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ELEMENTS OF THE CONSUMERS DIGITAL PORTRAIT 

AND METHODS OF THEIR RESEARCH  
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Abstract. In the paper the authors conducted a research of the digital portrait of the 

consumer, established the relationship between the digital portrait of the consumer and the 

portrait of the consumer. The definition of "digital consumer" and "digital consumer 

portrait" is given. Formed a system of characteristics that form a digital portrait of the 

consumer; Four groups of characteristics have been identified: socio-demographic, 

behavioral, psychographic and geographical characteristics. The separation of each group of 

characteristics into static and dynamic elements has been carried out. The role of the 

dynamic elements of the characteristics of the digital consumer, methods of their research. 

The authors determined a system of methods for studying a digital portrait of a consumer, 

clarified the concepts of open and hidden methods for studying consumer characteristics. 

The importance of search engines and social networks in the study of the digital portrait of 

the consumer, the primary priority of psychographic characteristics. 

Keywords: digital marketing, digital consumer, digital consumer portrait, psychographic 

characteristics, socio-demographic characteristics, behavioral characteristics, geographical 

characteristics. 

1. Введение 

В современном мире маркетинг играет все большую роль в продвижении 

товаров на рынке, доведения их до конечного пользователя. Для достижения 

успеха в этом процессе специалистами маркетинга применяются методы 

сегментации и таргетирования, которые опираются на изученные 

характеристики о потребителе и его цифровой портрет. Однако, с развитием 

информационных технологий, популяризацией социальных сетей и 

поисковых машин изучение характеристик цифрового портрета потребителя 

становится несколько иным. Целью данной работы является формирование 
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характеристик цифрового портрета потребителя, а также исследование 

возможностей к их изучению. Необходимым является формирование 

определения цифрового портрета потребителя и уточнение групп 

характеристик, его формирующих. 

 

2. Цифровой потребитель и цифровой портрет потребителя 

Процесс перехода всего человечества в мировую паутину сегодня все 

более очевиден. Каждый из нас сталкивается с ежедневным взаимодействием 

с интернет-сервисами, торговыми интернет-площадками, электронной 

почтой, социальными сетями, мессенджерами. Согласно данным 

исследования, проведенного агентства We Are Social и Hootsuite, 67% 

населения являются активными пользователями мобильных устройств, 51% 

населения используют доступ к сети Интернет, и 36% являются активными 

пользователями социальных сетей [1]. 

Ежедневное взаимодействие с цифровым пространством приводит к 

тому, что в киберсреде накапливается огромное количество информации о 

пользователе: лог-файлы, текстовые сообщения, аудио- и видео-контент. По 

информации компании IDC объем такой информации в мире в 2016 году 

достигал 16 зеттабайт[2]. 

В работе авторами было произведено уточнение содержание понятия 

"интернет-потребитель" применительно к цифровой среде. Авторы 

обосновывают, что такого потребителя следует понимать как физическое 

лицо или учреждение, которое намеревается приобрести, приобретает или 

уже приобрел товар или услугу (в т.ч. через третьих лиц) посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Исходя из уточненного определения понятия "интернет-потребителя", 

авторами характеризуется совокупность характеристик, определяющих его 

поведение в цифровой среде как цифровой портрет потребителя. 

В работе проведено уточнение понятия цифрового портрета потребителя, 

который понимается как глубокое описание личности, основанное на анализе 

цифровой тени пользователя, являющегося ярким (типичным) 

представителем сегмента целевой онлайн-аудитории. 

Для изучения цифрового портрета потребителя авторами был произведен 

анализ классического портрета потребителя, произведенный в следующем 

разделе данной работы. 

 

3. Портрет потребителя 

Портрет клиента – это глубокое описание личности яркого (типичного) 

представителя сегмента целевой аудитории[3]. 

Портрет потребителя формируют [4]: 

1) Социально-демографические характеристики 

Важность социально-демографических характеристик при офлайн 

продажах невероятно велика: при осуществлении непосредственного 
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контакта консультант работает с конкретным клиентом, что формирует 

необычайную значимость того, кто покупает. Социально-демографический 

портрет потребителя формируются из следующих характеристик: пол, 

возраст, образование, род занятий, профессиональный и семейный статус, 

уровень дохода[5]. 

2) Психографические характеристики 

Зависимость продаж от популярности онлайн-ресурсов компании 

неизбежно повышала интерес к изучению их потребителей. И сегодня у 

ритейлеров есть желание изучать своих потребителей более подробно и 

выяснить, что мотивирует их к покупке, их выбор и предпочтение, задавая 

при этом вопрос «Почему покупает?», что формирует психографический 

портрет в сети Интернет.  

Для исследования и классификации потребителей американский 

специалист в области интернет-маркетинга Джереми Смит в своей заметке 

выделил девять психографических характеристик, определяющих мотивы 

поведения интернет-пользователей в виртуальной среде: увлечения, 

интересы, убеждения, поведение, привычки, образ жизни, отношение, 

ценности, когнитивные предубеждения [6]. 

3) Поведенческие характеристики 

Поведенческие факторы - это действия посетителей на сайте, среди 

которых можно выделить: вход, просмотр страниц, переход по ссылкам, 

время нахождения на сайте, возвращение в поисковую выдачу. 

Появление метода ранжирования по поведенческим факторам заставляет 

оптимизаторов и владельцев онлайн-ресурсов уделять больше внимания 

уникальности контента, релевантности запросам, удобству сайта с точки 

зрения пользователя. 

С точки зрения анализа поведения потребителя и выявления весомых 

факторов его поведения в качестве характеристик можно выделить: 

 показатель отказов; 

 время на сайте; 

 глубина переходов; 

 возврат к поисковой выдаче [7]. 

Проведенные автором исследования в качестве наиболее важных 

поведенческих характеристик пользователя, представляющих наибольший 

интерес для маркетинговых структур, выделяют: лояльность, событие, 

частота использования, отношение к бренду, отношение к товару, статус 

потребителя, уровень готовности покупателя [8]. 

4) Географические характеристики 

Группа географических характеристик, формирующих географическое 

представление о потребителе включает в себя классическое представление о 

потребителе: географическое месторасположение и географические условия 

проживания. 
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4. Цифровой портрет потребителя 

Для обеспечения достоверной сегментации потребителей в цифровой 

среде необходимо делать упор на набор характеристик, свойственных 

каждому отдельному потребителю, сформированных в работе ранее, 

дополненный под реалии цифровой среды. В качестве такой системы 

показателей может выступать цифровой портрет потребителя. 

Структура характеристик в цифровом портрете потребителя имеет 

аналогию с классическим вариантом и включает четыре основные группы: 

социально-демографические, психографические, поведенческие и 

географические.  

Однако в цифровой среде анализ характеристик интернет-потребителя 

может осуществляться во временном срезе с помощью технологий больших 

данных и машинного обучения. Поэтому каждая группа характеристик может 

быть дополнена динамическими элементами цифрового портрета 

потребителя, отличительной особенностью которых является возможность 

прогнозирования их изменения. 

Таким образом, цифровой портрет потребителя формируется из четырех 

групп характеристик, однако каждая из таких групп в цифровой среде 

создается за счет комбинации статических (оффлайн характеристики, 

изучаемые классическими методами маркетинга) и динамических 

(характеристики, свойственные сети Интернет, изучаемые за счет 

современных методов сбора и обработки информации) элементов. 

 
Рис. 1. Система  характеристик, составляющих цифровой портрет 

потребителя 
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В ходе формирования системы характеристик, составляющих цифровой 

портрет потребителя, автором были предложены такие динамические 

элементы, как: социально-экономическая эволюция личности, увлечения, 

интересы, эмоциональный окрас потребителя, места, маршруты. 

Возможности изучения характеристик во временном срезе позволяют 

создавать такой динамический элемент социально-демографической группы, 

как социально-экономическая эволюция потребителя, сформированная путем 

непрерывного анализа статических элементов (социальный статус, уровень 

дохода). Подобный динамический элемент позволит не только осуществлять 

более точную сегментацию потребителей, но и обеспечит возможность 

прогнозирования момента социально-экономической эволюции других 

потребителей благодаря анализу собранных данных. 

К динамическим элементам психографических характеристик автор 

относит увлечения и интересы, предлагая перенести их из группы 

статических в группу непрерывно изучаемых. Данное предложение может 

быть аргументировано тем, что увлечениям и интересам потребителя 

свойственно волновое развитие: некоторые увлечения могут повторно 

заинтересовать потребителя спустя некоторое время. Постоянный анализ 

данных характеристик способствует выявлению того периода, в течении 

которого у потребителя возникает с новой силой интерес и увлечение, а 

также прогнозировать в дальнейшем момент таких событий, определить 

факторы, предшествующие им. 

Проведенные автором исследования позволили выявить из данных 

характеристик три наиболее важные, исследование и анализ которых 

является возможным в социальных сетях: 

Увлечение – это характеристика, подразумевающая деятельность, 

которой потребитель занимается в свободное время исходя из своих 

душевных потребностей. В некоторых психографических профилях эта 

характеристика может быть представлена как «хобби» [9]. 

В современной научной литературе существует несколько подходов к 

классификации увлечений, но наиболее встречаемая из них выделяет 

следующие группы по разным признакам: активные, пассивные, модные, 

традиционные, экстравагантные [10]. 

Каждому человеку свойственно наличие интересов, 

характеризующимися наличием несвойственной увлеченностью человека к 

тому или иному событию или занятию, которая влечет за собой моральное 

удовлетворение. Кто-то видит интересы, как определенные сферы 

деятельности человека, а для других это приоритетные задачи в жизни. 

Наличие у людей интересов ведет к заинтересованности, которая отражает 

целенаправленное поведение человека для достижения новых результатов, 

важных для самого человека.  

