 

между 68 МСП от производствения сектор и сектора на услугите в района на 

София. Въпреки, че декларираните намерения на анкетираните са Индустрия 

4.0 да бъде внедрена за модернизиране и трансформиране на МСП в бъдеще, 

анализът на показателите, характеризиращи отделните й компоненти най-ве-
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че по отношение на производствената подсистема, показва, че в голяма сте-

пен има много да се направи по отношение на мотивацията при човешкия 

фактор и цифровизацията на осъществяваните производствени процеси – но-

ви технологии: 3D-принтиране, цифровизация не само на машините и съо-

ръженията (сензори и др. под.), а и на произвежданите крайни изделия и 

техните компоненти (чипове за проследяване и контрол и т. н.), с цел тяхното 

ефективно и ефикасно управление – по време и по място – на самите процеси 

и на производствената подсистема на предприятието като цяло. 
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Abstract. The OS.University (OSU) R&D project promises to bridge this gap between the 

industry sector and Academia via blockchain technologies. Its main output is a decentralized 

platform that serves as a smart ledger for authentication of achievements. On the platform, 

learners create a digital wallet featuring verified education and work credentials. From here, 

they connect with educators and businesses to find global academic and career development 

opportunities. Schools and universities are being offered a faster, transparent and more cost-

effective mean of sharing and checking credentials, while businesses are provided with 

instant access to a global pool of talent with traceable credentials for smarter recruitment. 

All of the parties are being incentivized to participate and outperform through distribution of 

blockchain-based cryptographic tokens. The article presents a method for exploring the 

actual effect of such an alternative form for incentivization of high performance and its 

potential application beyond the OSU use case. 

Keywords: Participatory Research, University College London, EdTech, Performance 

Management, Blockchain, Theory of Change. 

 

1. Introduction 

Since the end of the Second World War, we have seen a movement towards 

centralized systems. These centralized systems work in an economic sense, but they 

tend to establish a status quo where specific groups are being favoured, while sharing 

between communities and individuals is either discouraged or put in a disadvantaged 

position. The same is true for the field of higher education and research where 

contrary to the open nature of science, institutional interests prevail over peer-to-peer 

exchange of opportunities and resources. 

The new wave of open source innovations, such as blockchain technologies, 

which tend to decentralize and open-up closed systems, are extremely valuable in the 

attempt to encourage the sustainable development of higher education and research 

organizations in line with the overall paradigm shift, happening in the broader 

economy – the so called Industry 4.0, smart factories, smart cities, etc. [1, 2, 3, 4, 5]. 
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The purpose of this report is to present an approach to measure the actual change, 

(according to the theory of change framework on fig. 1), created by blockchain-based 

pilot projects, such as the OS.University platform, which is built, following a 

thorough key success factors’ exploration and application of best practices identified.  

 

 

Fig. 1. Theory of Change framework – a methodology for planning, participation, and 

evaluation that is used to promote social change across sectors (NGO, public, EdTech) 

 

A concept for a participatory research method is brought forward, based on the 

guidance provided by University College London (UCL) through its EDUCATE 

research incubation program. The method is expected to validate the success of 

certain self-organizing, platform-driven models, which utilizing Ethereum-based 

smart contracts and reward-driven behavioural architecture, tend to achieve the 

element of sustainability of operations in the absence of a strict hierarchy and the 

costs associated to it. 

 

2. Overview 

In May 2015, the European Commission presented a strategy to create a Digital 

Single Market where people and businesses can make the most of what digitization 

offers. This includes EU actions and funds to accompany Member States so that 

people can develop the right skills for new jobs and professional opportunities [2, 

3, 4, 6, 7]. Verifying would-be candidates in the globalizing business and academic 

worlds, however, is no small task – there’s no quick model to validate dispersed 

credentials and there can be a communication gap/mismatch between the academic 

and business sectors. Companies are spending 30+ days per candidate when 

reviewing experience and competences, resolving miscommunicated or false data. 

Universities may require months when authenticating or certifying the legality of 

diplomas, certificates [2, 4, 8]. 

Based on this exact context, the reward-winning OS.University platform is a 

worthy pilot project to look at, research-wise, given the intensification that is 
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happening in the field of learning. As Alvin Toffler wrote, the illiterate of the 21st 

century will not be those who cannot read and write, but the ones who cannot 

learn, unlearn, and re-learn.  

This growing demand for learning every day, everywhere, creates the need to 

rethink how we validate & verify learning in the Digital Era. And while doing so, 

to separate the actual solutions that deliver change from the overhyped many. More 

and more prominent voices, such as Prof. John Domingue, Director of The 

Knowledge Media Institute, consider that this change we speak of, needs to happen 

in an instant, trusted, decentralized manner, beyond institutional and national 

borders. To help learners & employees claim and advance their educational and 

professional identity, OS.University introduces the digital credentials wallet as a 

service. Its success as a de-facto standard for validation and verification depends 

on its mass adoption on the side of learners, educations, and corporations. The role 

of cryptocurrency-type of digital tokens for the adoption of the educational 

technology and for its effectiveness as an edtech solution that brings change, is 

being explored as part of the research. Does it really incentivize high performance? 