Существует много определений понятия «интересы», представленных 

различными авторами работ, представим одно из них – это области 
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повседневной жизни человека, представляющие для него душевную 

ценность, в которых он осуществляет целенаправленный поиск новой 

информации. Сформированные в потребителе интересы определяют его 

модель поведения в виртуальной среде [9]. 

Ниже представлена наиболее полная из классификаций, которая 

составлена исходя из выгоды, которую преследует человек в своих 

увлечениях: непосредственные, опосредованные, материальные, духовные, 

личные, социальные [11]. 

По степени социальной значимости интересов выделяют: жизненно 

важные, важные, маловажные [12]. 

Очевидно, интересы являются основополагающей составляющей нашей 

жизни, во многом определяющие поведение и поступки людей. По этому 

основанию интересы предоставляют большой объем информации о интернет-

потребителях, которые необходимо учитывать маркетинговым 

исследователям при адаптации интернет-магазинов. 

Также в качестве динамического элемента психографических 

характеристик автор выделяет такую характеристику, как скрытые интересы. 

Скрытые интересы потребителя могут быть изучены только в цифровой 

среде, поскольку они не выражаются потребителем явно, но могут быть 

выявлены в результате анализа активных действий потребителя в социальной 

среде, таких как отметка "мне нравится" к записям, размещаемым в 

социальных сетях. Динамический элемент психографических характеристик 

"скрытые интересы" может быть изучен за счет анализа целевых действий в 

социальных сетях и поисковых машинах. 

Группа поведенческих характеристик потребителя дополнена таким 

динамическим элементом, как эмоциональный окрас - характеристика, 

сформированная на анализе размещаемых потребителем записей, отзывов, 

заметок в сети Интернет и социальных сетях, и отражающая склонность 

потребителя к эмоциональному выражению своего отношения к 

приобретенному потребителем товару. Эмоциональный окрас потребителя 

позволит понять, какую обратную связь может ожидать производитель по 

результатам использования его товара. 

В цифровом пространстве в рамках данной группы автором выделяются 

новые характеристики, основанные на анализе данных, собираемых по 

средствам GPS датчиков мобильных устройств: 

 места: географические объекты, посещаемые потребителем (дом, 

работа, учеба, магазины, рестораны и т.д.); 

 маршруты: пути перемещения пользователя. 

Географические характеристики позволяют не только собрать 

информацию о посещаемых потребителем местах в регионе его пребывания, 

но и путях его перемещения между ними. 

Социально-демографические характеристики по-прежнему являются 

важным элементом в описании потребителей, однако бизнес понимает, что 
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ему важнее прийти к пониманию того, почему у него приобретают данный 

товар, а не кто приобретает данный товар. Исходя из понимания 

психографических характеристик предоставляется возможным более 

высококачественное сегментирование целевой аудитории, позволяющее 

сформировать наиболее подходящие методы мотивации совершения 

покупки. 

 

5. Методы изучения динамических элементов цифрового портрета 

потребителя 

Авторами в рамках проведенного исследования была предложена 

система методов проведения исследования характеристик потребителей в 

цифровой среде с  целью сегментирования рынка новых товаров.  

Система методов включает в себя два метода проведения исследования 

характеристик потребителя в сети Интернет: открытого и скрытого. 

 

 
 

Рис. 2. Система методов исследования интернет-потребителя 

 

Под открытым методом проведения исследования понимается 

совокупность методов, применяемых в оффлайн маркетинге, проводимых с 

помощью возможностей, предоставляемых сетью Интернет. В данном случае 

цифровая среда выступает лишь в качестве средства, которое упрощает 

проведение исследования профиля интернет-пользователя и его статичных 

элементов. 

Под скрытым методом проведения исследования автором понимается 

способ изучения профиля интернет-потребителя, основанный на машинном 

анализе, проводимым специализированными системами, изучающими 

цифровую тень потребителя. При осуществлении данного метода анализу 

могут подвергаться как активные, так и пассивные целевые действия, 

совершаемые потребителем, формирующие его цифровую тень в 

виртуальном пространстве. По мнению авторов данные методы направлены 

на изучение динамических элементов.  

450



Наиболее важным элементом в данном методе исследования является 

среда проведения исследования. Возрастающая роль социальных сетей и 

большая свобода в совершении разнообразных целевых действий 

потребителем позволяет собирать и исследовать большой объем информации 

о характеристиках потребителя. 

 

6. Выводы 

Повсеместная цифровизация и массовый переход в сеть Интернет нашли 

свое отражение как у компаний, так и у потребителей. В поиске новых путей 

изучения своей целевой аудитории маркетологи изучают новые каналы, 

новые методы и способы получения информации о потребителях. 

Совокупная информация о потребителе представляет собой его "цифровой 

портрет", сформированный путем объединения различных групп 

характеристик, который позволяет специалистам лучше понимать 

потребителя и его интересы. Подобный портрет строиться исключительно на 

анализе информации, предоставляемой самим пользователем. 

Одним из мощнейших инструментов, представляющих информацию о 

потребителей, являются социальные сети, которые активно собирают в себя 

большой пул информации, формируя "цифровой портрет потребителя". 

Пользователи таких сервисов ведут активную деятельность в сети, совершая 

множество действий как с мобильных устройств, так и с компьютеров. 

В данной работе произведен анализ групп характеристик "цифрового 

портрета потребителя" (социально-демографические, психографические, 

поведенческие, геолокационные), выявлены ключевые характеристики 

внутри групп, предложены динамические элементы цифрового портрета, а 

также методы, благодаря которым эти элементы могут быть изучены. 

Роль подобных динамических элементов является чрезвычайно высокой 

для формирования портрета в цифровом пространстве, поскольку они 

позволяют наиболее точно выстраивать сегментацию и процесс 

таргетирования в сети Интернет, а также позволяют не только исследовать 

уже сформированные потребности потребителей, но и предсказывать их, за 

счет прогнозирования на последующий период, построенный на анализе 

ранее совершенных действий. 
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1. Въведение 

Понятията CRM, програма за клиентска лоялност и клиентска стойност са 

сравнително нови понятия за бизнес теорията и практика и са тясно свързани 

помежду си. Въпреки това до момента за тях има различни дефиниции, което 

често затруднява научните изследвания от една страна и бизнес практиката 

от друга. В настоящата статия си поставям за цел да осветля основните 

характеристики на тези понятия и връзката между тях. За постигане на целта 

в начало давам работни дефиниции на горепосочените понятие, след което 

разкривам връзката между тях и на тази основа давам предложение за 

тяхното практическо използване. 

 

2. Дефиниране на понятието CRM 
Тъй като CRM е сравнително младо направление в науката, все още няма 

единна, общоприета дефиниция за него (Grabner-Kräuter, Schwarz-Musch 

2004; S. 198)[1]. Изследването на специализираната литература в тази област 

показва съществуването на много и различни школи и направления (Götz, 

Hoyer, Krafft, Reinartz 2006, S. 412, [2]; Payne, Frow 2005, S. 167, [3]), които 

дефинират CRM както много тясно, така и много широко. Между тези две 

маргинално-екстремни характеристики съществуват още много други 

направления и школи, които фокусират върху един или повече различни 

елементи, компоненти, процеси (Greve 2006, S. 14, [4]; Parvatiyar, Sheth 2001, 

S. 3, [5]; Reinartz et al. 2007, S. 13, [6]). Причините за това състояние накратко 

са следните: 
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 CRM обхваща различни структури в организацията1; 

 CRM се базира и изгражда върху различни теоретично-

изследователски концепции, подходи и инструменти; 

 CRM се използва в различни контексти в мениджмънта на 

организацията; 

 CRM се използва с изследователски, академични и 

консултантски цели, както и цели насочени към 

стейкхолдерите на организацията; 

 CRM е все още сравнително младо научно направление и би 

могло да се разглежда като все още незавършено, а 

постоянно развиващо се, обогатяващо се и усъвършенстващо 

се; 

 На тази основа все още не се работи твърде целенасочено в 

направление на разработване и точно дефиниране на 

понятието CRM. 

Това налага необходимостта от формулиране на работна дефиниция на 

понятието CRM за настоящето изследване. Формулировката на тази 

дефиниция основавам на широкото и холистично разбиране на понятието 

CRM, което се стреми да обедини в себе си следните фокуси от различните 

школи и направления: 

 Стратегически фокус на CRM дефиницията; 

 Процесно ориентиран фокус на CRM дефиницията; 

 Технологичен фокус на CRM дефиницията; 

 Фокус върху организационната култура на CRM 

дефиницията; 

 Фокус върху цялостната философия на организацията 

свързана със CRM. 

Работната дефиниция на понятието CRM на тази основа гласи следното: 

CRM представлява цялостна, клиентски ориентирана философия и 

култура на организацията, върху която се изгражда нейната стратегия, 

която има за цел да повиши стойността и успеха на организацията, 

основани на дългосрочно оптимизиране на връзката с клиентите, чрез 

интегрирана съвкупност от бизнес процеси за идентифициране, 

подготвяне, придобиване, развитие, активизиране и запазване на 

лоялните клиенти, както и създаване и предоставяне на допълнителна 

полза (стойност) на тези клиенти. Основни компоненти на CRM, освен 

горепосочените философия, култура, стратегия и процеси в 

1 В настоящата публикация използвам понятието организация, което включва 

като организации с бизнес насоченост, така и организации с публични цели, с 

което показвам, че концепцията се използва не само за бизнес, но и за 

социални цели. 
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организацията, са също така информационните и комуникационни 

технологии, индивидуалното познаване на клиента и неговото 

клиентското поведение. 

 

3. Дефиниране на понятието програма за клиентска лоялност 

Програмата за клиентска лоялност в практиката и теорията се среща под 

различни понятия, като най-често използваните са следните: „клиентска 

карта“, „програма за клиентска карта“, „клиентска клубна карта“, „бонус 

програма“, „бонус карта“ и „клубна карта“. Dorotic (2010, S. 3.) [7] посочва, 

че в англоезичната теория и практика освен “Loyalty Program” като синоними 

се използват следните други понятия „Frequency Reward Program“, „Bonus 

Card” или „Advantage Card“. В моята разработка под понятието програма за 

клиентска лоялност влагам следното разбиране: 

Програмата за клиентска лоялност представлява интегриран CRM 

инструмент, който би трябвало да обвърже клиента към 

организацията/бранда. Това обвързване се извършва чрез участие на 

клиента в програмата и предоставяне на него на специална мотивация 

чрез нея, при което той получава допълнителна клиентска стойност.2 

В литературата се разглеждат предимно два типа програми за клиентска 

лоялност, но практиката реално използва три типа – не йерархична, 

йерархична и смесена. Не йерархичната програма се характеризира преди 

всичко с икономически ползи (различни видове бонуси), които се 

предоставят на лоялния клиент, в противовес на йерархичната програма, 

която предоставя предимно психологически ползи (определени статуси) на 

лоялния клиент. Смесената програма за клиентска лоялност съчетава в себе 

си определен микс от първите две, в зависимост от конкретния регион и 

клиентска култура на купуване или ментален модел на купуване. 

Програмите за клиентска лоялност предоставят на организациите 

собственици на програмата за лоялност и на лоялните клиенти определени 

предимства, които съм визуализирал на фигура 1. 

2 Доразвита по Leenheer et al. (2007), S. 32 [8]. 
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Фигура 13: Ползи (стойност) за организацията и за клиента от прилагане на 

програма за клиентска лоялност 

  

4. Дефиниране на понятието клиентска стойност 

Понятието клиентската стойност се дискутира повече от половин век 

както в бизнес практиката, така и в академичната литература(Lindgreen et. 

all., 2012) [9]. Интересът към това понятие се засили още повече след 

прехвърлянето на фокуса от продукта4 върху клиента5 и то се превърна в една 

3 Собствена фигура. 
4 Понятието продукт в настоящата разработка използвам в широкия му 

смисъл (общо значение), който включва както физически продукт, така и 

първична услуга от една страна, пълния пакет от всички други предлагани 

допълващи и поддържащи услуги, придружаващи физическия продукт и/или 

първичната услуга от втора страна и пълната комуникирана към клиента 

информация, която е свързана с физическия продукт и/или услуга, с 

придружаващия ги пакет от допълващи и поддържащи услуги и с тяхното 

използване от трета страна. 
5 Понятието клиент в настоящата разработка използвам в широк смисъл, 

който включва крайни потребители, бизнес потребители, както и 

посредничещи бизнес единици от дистрибуционния канал. 
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от преобладаващите бизнес концепции. Въпреки този факт, учудваща за 

мнозина, но не и за мен, е ситуацията, че не съществува консенсус във връзка 

с дефинирането на клиентската стойност, и че липсва общоприета, единна 

дефиниция. Paananen, Seppänen (2014, 710) [10] стигат до заключението, че 

много често при реализация на научно-практически изследвания, свързани с 

клиентската стойност, дори не се прави опит за изрична дефиниция. Khalifa, 

(2004) [11], а малко по-късно и Sánchez & Bonillo (2007) [12] дори  

обобщават, че клиентската стойност е едно от най-неправилно дефинираните, 

най-неправилно използваните и най-двусмислени понятия в маркетинговата и 

мениджърска наука и практика. 

Клиентската стойност е във фокуса на много и разнообразни теории и 

теоретични направления. Най-значителен е интересът на икономическите, а 

от тях на маркетинга и мениджмънта и сродните на тях направления, където 

клиентската стойност представлява тяхното ядро. Между различните теории 

има частично припокриване на идеи и/или елементи, разглеждани от тях от 

една страна, както и всяка следваща теория допълва и усъвършенства 

предходната и изработва дефиниция от друга страна. 

За настоящата разработка, като дефиниция на понятието клиентска 

стойност, аз вземам тази на Woodruff (1997) [13] от най-често цитираните в 

научната литература, която гласи следното: 

Клиентската стойност е възприетото клиентско предпочитание, 

свързано с оценката на атрибутите на продукта, на характеристиките на 

атрибутите и на последици, възникнали при неговата практическа 

употреба, които улесняват (или блокират) постигането на клиентските 

цели и намерения. 

Eggert&Wolfgang (2002) [14] дефинират в B2B контекст клиентската 

стойност по следния начин: 

Възприетата клиентска стойност е когнитивна конструкция от 

перспективата на преди/след покупката, от стратегическата ориентация, 

от настоящите и потенциалните клиенти и от оферирането на 

доставчици и конкуренти. 

 

5. Обобщение и заключение 

Характеристиката на гореизложените понятия показа, че между тях 

съществува тясна връзка и зависимост, тъй като техни градивни  елементи и 

връзки между тях се припокриват. Основа на CRM и програмите за клиентска 

лоялност е клиентската стойност, тъй като върху нея се изгражда доверието 

между продавач и купувач от една страна, както и ползите за двете страни. За 

да бъде програмата за клиентска лоялност по ефективна CRM стратегия е 

особено важно организациите да индивидуализират на базата на клиентската 

стойност своите оферти и в тази насока да продължат изследванията. 
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Abstract. Customer value becomes important issue in theory and praxis. Beside of this it 

often misused. Regarding to this, the aim of this article is to highlight the understanding of 

this noun and provide . Therefore, at the beginning I show its usage and meaning of deferent 

theories and schools of though. After that, I discuss the mostly used definition and 

summarize building blocks and determinants. As a result, I draw some conclusions. 

Keywords: Customer Value, Theories, Marketing, Customer Focus. 

 

1. Въведение 

Динамично променящата се и турбулентна, заобикаляща среда 

представлява значително предизвикателство пред теорията и практиката, 

свързана с бизнеса и в тази връзка особено през последните години 

понятието клиентска стойност придобива все по-широка популярност. 

Въпреки този факт, както често се случва в науката и практиката свързана с 

бизнеса липсва консенсус във връзка с дефинирането на понятието клиентска 

стойност. Често може да идентифицираме ситуации, при които клиентската 

стойност е неправилно дефинирано, неправилно използвано или двусмислено 

използвано понятия както в науката, така и практиката. Причините за това са 

много и различни. Поради това в настоящата публикация търся отговор на 

следните научно-изследователски въпроси: Какво представлява клиентската 

стойност? Кои са детерминантите, градивните елементи и връзките между 

тях на клиентската стойност? Кой, къде и как създава клиентската стойност?. 

За да отговоря на така поставените въпроси, аз в началото правя преглед на 

теориите, занимаващи се с понятието клиентска стойност, след което 

разглеждам най-често използваните дефиниции за него и идентифицирам 

неговите основни градивни елементи и детерминанти. За финализиране на 

разработката осветлявам различията между клиентската стойност и сходни 

или подобни понятия. 

 

2. Теоретико-приложни научни направления свързани с понятието 

клиентската стойност 

Клиентската стойност е във фокуса на различни академични и практико-

приложни дисциплини през последните няколко десетилетия, които създават 
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различни теории за нея. По долу представям кратък и синтезиран преглед на 

по-значимите от тях, доразвивайки разработката на Keränen, J., [1, 8-15]. 

2.1. Неокласическа икономическа теория (Neoclassical Economic 

Theory). Клиентската стойност има субективен характер и произхожда от 

уталитарността/полезността на самия продукт и се проявява при неговата 

употреба, в зависимост от възможността му да служи за постигане на целите 

на клиента. Тази теория обясняваща произхода на клиентската стойност с 

възможността на пазарните актьори да извършват рационален избор, което я 

прави тясно свързана с теорията на рационалния избор (Marshal, 1961) [2]. 

2.2. Теория на рационалния избор (Rational Choice Theory). 
Клиентската стойност произхожда от рационалния избор на транзакционните 

актьори (Becker, 1976) [3], които, според тази теория, притежават перфектна 

информация за потенциалния резултат от различните алтернативни избори и 

вземат рационални решения, свързани с максимизиране на ползите и 

удовлетвореността на клиента от една страна и печалбите/ползите на 

организацията от друга (Woodall, 2003) [4]. 

2.3. Теория за транзакционните разходи (Transaction-Cost 

Economic Theory). Според тази теория клиентската стойност се създава при 

минимизирането на разходите, свързани с икономическата размяна. Теорията 

за транзакционните разходи цели да обясни създаването на клиентска 

стойност с рационалното вземане на решение за избора между алтернативите 

„да произведа или да купя“ (Make or Buy), т.е. да произведа продукта вътре в 

предприятието или да го аутсорсвам (Coase, 1937 [5]; Williamson, 1985 [6]). 

2.4. Поведенческа теория на предприятието (Behavioral Theory of 

a Firm). Тази теория разглежда предприятието като коалиция от актьори 

(индивиди или групи), които имат свои собствени цели и интереси и 

обобщава, че клиентската стойност е резултат от оптималния или 

удовлетворителен компромис, постигнат или договорен между тези 

индивиди и/или групи, съобразно техните индивидуални или/и групови 

интереси. Тази теория се основава на допускането, че икономическите 

актьори оперират в условия на ограничена рационалност (Bounded 

Rationality), (Simon 1952 [7]; Cyert, R. & March, J. 1992 [8]). 

2.5. Ресурсна теория на предприятието (Resource-Based Theory of a 

Firm). Според тази теория конкретното предприятие притежава уникален 

комплекс от ресурси и възможности/капацитет, които могат да бъдат 

използвани за създаване на клиентска стойност и конкурентно предимство на 

пазара. Необходимо условие за това е тези ресурси да бъда достатъчни, което 

означава, че е необходимо, те в комбинация да притежават следните 

характеристики: да бъдат ценни/стойностни, редки, неимитируеми и 

незаменими (Penrose 1959 [9]; Barney, 1991 [10]; Amit&Shoemaker, 1993 [11]). 