Moreover, how can we prove this methodologically, so that the approach can be 

reused industry-wide, beyond the OSU use-case? 

To help find the answers, the article looks into a method, derived from the 

experience of OSU team, working with UCL’s EDUCATE program. EDUCATE is 

a rigorous and comprehensive training programme designed to help start-ups, 

SMEs, entrepreneurs and educators to develop, evaluate and improve their 

products and services with the use of research evidence. Based at the Knowledge 

Lab, at UCL’s Institute of Education, EDUCATE is match-funded by the European 

Regional Development Fund and UCL’s partners: UCL Engineering, the British 

Educational Suppliers Association (BESA), Nesta and F6S. This collaboration 

brings together all the strands of knowledge, experience and expertise needed to 

produce world-class EdTech. It should be underlined that the EDUCATE 

programme’s distinct focus is on pedagogical research and ‘what works’. 

2.1. Research Questions 

Two are the main questions that the researcher raises in order to 

prove/disprove the effect of the application of such an alternative form for 

incentivization of high performance, as the EDU token: 

The first question is “Are token-based incentive schemes affecting edtech 

adoption and retention levels?” There is the assumption that learners will create 

blockchain-based credentials wallets and further utilize them as a result of an early 

incentivization with EDU tokens. Therefore the number and the utilization of 

wallets/accounts will be measured among token-incentivized and control groups. 

The second question is „Are token-based incentive schemes generating edtech 

network effects?“ There is the assumption that the EDU token can play a role not 

only as a catalyst when it comes to blockchain technology adoption in education, 

but that it can also play an instrumental role for the sustainable development of the 
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project it is part of, through indirect network effects, which are key to achieving 

the impact we are looking for, i.e. the formation of a striving decentralized, self-

enhancing community of learners, educators, and businesses. 

2.2. Research Topicality 

The outcomes of the research are expected to not only prove the utility of the 

EDU token within the OS.University project, but to also be of use when assessing 

the utility of other cryptographic tokens in non-cryptocurrency blockchain projects, 

primarily from network building and sustainability point of view. This is of 

especial importance, given that there isn’t an industry-wide agreement [2,9] on 

whether digital tokens bring value to the penetration of blockchain in different 

fields beyond finance or if they are actually harming the mass adoption of the 

underlying technology within a certain industry, due to their ambivalent public 

perception [10]. 

2.3. Research Methodology 

The proposed approach on the research is centered around the cooperation 

with the newly established multidisciplinary Center for Shared Science and 

Business at the Technical University of Sofia (https://tu-cssb.org/).  

TU Sofia is chosen as a partner, given that it is the largest educational and 

scientific complex in Bulgaria in the field of technical and applied science with an 

institutional accreditation grade of 9.5 (on the scale of 10) for the period 2012 – 

2018. CSSB has the statute of an applied science laboratory, established on March 

28th 2018 by the Academic Council of TU Sofia on recommendation by the 

Faculty of Management and the Faculty of Electronic Engineering. The Center is 

interested in assessing the effect of blockchain technologies on learning outcomes 

in higher education, but also on the blockchain technology itself, given its potential 

for broad implementation in the areas of manufacturing, supply chains, etc.  

Four study groups from within the Department of Industrial Management at 

the Faculty of Management, comprising of approx. 50 students, enrolled in 2nd and 

3rd year of their undergraduate studies, studying classes in ‘Industrial Engineering’ 

and ‘Production Management’, are expected to be actively involved in the 

research. The members of two study group from each of the two subjects, are to be 

offered the opportunity to get rewarded with EDU tokens upon achieving certain 

educational milestones, enabled through the OS.University platform, such as:  

a) when creating blockchain-based credentials wallets and validating 

their course grades on the Ethereum blockchain through their 

wallets/accounts;  

b) when building and/or enrolling into tailored learning pathways, 

oriented around their core course subject; 

c) when outperforming throughout their semestrial exercises.  

One of the other two control groups will be encouraged to achieve the exact 

same learning outcomes, but through a bonus grade-oriented scheme 

incentivization, while the second control group will not get incentivized at all, 
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apart from the fact that its members will be informed on the general (intrinsic) 

benefits, which blockchain technologies may carry when it comes to educational 

and professional development in the long run.  

Researcher’s assumption is that in the short and mid-term, there will be 

bigger buy-in for OSU ‘credentials wallet’ as a service and for the other platform 

functionalities when users are incentivized to try it out through EDU token 

distribution scheme (a tradable digital asset with actual market value beyond its 

utility as an access token), compared to when they are not being incentivized or 

when standard forms of in-class rewards and recognitions are being put in use, 

such as grade bonuses. The difference in the levels of adoption will serve as a 

proof of token’s value to distributed ledger technology (DLT) adoption throughout 

Academia.  