2.6. Теория за социалната размяна (Social Exchange Theory). За 

разлика от преобладаващото (Mainstream) икономическо и пазарно 

теоретично направление, тази теория разглежда транзакцията предимно като 
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размяна между актьори, които се фокусират предимно върху 

немонетарността (забавление, преживяване, приятелство, емоции в рамките 

на групата и социална подкрепа) на размяната. На тази база транзакцията се 

разглежда като обмен на социални връзки и активности, при които се създава 

клиентската стойност (Thibault and Kelly, 1959 [12]; Homans, 1961 [13]; 

Emerson, 1976 [14]). Подобно на неокласическата икономическа теория, тази 

теория също така предполага, че актьорите имат перфектна информация и 

вземат рационални решения. 

2.7. Маркетингова теория с фокус върху транзакцията (Exchange 

View of Marketing Theory). Клиентската стойност се акумулира в процеса на 

производството и предлагането на продукта на клиента (Kotler, Keller 2016 

[15]; Levitt 1981 [16], 1983 [17]). Предприятията произвеждат и доставят чрез 

пазара продукти на клиентите, които те търсят, желаят и съответно оценяват. 

2.8. Теория за продажбите (Sales Theory). Според тази теория 

клиентската стойност се акумулира от транзакцията на продукти, които 

удовлетворяват възприети клиентски нужди (Rackham & DeVincentis, 1999 

[18]; Haas et al., 2012 [19]). 

2.9. Теория за маркетинг на връзките (Relationship Marketing 

Theory). Kummar, Reinartz (2012) [20], Pepers & Rogers (2017) [21], 

Gummesson, (2010, [22]; 1994 [23]), Payne, Holt (2001) [24] фокусират 

вниманието върху здрави, повтарящи се, дългосрочни и устойчиви 

транзакции/връзки между производител/продавач и клиент, и считат, че 

клиентската стойност произхожда от този вид връзки. 

2.10. Теория за пласментен канал/верига на доставка и 

придобиване/покупка (Purchasing and Supply Chain Theory). Wouters et al., 

(2005 [25]; 2009 [26]) считат, че клиентската стойност е във фокуса на всяко 

решение, свързано с оптимизиране на пласментния канал и покупките от 

страна на клиентите, и че в тази връзка клиентската стойност се създава в 

процеса на оптимизиране и реализация на това решение. 

2.11. Теория за маркетинг на обслужването (Service Marketing 

Theory). Тази теория счита, че превъзходното обслужване е ключът към 

дългосрочен и устойчив успех на организациите, и че клиентската стойност 

се получава както като негов резултат, така и в процеса на взаимодействие 

между производител/продавач и купувач, т.е. създатели на клиентската 

стойност са и двата актьора, участващи в транзакцията (Grönroos, 2011 [27]; 

Grönroos et. all. 2012 [28]). 

2.12. Теория за мениджмънт и организация на предприятието 

(Management and Organizational Theory of the Firm). Kotler & Keller (2016) 

[29], Prahalad & Hamel, (1994) [30], Drucker, (1973) [31], Porter, (1985) [32] и 

много други автори разглеждат клиентската стойност като ключова за: 

 постигане на стратегическите цели на предприятията; 

 тяхното устойчиво развитие; 

 за създаване и задържане на конкурентни пазарни предимства. 
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Тук особена важност и фундаментално значение за предприятията 

придобиват процесите на идентифициране, създаване и подходящо 

офериране на търсената и желана от клиентите стойност от една страна и 

нейното правилно управление във времето от друга, което акумулира тази 

стойност. 

2.13. Теория за стойност за акционерите (The Shareholder Value 

Theory). Applegate (2001) [33] подчертава, че клиентската стойност играе 

важна роля за създаване на стойност за акционерите. Stahl et al., (2003) [34] 

допълва тази роля, конкретизирайки връзката между клиентската пожизнена 

стойност и стойността за акционерите. Тези връзки дават основание на все 

повече автори да свързват акумулирането на клиентската стойност със 

създаването на стойност и за акционерите и да препоръчват на мениджъри и 

маркетолози да вземат под внимание тези теоретични постановки и да 

фокусират усилия и в тази посока (Bear et al. 2000 [35], Doyle 2000 [36]; 2001; 

Gale 2002 [37]). 

2.14. Теория за стойност за стейкхолдерите (The Stakeholder Value 

Theory). Докато теорията за стойността за акционерите се фокусира 

предимно върху вътрешните стейкхолдери (акционери, заети) и външни 

стейкхолдери (клиенти), то теорията за стойност за стейкхолдерите 

препоръчва да се обърне внимание на всички стейкхолдери, тъй като според 

тази теория акумулирането на клиентската стойност се реализира при 

съблюдаването на интересите на всички стейкхолдери. (; Hillman, Keim 2001 

[38]). Това потвърждават и фактите от практиката на бизнес организациите 

особено в Западна Европа, САЩ и Канада, където значително влияние при 

вземане на решение от страна на клиентите за покупка на кола оказва нейната 

екологичност при производство, употреба и възможност за оптимално 

рециклиране. Особено глобално опериращите бизнес организации отделят 

все по-голямо внимание и ресурси и включват в своите стратегии 

корпоративната социална отговорност. Все повече клиенти в Западна Европа 

при вземане на решение за покупка оценяват степента на социална 

отговорност на компаниите и са склонни, да платят дори повече за продукти 

на предприятия, които не експлоатират детски труд или създават 

благоприятни условия на труд за своите заети. 

2.15. Теория за кооперативната и съвместно създавана стойност 

(The Value-Cooperation and Co-Creation Theory). Според тези теории, 

съвместното действие между бизнес организация и клиент, при което 

клиентът се разглежда не като анонимно лице, а като точно определен, 

познат и активен актьор и партньор, води до оптимизиране на процеса на 

акумулиране на клиентска стойност. В този процес клиентът участва активно 

със своите идеи и ноу-хау. Лоялният и активен клиент се разглежда като 

важен актив на предприятието и кооперирането води до синергиен ефект и 

“Win-Win” ситуация за участващите актьори (Prahalad, Ramaswamy 2000 [39], 

2004 [40]; Fjeldstad 2001 [41]). 
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2.16. Теория за стойност на мрежата (The Value Network Theory). 
Тази теория разглежда акумулирането на клиентска стойност в процеса на 

взаимодействие между актьорите, участващи в бизнес мрежа (Juttner and 

Wehrli 1994 [42]; Wilkinson 2001 [43]). Herrala et. all. (2011) [44] предлагат 

главната цел на всички участници (актьори) в бизнес мрежата да бъде 

удовлетворена. Актьорите в бизнес мрежата би трябвало да работят заедно в 

синхрон, за да доставят продукта на клиента в точното време, на точното 

място, както на приемлива, така и на достъпна цена. Анализът на мрежите за 

създаване на стойност дава възможност от една страна за реализация на 

нуждите и желанията на клиентите, а от друга страна за идентифициране на 

ключовите актьори в мрежата. Така връзките и взаимодействията между 

различните актьори в мрежата стават по-ясни и се дава възможност да се 

идентифицират потенциални проблеми и да се набелязват адекватни цели за 

бъдещо успешно и ефективно развитие на мрежата като цяло и на 

индивидуалните актьори в нея. Когато клиентът, неговите нужди и желания, 

както и мрежата за създаване на стойност са идентифицирани, е възможно да 

се направят подобрения, да се увеличи клиентската стойност, и да се 

постигне синергиен ефект и “Win-Win” ситуация за участващите актьори. 

В последните години се наблюдава засилен процес на създаване или 

увеличаване на обхвата на бизнес мрежите. Пример за това са бизнес 

мрежите в авиационната индустрия превозваща пасажери, водещи началото 

си от края на 90-те години на миналия век.  

Освен в икономическата литература, клиентската стойност има важна 

или ключова роля и в други научно-изследователски направления, като 

например: иновации, психология, социология, индустриално инженерство и 

дигитални технологии. 

2.17. Междинно обобщение 
Прегледът на теориите показа, че клиентската стойност е във фокуса на 

много и разнообразни такива. Най-значителен е интересът на 

икономическите теории, а от тях на маркетинга и мениджмънта и сродните 

на тях направления, където клиентската стойност представлява тяхното ядро. 

Между различните теории има частично припокриване на идеи и/или 

елементи, разглеждани от тях от една страна, както и всяка следваща теория 

допълва и усъвършенства предходната от друга страна. 

 

3. Дефиниции за понятието клиентска стойност 
Направеният по-горе преглед на различните теории, занимаващи се с 

понятието клиентска стойност, показа голямо разнообразие, от което следва, 

че то е доста широко и е необходимо при използването му в научната 

литература, то да бъде ясно дефинирано. По-долу (Tаблица 1.) давам 

развитието във времето на едни от най-често използваните дефиниции. 
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Таблица 1. Дефиниции на понятието клиентска стойност в хронологичен ред 

 

Автор/година Дефиниция1 

Zeithaml (1988) 

[45] 

Възприетата клиентска стойност е цялостната 

оценка на потребителя за полезността на продукта, 

основана на възприятието за това, какво е получено и 

какво е дадено 

Sheth et. al. 

(1991) [46] 

Петте стойности, които оказват влияние върху 

поведението за избор на пазара, са функционална 

стойност, социална стойност, емоционална стойност, 

епистемична стойност и стойност, свързана с 

условията. 

Butz, Goodstein 

(1996) [47] 

„Под клиентска стойност се разбира 

емоционалната връзка, установена между клиент и 

производител, след като клиентът е използвал 

продукт или услуга, произведени от съответния 

доставчик и той (клиентът) установи, че продуктът 

предоставя добавена стойност“ 

Woodruff 

(1997) [48] 

Клиентската стойност е възприетото клиентско 

предпочитание, свързано с оценката на атрибутите 

на продукта, на характеристиките на атрибутите и на 

последици, възникнали при неговата практическа 

употреба, които улесняват (или блокират) 

постигането на клиентските цели и намерения 

Eggert, 

Wolfgang 

(2002) [49] 

 

В B2B контекст възприетата клиентска стойност 

е концептуализирана като когнитивна конструкция 

от перспективата на преди/след покупката, от 

стратегическата ориентация, от настоящите и 

потенциалните клиенти и от оферирането на 

доставчици и конкуренти 

Chen, Dubinsky 

(2003) [50] 

Клиентската стойност е дефинирана като 

клиентско възприятие за нетните ползи, получени 

при размяната, срещу направените разходи за 

придобиване на желаните ползи.  

Woodall (2003) 

[51] 

Клиентската стойност е всяка една част от 

търсенето, което е лично възприето като предимство, 

произхождащо от клиентското асоцииране с 

офертата на дадена организация и се проявява като 

1 Преводът е на автора. 

464



намаляване на съотношението между жертва и полза 

(определено и изразено рационално или интуитивно); 

или представлява агрегация на всичко това, която се 

проявява в течение на времето. 

Holbrook 

(2005) [52] 

Клиентската стойност е : 

1) интерактивна;  

2) релативистичнa:  

а) по отношение на обекти;  

б) различава се между лица;  

в) е в зависимост от ситуация; 

3) въплъщава преференции/предпочитания;  

4) не е зависима толкова от самия обект, а по-

скоро от съответния клиентски опит. 

Menon et al., 

(2005) [53] 

Клиентската стойност е концептуализирана като 

зависима от получените ползи и от направените 

жертви от клиентите. 

Pynnönen, 

Hallikas, (2011) [54]  

Системната клиентска стойност отразява 

доставената на клиента стойност и зависи от повече 

от един атрибут, и вероятно от повече от една фирма 

Blocker et al., 

(2011) [55] 

Клиентската стойност представлява Trade-Off 

(компромис/споразумение) между ползите и 

жертвите, произхождащи от продукта на доставчика 

и ресурсите на клиентите, които те считат, че са 

послужили за постигането на  техните цели. 

Biggeman, 

Buttle, (2012) [56] 

Клиентската стойност може да бъде описана 

както с монетарни, така и с немонетарни термини. 

Rintamaki, T. 

(2016) [57]. 

Три категории от дефиниции за клиентската 

стойност могат да бъдат идентифицирани, които са 

насочени към  

1) структурата на клиентска стойност, 

2) дименсиите на клиентската стойност, 

3) контекстуалния и процесния характер на 

клиентската стойност. 

Клиентската стойност може да се характеризира 

като йерархия, при която възприетите елементи 

и/или комбинациите от тях се оценяват като ползи 

и/или жертви, които се извличат тяхното значение, 

релевантност и важност от консумативните цели на 

клиента. 

Източник: Доразвита по Paananen, Seppänen (2014, p. 711) [58]. 
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От таблица 1 става ясно, че различните дефиниции: 

 Определят понятието клиентска стойност по-тясно или по-широко, 

включвайки различни елементи и връзки между тях; 

 Конструирани са по различен начин и се позовават на допълнителни 

термини като полза, равностойност, жертва, които много често не са 

дефинирани прецизно и точно, и на свой ред изискват, и имат нужда 

от доизясняване; 

 Фокусират върху общото понятие или са диференцирани само върху 

B2B или само върху B2C контекст; 

 Включват елементи и характеристики като: 

 Процесна ориентираност и динамичност във времето; 

 Реципрочност/транзакция; 

 Trade-Off; 

 Комплексност; 

 Мултидименсионалност; 

 Относителност; 

 Субективност; 

 Интерактивност; 

 Съвместно създавана от ключовите стейкхолдери и допълвана 

от останалите.  

 Определят процеса на създаване на клиентската стойност предимно: 

 в бизнес организацията (центриран върху организацията); 

 при клиента (центриран върху клиента); 

 при реализацията на взаимодействие между бизнес организация 

и клиент по време на транзакционната връзка (центриран върху 

интерактивността); 

 при интегрирането на всички стейкхолдери и връзките между тях 

(центриран върху интегритета). 

Всичко това показва сложността при дефинирането, разбирането и 

операционализирането на понятието клиентска стойност.  

На базата на прегледа на различните теоретико-приложни научни 

направления и на дефинициите на понятието клиентска стойност извеждам 

следните негови градивни елементи и детерминанти: 

 Клиентската стойност зависи от конкретната констелация 

(клиент, контекст, ситуация), т.е. тя е: 

 клиентски специфична; 

 приложно специфична; 

 специфична от гледна точка на социо-културната и обща 

заобикаляща клиента среда (детерминирана екзогенно и 

ендогенно). 

 Клиентската стойност е относителна. Клиентите правят винаги 

съзнателно или подсъзнателно оценка на стойността на продукта, 

 Клиентската стойност се определя/дефинира от клиента, 
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 Клиентската стойност е „мултифасетъчна“, 

 Клиентската стойност представлява Trade-Off 

(споразумение/компромис) между актьорите участващи в 

транзакция, 

 Клиентската стойност е начин на мислене и действие, 

 Клиентската стойност е слабо прозрачна и затова е твърде 

трудно да бъде точно квантифицирана и операционализирана, 

 Клиентската стойност е динамична, 

Клиентската стойност е интерактивна.  

2.1. Междинно обобщение 
От гореизложеното следва, че за клиентската стойност има многообразие от 

дефиниции, но не съществува консенсус за единна и общоприета дефиниция. 

Причина за това е факта, че различните дефиниции определят понятието 

клиентска стойност по тясно или по широко, включвайки различни фокуси, 

елементи и връзки между тях, което показва сложността и комплексността на 

това понятие. Точното  и прецизно осветляване на понятието според изисква 

още една необходима стъпка, която представлява представянето на това, 

какво не е клиентска стойност, което е правя в следващия параграф. 

4. Какво не е клиентска стойност? 
Често понятието клиентска стойност се смесва или бърка с подобни, 

сходни или сродни понятия и считам, че за да бъде нейното разбиране и 

разграничаване по-ясно и точно, е особено важно да определя, какво не е 

клиентска стойност: 

 Клиентската стойност не е идентична с ценностите на 

организацията. Ценностите на фирмата са от по-висше ниво/порядък 

в сравнение с стойността на клиент. От друга страна стойността на 

клиент би могла, а е и необходимо, да бъде елемент от 

характеристиката на ценностите на корпорацията, което е от особена 

важност за стратегическия маркетинг и стратегическия мениджмънт 

на всяка една уважаваща се бизнес организация. 

 Клиентската стойност не е идентична с ценностите на индивида. 

Ценностите на индивида са от по-висш, в сравнение със стойността 

на клиент. От друга страна клиентската стойност би могла да бъде 

елемент от характеристиката на ценностите на индивида. 

 Клиентската стойност не е идентична с клиенти с висока 

стойност. Клиентите с висока стойност представляват 

количествената оценка на стойност на индивидуалните клиенти за 

организацията, т.е. това са клиентите, които правят значителни по 

обем покупки или допринасят значително за увеличаване на 

печалбите на организацията. 

 Клиентската стойност не е идентична с лоялност на клиент, 

качество, клиентска удовлетвореност. Лоялността на клиент, 

качество, клиентска удовлетвореност имат допирни точки и са 
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свързани или представляват елемент от клиентската стойност, но не 

съвпадат с нея. 

5. Заключение 

От гореизложеното става ясно, че клиентската стойност е във фокуса на 

много и разнообразни теории. Най-значителен е интересът на 

икономическите, а от тях на маркетинга, мениджмънта и сродните на тях 

направления, при които клиентската стойност представлява тяхното ядро. 

Между различните теории има частично припокриване на идеи и/или 

елементи, разглеждани от тях от една страна, както и всяка следваща теория 

допълва и усъвършенства предходната от друга. Съществува многообразие от 

дефиниции, но не съществува консенсус за единна и общоприета дефиниция. 

Причина за това е факта, че те определят понятието клиентска стойност по 

тясно или по широко, включвайки различни фокуси, елементи и връзки 

между тях, което показва сложността и комплексността на това понятие. Като 

негови градивни елементи и детерминанти откроих: зависимост от 

конкретната констелация (контекст, ситуация); относителност; дефиниране 

от клиента; мултидименсионалност; Trade-Off между актьорите, участващи в 

транзакцията; представлява начин на мислене и действие; слаба прозрачност, 

предопределяща затруднения при точно квантифициране и 

операционализиране; динамичност и интерактивност. За прецизиране и по 

ясно разбиране на клиентската стойност установих, че тя не е идентична с 

ценността на бизнес организацията и на индивида, с лоялност и 

удовлетвореност на клиент, както и качество, въпреки че между нея и тях 

съществуват значими връзки и съвпадащи елементи. На база на 

гореизложеното считам, че е необходима по нататъшна работа върху това 

понятие и неговото приложение в науката и практиката. 
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Abstract. The deployment and provision of public services with elements of artificial 

intelligence is an alternative. It is a matter of time when they will be offered by the 

respective administrations in Bulgaria. To achieve this, a number of legislative initiatives 

and technological innovations are needed. It is no secret that state organizations are quite 

conservative about innovation in their business. The report provides an exemplary 

architecture of the process of providing an administrative service with elements of artificial 

intelligence Sketch of Property. It clearly reflects the process of transforming the public 

service from physical delivery, one-stop-shop, through the provision of electronic services 

to services provided by artificial intelligence systems. 
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1. Въведение  

XXI век – свят, в който технологиите са част от ежедневието на всеки 

един от нас. Появата на Интернет, уеб технологиите, изкуственият интелект 

значително променят живота ни. Техните възможности се превръщат в 

критерий за използването им в административната дейност. През последните 

години значително се засилва необходимостта от подобряване на работата и 

нивото на предлаганите административни услуги. Това може да се осъществи 

чрез внедряването на услуги с елементи на изкуствен интелект в публичната 

администрация. Настоящата разработка има за цел да представи 

възможностите на тези системи и как те ще подобрят предлагането на 

услугите в публичната администрация. 