Further to that, a second assumption is made. While the EDU token is 

expected to manage to trigger technology adoption of the blockchain-based service 

on the side of learners, this user base of learners with registered learning 

accomplishments is expected to bring adopters on the side of educators 

(authenticating previous and providing further learning opportunities), i.e. token-

based incentive schemes are expected to generate network effects. These indirect 

network effects (if such) – ‘more token holders lead to more active OSU users, 

leading to more  token holders’ will prove (or disprove) the concept that the EDU 

token is a valuable ‘voucher for education’, rather than simply a tradeable 

cryptographic asset, perceived  and utilized predominantly as a speculative 

investment vehicle. The latter outcome will fail to support researcher’s thesis that 

tokenization of education has positive educational impact that enriches the core-

value proposition of blockchain technology application in education [11]. 

2.4. Data Collection & Analysis 

Quantitative and qualitative data will be collected through:  

a) direct observation – we will be comparing quantitative data, regarding 

initial adoption and retention rates among token-incentivized learners 

and the controlled groups throughout the course of 2 academic years;  

b) interviews and surveys – qualitative data will be collected from 

learners on the perceived utility of the edtech solution they are 

leveraging and on the (potentially) reinforcing role of the EDU token;  

c) usage metrics – quantitative and qualitative data points will be 

collected through the OS.University platform itself and other tracking 

tools (such as Etherscan), aiming to bring clarity on how the platform 

is being utilized in terms of functionality and activity online – are 

wallets being actively leveraged to record off-campus learning, are 

tokens being spent on core educational use cases, rather than 

transferred off the platform.  

Self-reporting through surveys will also be part of the overall mix as OSU 

open-source platform for education and career development aims to empower the 

next generation of learners to manage their education and career-development 
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pathways without relying on third parties – by registering and verifying their 

accomplishments onto a distributed blockchain. 

In addition to the importance of data gathering throughout the experimental 

research, key focus will be put on interpreting the results by drawing from the 

findings of renowned works on monetary incentives (in learning and beyond) and 

gamification in education, particularly in the light of the role of digital 

technologies.  

Among the practical and theoretical works, serving as a foundation, are: 

 Bonner, Sprinkle (2002). The effects of monetary incentives on 

effort and task performance: theories, evidence, and a framework for 

research; 

 Dicheva, Dichev, Agree, Angelova (2015). Gamification in 

Education: A Systematic Mapping Study; 

 Guryam, Kim, Park (2016). Motivation and incentives in education: 

Evidence from a summer reading experiment; 

 Richter, Raban, Rafaeli (2015). Studying Gamification: The Effect 

of Rewards and Incentives on Motivation. 

2.5. Ethical Considerations 

An ethical issue may be considered the fact that students are expected to be 

sampled for a research on a technology, which is in a process of 

commercialization, i.e. its positive effect on achieving the learning outcomes 

pursued is yet to be proved. While in the context of participatory action research, 

which seeks to understand the world by trying to change it, collaboratively and 

following reflection, this may not seem as inappropriate, it is worth noting and 

worth taking additional measures to avoid negative side effects on the educational 

process through regularly disclosing all of the research work.  

Last, but not least, as blockchain is a distributed database that provides an 

unalterable, (semi-)public record of digital transactions where each block 

aggregates a timestamped batch of transactions to be included in the ledger (or 

rather, in the blockchain) and each block is identified by a cryptographic signature, 

these blocks are all back-linked; that is, they refer to the signature of the previous 

block in the chain, and that chain can be traced all the way back to the very first 

block created. As such, the blockchain contains an un-editable record of all the 

transactions made, hence the question of data privacy and security. Learners’ data 

is to be kept within the boundaries of the Department of Management and not a 

subject of broader dissemination (even within the broader project team). 

 

3. Conclustion 

The above method, proposed for exploring the effect of the application of 

alternative forms of incentivization for high performance, such as digital tokens 

implementation in the field of higher education (and beyond) is participatory in its 

nature, which means that it does not originate from a monolithic body of ideas and 
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methods, but rather from a pluralistic orientation to knowledge making and social 

change [12]. The method is designed with the support of UCL’s EDUCATE 

program and is awarded with an ‘EdWard’ badge of honour in April 2019. 

The EdWards are associated with the EDUCATE programme. These badges are 

designed to celebrate and give recognition to those researchers who successfully 

complete the programme, and those who make a real world impact applying its 

principles in the design of their EdTech products and services. While the mark 

cannot be taken as an endorsement of any particular product or service, those 

successfully completing the programme have demonstrated a clear understanding 

of applying research methods and frameworks as the below (fig. 2) and how 

reputable evidence can assist them in developing world-class products and services 

that are effective and marketable, and fit for purpose. 

 

 

 

Fig. 2. Evidence-informed practice, prof. Rob Briner, Center for Evidence-based 

Management (management decisions, based on critical thinking and evidence) 
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