Задачите, чрез които се постига поставената цел са: проследяване етапите 

на развитие на публичните услуги, разкриване на предимствата и 

недостатъците на системите с изкуствен интелект, както и архитектурно 

проектиране на съответна услуга.  
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2. Историческо развитие на системите с изкуствен интелект 

За първи път терминът „изкуствен интелект" е използван през 1955 г. от 

компютърния специалист и учен Джон Маккарти. През 1956г. се провежда 

конференция с цел изследване, изясняване и специфизиране целите и 

аспектите на понятието. Предложението за изследването е направено от 

Джон Маккарти заедно с Марвин Мински, Алън Нюел и Хърбърт Саймън. 

Конференцията става известна сред компютърните специалисти като 

„раждането на изкуствения интелект". През 70-те години на миналия век 

системите с изкуствения интелект (AIS) се развиват с бързи темпове: 

разработва се една от първите експертни системи (Mycin), която може да 

постави диагноза за някои болести; Джак Майерс и Хари Поупъл от 

Университета в Питсбърг създават програма за медицинска диагностика 

Internist, която се базира на познания на Д-р Майерс по клинична медицина. 

Въпреки постиженията през 70-те години, финансирането на тези системи е 

било твърде ниско. За разлика от тези трудни години през 80-те системите с 

изкуствен интелект преживяват своя върхов период. През 1982 г. физикът 

Джон Хопфийлд доказва, че една форма на невронна мрежа може да научи и 

обработи информация по напълно нов начин. Приблизително по същото 

време Джефри Хинтън и Дейвид Румелхарт намират метод за обучение на 

невронни мрежи, наречен "backpropagation" ("обратно разпространение"). 

Към края на десетилетието се създава и първата игра базирана на 

„самообучаващите“ се системи – „20Q“ от Робин Бургенер. Целта на играта е 

Изкуственият интелект да отгатне това, което си е намислил играч, като му 

задава въпроси. Програмата събира информация „и се научава“ вследствие на 

взаимодействието си с играчите, въпросите ѝ не са програмирани. През 

последното десетилетие на ХХ век се постигат най-много постижения в най-

различни области като: логистика, извличане на данни, медицинска 

диагностика, машинно обучение, планиране и много други. През същите тези 

години се разработва системата Deep Blue, която успява да победи световния 

шампион по шах Г. Каспаров. Съвременните тенденции в развитието на 

системите с ИИ се обособяват в две теории – първата, от които е, че тези 

системи са сходни с развитието на дете и ще изместят хората от историята 

(Джоузеф Вайзенбаум). Основоположник на другата основна идея е 

Маргарет Боудън, според която чрез тези системи могат да се намалят 

бедността, както и опасните специалности. Най-известни примери за 

нахлуването на ИИ в живота ни са: Siri (Iphone), Alexa (Amazon), 

Amazon.com, Pandora и други. През 2015г. се разработва и първият 

хуманоиден робот - София, който може да мисли, говори и разбира, това 

което му се казва.  

 

3. Класификация на публичните услуги  
Публичната услуга е основният елемент от продуктовата политика на 

публичните организации. Предлагането й се състои в определянето и 
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поддържането на оптимална гама от дейности с акцент върху обществения 

интерес или полза. Тези услуги следва да съответстват както на целите и 

особеностите на организацията, така и на потребностите на нейната 

аудитория. Най-важните характеристики на публичната услугата са, че тя не 

може да бъде складирана, няма материален характер, при извършването й 

нямаме прехвърляне на правото на собственост, услугата може да бъде във 

връзка с някоя стока (4), като тя я допълва или разширява, но не повече. 

От своя страна публичната услуга може да бъде дефинирана като 

съвкупност от обществени и административни услуги. 

Най-важните характеристики на обществените услуги са:  

1. Обществен, публичен характер на дейността- при реализацията им се 

използват обществени, публични имоти, осъществява се с подкрепата и 

помощта на държавни служители и средства; 

2. Организирана дейност - тя е съчетание от три вида дейности- 

юридическа, материална и техническа, понякога се използва и инструмента 

на държавната принуда; 

3. Общо благо, ползи и интереси - потребността може да бъде обща, 

масова с огромно значение за държавата или обществото; 

4. Непрекъсваемост на обществените ползи. 

Българският административно правен кодекс [§19, т.3П3Р 

АПК] дефинира следните видове обществени услуги - образователни, 

здравни, водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, 

газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски и други подобни 

предоставяни за задоволяване на обществени потребности, включително 

извършвани като търговска дейност. 

Най-важните елементи на административната услуга са, че тя е: 

- свързана с издаване на удостоверителни и констативни индивидуални 

административни актове; 

- свързана с извършване на административни действия представляващи 

правен интерес за заявителя; 

- свързана с предоставяне на консултации и експертизи; 

- представлява извършване на актове и действия във връзка с 

предоставяне на обществени услуги. 

При разглеждането на същността на услугата можем да използваме 

моделът за диференциране на нивата на нейната потребителна стойност. 

 

4. Приоритизиране на публичните услуги  
Приоритизирането на публичните услуги е част от процеса на 

еволюцията им, от физическото предоставяне към електронната 

трансформация на предлагането им до предлагането на услуги с елементи на 

изкуствен интелект. 

Принципите за приортизиране са от критично значение за насочване на 

усилията и ресурсите към онези публични услуги, които носят най-добра 
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обществена полза/икономически и/или социален ефект/, както и 

възможността за поетапно постигане на семантична оперативна 

съвместимост това би касало и услугите с ебементина изкуствен интелект. 

Така, акцентът следва отново да се постави върху реализацията на най-често 

използваните услуги, което ще осигури реализацията на принципа за 

еднократно събиране и създаване на данни.  

Основите на приоритизирането, респективно поетапното развитие на 

портфолиото от услуги би се базирало на следните критерии: а) 

реализируемост: Това е възможността да бъде реализирана вътрешно 

присъщата необходимост от електронен обмен на данни и документи между 

администрации с оглед предоставянето на всяка конкретна услуга 

(технологична и нормативна); б) обществен ефект: Положителният резултат 

за гражданите и бизнеса в следствие приоритетно внедряване на по-често 

използвани електронните услуги с по-голям пряк или косвен ефект върху 

икономиката; в) икономическа ефективност и възвращаемост: Целта е да се 

осигури ефикасност и ефективност в работата на администрацията и 

постигане на максимален ефект с минимални ресурси; г) жизнен цикъл на 

електронната услугата: Целесъобразността от въвеждането на публична 

услуга с елементи на изкуствен интелекти следва да бъде оценявана на база 

етапа на развитие на електронното управление и предполагаемия момент на 

естествено отпадане на необходимостта от конкретната услуга. За 

прилагането на този подход за приоритизация на бъдещите услуги е 

наложително да бъде изготвена единна методология, която да осигури 

спазването на посочените критерии и да се превърне в задължително и 

основно правило. 

 

5. Необходимост от трансформацията на публичната услуга 

„Към 2020 г. публичните администрации и публичните институции в 

Европейския съюз следва да бъдат отворени, ефикасни и приобщаващи, като 

ще предоставят пълната гама от независещи от границите, персонализирани и 

лесни за използване публични цифрови услуги за всички граждани на и 

предприятия в ЕС.  

Използват се иновативни подходи за проектирането и предоставянето на 

по-добри услуги в съответствие с нуждите и търсенето на гражданите и 

предприятията.  

Публичните администрации използват възможностите предлагани от 

новата цифрова среда, за да улеснят своето взаимодействие със 

заинтересованите страни и помежду си“.  

В днешно време навлизането на системите с изкуствен интелект AIS в 

живота ни напредва все повече и все повече. Те вече започват да стават част 

от ежедневието ни и имат за цел да го улеснят. Така внедряването на такива 

системи в администрацията би улеснило много потребителите.  
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Например проектирането на изкуствен интелект в услугата предоставяне 

на скица на имот от е-кадастър има много положителни страни. 

Предимствата на AIS са огромни в сравнение с тези на хората: 

 Осигуряват непрекъснатост на работния процес – 24 часа в 

денонощието, което оптимизира и улеснява работата с такива 

системи; 

 Трайно намаляване на производствените разходи, което също води 

до оптимизация на търсенето и предлагането на услугата; 

 Минимализиране на времето за предоставяне - пестене на време; 

 Елиминиране на човешкия фактор и намаляване на допусканите 

грешки. 

Би било удачно публичната услуга да се предоставя с електронен подпис 

като разходите за предоставянето на услугата ще са минимални. 

„Кой би носил отговорност при допуснати грешки в процеса на 

предоставяне на услуги с елементи на изкуствен интелект? – това е 

основният практически въпрос, който към настоящия момент възпира 

повечето организации масово такива системи.  

Единственият възможен отговор на този въпрос би следвало да има 

законодателно решение. Обществеността и политиците следва да решат, кой 

следва да носи различните видове отговорности от технически грешки до 

морални вреди. Нека разгледаме и други отрицателни  аспекти от 

внедряването на AIS в публичната сфера: 

 Те могат да бъдат „атакувани“ от злонамерени потребители и да се 

използват за нерегламентирани цели; 

 Също така гарантирането на сигурността на потребителите не е 

осигурено на 100% и може да има изтичане на данни и 

информация; 

 При евентуални грешки в системите не е ясно кой ще носи 

правните последици. 

Както става ясно внедряването на такава услуга съдържа в себе си както 

положителни, така и отрицателни страни.  

Слабите страни могат да бъдат преодолявани чрез повишаване нивата на 

защита на данните, обект на предоставяне на конкретната услуга чрез 

криптиране, и чрез законодателно уреждане на правните аспекти. 

 

6. Архитектура на услугата с елементи на изкуствен интелект 

Предлагаме на вашето внимание примерна архитектура на процеса за 

предоставяне на публична, административна услуга „Скица на имот“ от 

система с елементи на изкуствен интелект от администрацията на Община Х. 

В него е налице трансформация на електронната услуга и отсъствие на 

обслужващ персонал.  
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Необходимата инфраструктура за въвеждането на публичната услуга 

това са: наличието на високоскоростен Интернет на територията, която ще се 

обслужва, Интернет-сайт на обекта, който ще предоставя услугата, 

криптирана връзка между сайта на обекта и електронния кадастър, подходящ 

софтуер, който да извършва предоставянето на услугата и сървър, в който да 

се съхраняват и обработват данните. 

 

 

 
 

 

Фиг. 1. Архитектура на процеса по предоставяне на публична услуга  

“Скица на имот” 

 

Идеята по предоставянето на услугата с елементи на изкуствен интелект 

е, тя да бъде осъществявана без наличието на служител от съответната 

администрация, процесът напълно да се автоматизира.  

При наличното равнище на технологиите е напълно възможно да се 

допълни услугата с разплащателна система, покупката на услугата по 

Интернет. 

 

7. Заключение 

Внедряването и предоставянето на публични услуги с елементи на 

изкуствен интелект е без алтернатива. Въпрос на време е, кога те ще започнат 

да се предлагат от съответните администрации в България.  

За да настъпи този момент е необходимо да се предприемат редица 

законодателни инициативи и технологични  нововъведения. Не е тайна, че 

държавните организации са доста консервативни по отношение на 

иновациите в дейността си.  
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В доклада се предлага примерна архитектура на процеса по 

предоставянето на административна услуга с елементи на изкуствен интелект 

„Скица на имот“.  

Тя нагледно отразява процеса на трансформация на публичната услуга от 

физическото й предоставяне, обслужването на едно гише, през 

предоставянето на електронни услуги до услугите предоставяни с помощта 

на системи с изкуствен интелект.  
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Abstract. Marketing and marketing activities are of particular importance to the business of 

an enterprise. Today it is impossible to realize successful sales without good marketing. In 

recent years, however, there was a strong implication of another type of marketing, namely 

e-marketing. Nowadays, it is absolutely inconceivable to develop a successful business 

without using the benefits of e-marketing. There is hardly a successful company that does 

not use electronic marketing and in particular e-commerce. How does electronic marketing 

use the development of modern technologies to implement advertising and promotional 

activities of the company? Our research attempts to answer this question. Our paper is 

organized in the following sections: Section 1 - Introduction, Section 2 – Brief description 

of the main characteristics of Web 2.0, Section 3 – Analysis of the main characteristics of 

Web 2.0 application in e-marketing, Section 4 – Conclusion. 

Keywords: Web 2.0, applications, e-marketing. 

JEL: L11, D4, L1 

 

1. Въведение 

Маркетингът и маркетинговите дейности са от особено важно значение 

за дейността на едно предприятие. Днес е невъзможно да се реализират 

успешни продажби без добър маркетинг. Причините за това са различни, но 

някои от тях са доста по-усложнената пазарна среда, непрекъснато 

навлизащите нови технологии, динамичната и променлива медийна реалност, 

по-взискателният и по- информиран потребител (Каменов, 2000, Laudon, 1996 

[3, 4]). В последните години обаче силно се наложи още един вид маркетинг, 

а именно електронният маркетинг. Електронният маркетинг бележи своето 

начало през 1995 г. и търпи постоянно развитие до днес. Основните периоди 

на развитие на електронния маркетинг включват: създаване, обединяване и 

пресъздаване. В днешно време е абсолютно немислимо развиването на 

успешен бизнес без използване на предимствата на електронния маркетинг. 

Едва ли има успешна компания, която да не използва електронен маркетинг и 

в частност електронна търговия. Почти всяка фирма днес има своя собствена 

уеб страница, която използва както за информиране на потребителя относно 

фирмата и нейните продукти, така и за извършване на различни видове 

електронна търговия. Почти всяка успешна фирма днес развива своята 
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рекламна и промоционална дейност както посредством традиционните 

медии, така и чрез интернет. Използванеto на социалните медии като 

Facebook, Instagram, Pinterest и прочее платформи за реклама става все по-

популярно (Laudon, Traver, 2014 [1]). Зад успешното развитие на електронния 

маркетинг и електронната търговия несъмнено стои силното развитие на 

новите технологии. Кои са приложенията на Уеб 2.0, които се използват с 

голям успех в електронния маркетинг? Нашето изследване се стреми да 

отговори на този въпрос. 

 

2.  Основни характеристики на Уеб 2.0 

 

2.1. Електронна поща 

Електронната поща използва серия от протоколи, за да съхранява и 

изпраща съобщения, изображения, звук и видео клипове от един интернет 

потребител към друг. Поради своята гъвкавост и скорост, електронната поща 

се оказва най-използваната форма на бизнес комуникация – по-използвана 

даже и от телефон, факс и незабавни съобщения. Освен текстовите 

съобщения, разполагани в тялото на електронната поща, електронната поща 

също така позволява и изпращането на прикрепени файлове, които могат да 

бъдат изображения, текст или малък видео клип (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.2.  Моментални съобщения 

Моменталните съобщения позволяват на потребителя да изпраща 

съобщения в реално време подобно на електронната поща. Съобщенията, 

изпращани чрез електронната поща обаче имат известно забавяне, докато 

достигнат до крайния получател. Това забавяне може да варира в рамките от 

няколко секунди до няколко минути. Моменталните съобщения от своя 

страна достигат незабавно до крайния потребител. Обикновено 

моменталните съобщения съдържат текстови съобщения, но напълно е 

възможно да съдържат и файлове - както текстови, така и аудио или видео. 

Крайният потребител получава незабавно моменталните съобщения и може 

да отговори незабавно и в реално време на тях (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.3. Интернет търсачки 

Приложенията за търсене в интернет или така наречените интернет 

търсачки са една от най-важните характеристики на Уеб 2.0. Интернет 

търсачките позволяват на потребителите да провеждат търсене в интернет по 

ключови думи. По този начин потребителят може да открие определени 

текстове, а новите версии на интернет търсачките позволяват търсене по 

изображения, търсене на видео файлове, търсене на аудио файлове и т. н. 

Безспорно най-популярнатa интернет търсачка е търсачката на Google, 

следвана от търсачката на MSN, Yahoo, Ask.com и др. (Laudon, Traver, 2014 

[1]).  
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2.4. Онлайн форуми и чатове 

Онлайн форумът, често наричан табло за съобщения, онлайн бюлетин, 

дискусионен борд, дискусионна група или най-общо казано борд или форум, 

е Уеб приложение което дава възможност на интернет потребителите да 

комуникират помежду си, макар и не в реално време. Форумът предоставя 

поле за различни дискусии (или т. нар. тредове - нишки). Най-често даден 

потребител отваря дадена тема във форума, под която различни интернет 

потребители поставят своите коментари. Администраторът на онлайн форума 

следи дискусиите да преминават в приличен тон и премахва съобщенията, 

съдържащи обидно или нетолерирано във форума съдържание. Онлайн 

администраторът също така има правото да дава администраторски права на 

определени онлайн потребители, като те получават възможност да отварят 

нова тема във форума, която останалите участници във форума да разискват. 

Онлайн администраторът има права да изтрива, премества или иначе казано 

да модифицира съдържанието на форума (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

Онлайн чатът от своя страна се различава от онлайн форума по това, че 

дава възможност на потребителите да комуникират чрез компютър в реално 

време. За разлика от незабавните съобщения, които свързват два потребителя, 

чатът дава възможност в дискусията да участва по-голям брой онлайн 

потребители. Най-често онлайн потребителите влизат в т. нар. чат стая, 

където имат възможността да пишат и изпращат текстови съобщения, както и 

по-малки файлове със снимки, звукови файлове или малки видео файлове 

(Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.5.  Онлайн стриминг  

Онлайн стримингът позволява на различните медии да разпространяват 

музика и видео онлайн. Така например интернет потребителите биха могли 

да слушат различни радио станции, както и да гледат различни видео клипове 

или филми в реално време. Най-често тези видео или аудио файлове се 

разпространяват тук и сега, не се инсталират на компютъра на потребителя и 

потребителят се нуждае от специална програма, ако иска да запише тези 

файлове на твърдия диск. Основните софтуерни програми за възпроизводство 

на онлайн стриминг са: Windows Media Player, Winamp, Real Player, Adobe 

Flash Player и т. н. Сайтове като YouTube, Metacafe и Facebook 

популяризираха стриминга и разпространението на видео клипове, създадени 

от интернет потребителите. С други думи, тези сайтове дават възможност на 

онлайн потребителите да правят свои авторски видео клипове и да ги 

разпространяват в онлайн пространството (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

  

2.6. Бисквитки 

Бисквитките са малки текстови файлове, които редица уеб сайтове 

инсталират на компютъра на потребителя. Тези малки текстови файлове 

събират информация за честотата на посещенията на съответния уеб сайт от 
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потребителя, за съдържанието на сайта, което потребителят разглежда, за 

други уеб сайтове, които потребителят посещава и т. н. Бисквитките дават 

възможност на собствениците на уеб сайтовете да анализират онлайн 

поведението на потребителя и по този начин най-пълно да отговорят на 

неговите търсения и интереси. За много онлайн потребители обаче 

бисквитките се считат за навлизане в личното пространство и не малък е 

броят на онлай потребителите, които премахват бисквитките от твърдия диск 

на техния компютър след края на работния ден или след приключване на 

работата с компютъра (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.7. Онлайн социални мрежи  

Онлайн социалните мрежи са услуги, които поддържат комуникацията 

между групи приятели, колеги и бизнес партньори. В последните години се 

забелязва тенденция на силно развитие на онлайн обществата и създаването 

на различни интернет платформи, които наблягат върху социалния елемент в 

общуването между хората. Такива интернет платформи са Facebook, 

LinkedIn, Pinterest и т. н. Тези платформи се развиват предимно на базата на 

съдържание, създадено от самите потребители като текст, снимки, малки 

видео клипове и т. н. (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.8. Блог 
Блогът е персонална интернет страница, която най-често съдържа 

авторски идеи, размисли и въпроси за дискусии, както и линкове към други 

уеб страници, препоръчвани от автора. Повечето блогове дават възможност 

на потребителите да участват в онлайн дискусии, да пишат коментари и т. н. 

Най-често блоговете са хоствани от определени уеб сайтове, които дават част 

от своето пространство за авторски блогове. Такива уеб сайтове са 

Blogger.com, Tumblr, WordPress, LiveJournal и прочее, които хостват повече 

от 225 милиона блогове към декември 2018. За съжаление няма прецизна 

информация, колко от тези блогове са активни и колко от тях имат 

посещаемост повече от един, различен от автора на блога, потребител. За 

намирането на определен блог се използват интернет търсачки, като най-

известната от тях, Google, има специална опция за търсене на блог в интернет 

пространството (Laudon, 2014, Schneider, 2014 [1, 2]). 
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2.9. Подкаст 

Подкастът представляват аудиофайлове, които се съхраняват в интернет 

пространството и могат да бъдат възпроизвеждани от онлайн потребителите 

на техните устройства - персонален компютър, таблет, смартфон и т. н. 

Съдържанието на подкаста могат да бъдат и определени аудио презентации, 

радио шоута или просто определени музикални изпълнения. Най-често 

потребителите свалят подкаста на техните устройства и в последствие го 

възпроизвеждат посредством определени програми за възпроизводство на 

аудио файлове като: Windows Media Player. Real Player, Winamp, и т. н. 

(Laudon, 2014, Schneider, 2014 [1, 2]).  

 

2.10 . Уики 

Уики е уеб апликация, която позволява на потребителя да добавя и 

редактира съдържание в уеб страницата. Уики софтуерът дава възможност за 

колективно създаване на документи и уеб страници. В най-общия случай 

уики софтуерът предоставя предварително създадени темплейти, които 

дефинират границите, цвета, формата и др. на уеб страницата и тези 

темплейти могат да бъдат изпълнени със съдържание от потребителя. За 

достоверността на съдържанието в уики страниците отговаря т. нар. уики 

общество. Ролята на това общество е да следи и внимателно да проверява 

колективно създаденото от потребителите съдържание за достоверност, 

качество и прецизност на информацията (Laudon, 2014, Schneider, 2014 [1, 2]). 

 

2.11. Музикални и видео услуги 

Една от най-новите услуги, които предоставя Уеб 2.0, е възможността да 

се разпространява и възпроизвежда музикално и видео съдържание. С 

помощта на специални програми за възпроизводство на видео и аудио 

съдържание като Windows Media Player, Real Player и т. н., потребителят 

може да слуша музика или да гледа видео съдържание онлайн. Тук трябва да 

се отбележи и високото качество на картината и звука, които се 

възпроизвеждат в интернет пространството. Съвременните технологии 

позволяват интернет потребителите да гледат видео картина с най-високо 

качество и най-висока резолюция (HD resolution). По показателя качество на 

картината съвременният Уеб 2.0 надминава дори и телевизионните 

излъчвания на картина с висока резолюция (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

2.12. Интернет телефония 

Като още една изключително важна характеристика на съвременния 

интернет и в частност на Уеб 2.0 е възможността да се провеждат телефонни 

разговори в мрежата - т. нар. интернет телефония. Интернет телефонията 

използва абсолютно същите протоколи, които се използват и за преноса на 

интернет данни, а именно разбиване на телефонните данни на по-малки 

пакети от данни, трансферирането на тези данни до крайния потребител и 
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обединяването на тези данни отново в едно цяло гласово съобщение. 

Подобно на преноса на интернет данните, преносът на гласови данни при 

интернет телефонията използва IP-адресна схема. Използването на интернет 

телефонията дава възможност на потребителите да провеждат дълги 

задгранични и дори презокеански разговори на цена много по-ниска от тази, 

предлагана от телекомуникационните компании, използвайки стандартната 

жична и релейна телефония (Laudon, 2014, Schneider, 2014 [1, 2]).  

 

2.13. Видео конференции видео чат и телевизионно присъствие 

Интернет видео конференциите са достъпни до всеки потребител, който 

притежава високоскоростен интернет и уеб камера. Един от най-

използваните софтуери за осъществяване на видео конференции е WebEx. 

Телевизионното присъствие посредством интернет представлява едно по-

високо ниво в развитието на високите технологии. Вместо да имаме среща на 

двама потребители посредством видео чат (чат + използване на видео 

камера), телевизионното присъствие в интернет създава виртуална стая, в 

която голям брой потребители биха могли да се виждат, разговарят, разменят 

документи и правят презентации на PowerPoint или други презентационни 

програми. Съвременните технологии позволяват да се осъществи 

телевизионно присъствие посредством интернет, като картината и звука са с 

най-високо качество. Телевизионното присъствие в интернет е особено 

полезно за големите мултинационални компании, които, използвайки тази 

характеристика на Уеб 2.0, могат да осъществят срещи с много служители, 

работещи в различни клонове на компанията по света, без да се налага тези 

служители да пътуват до едно определено място за срещата (Laudon, Traver, 

2014 [1]). 

 

2.14. Интелигентен персонален асистент 

Идеята да се провежда разговор с компютър, като компютърът подобно 

на жив човек те разбира и изпълнява зададените му задачи, дълго време беше 

идея, оставаща в сферата на научната фантастика. Но в последните години 

една разработка на Apple, наречена Siri, напълно се доближава до идеята за 

персонален асистент, позната ни от научната фантастика в миналото. 

Например потребителят би могъл да помоли Siri да изпълни различни задачи, 

като даване на информация за времето, даване на посоки за достигане до 

дадено местоположение и даже извършването на резервации за хотели, 

самолетни билети ресторанти и т. н. онлайн. Единственото, което 

потребителят трябва да направи, е устно да зададе съответните команди към 

Siri. През м. юли 2012 г. Google пусна приложението Google Now. Подобно 

на Siri, Google Now изпълнява различни задачи, зададени то потребителя, но 

за разлика от Siri, Google Now има и свойството да анализира поведението на 

потребителя и да дава препоръки и насоки. Например Google Now, 

анализирайки поведението на потребителя, установява, че потребителят 
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харесва италианска кухня. По този начин всеки път, когато има италиански 

ресторант наблизо, потребителят може да бъде уведомен. По подобен начин 

стои въпросът и с музиката, слушана от потребителя. Google Now има 

опцията да анализира музиката, слушана от потребителя и да му препоръчва 

музикални изпълнения, близки до тези, които потребителят харесва (Laudon, 

Traver, 2014 [1]). 

 

3.  Какви са основните възможности на Уеб 2.0 и какво е тяхното 

приложение в електронния маркетинг 

Основните характеристики на Уеб 2.0 намират широко приложение в 

електронния маркетинг. Така например рекламодателят и собственик на уеб 

сайт за електронна търговия използва бисквитките за набиране на 

информация за потребителите. С помощта на бисквитките рекламодателят 

събира информация за интересите на потребителя, за продуктите, от които се 

интересува, за броя на посещенията, които потребителя прави в дадения уеб 

сайт и т. н. (Laudon, Traver, 2014 [1]). Събраната информация помага на 

рекламодателя да оптимизира своята уеб страница, да насочи потребителят 

директно към продуктите, които го интересуват, да изпраща на потребителя 

промоционални оферти и т. н.  

Бисквитките се използват от рекламодателя и за още една важна дейност, 

а именно посрещане на повторно връщащи се в уеб страницата потребители, 

като потребителят е приветстван поименно, което създава чувство за 

съпричастност и лоялност от страна на рекламодателя към потребителя и 

обратно.  

Социалните мрежи са друга характеристика на Уеб 2.0, която широко се 

използва от рекламодателите. Посредством социалните групи, онлайн 

чатовете и онлайн форумите, потребителите могат да обменят информация за 

продуктите, които ги интересуват, да дадат потребителско мнение, както и 

потребителска оценка за даден продукт. В днешно време оценките на 

потребителите са от съществено значение за търсенето на даден продукт 

(Laudon, Traver, 2014 [1]).  

Възможността за възпроизвеждане на висококачествен звук и картина е 

още една от основните характеристики на Уеб 2.0, прилагана в електронния 

маркетинг. Рекламодателите използват тази черта на Уеб 2.0, за да могат да 

направят висококачествени реклами, които да бъдат възпроизвеждани с 

високо качество в уеб страницата (Laudon, Traver, 2014 [1]). Тези реклами 

позволяват на потребителя най-пълно да получи информация за продукта, за 

неговите качества и характеристики, за неговия начин на действие и т. н. 

Различни маркетингови проучвания показват, че възможността за 

възпроизвеждане на онлайн реклами с най-високо качество на картината 

оказват най-голям ефект върху потребителя и активизират потребителското 

търсене.  
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Не на последно място се явява блогът. Блогът като персонална уеб 

страница също има възможност да окаже влияние върху потребителското 

търсене. Чести са примери на блогове където авторът на блога разглежда 

определени продукти, търси потребителското мнение и коментари. 

Производителите използват потребителските мнения, споделяни в различни 

потребителски блогове, за осъществяването на по-нататъшни подобрения и 

усъвършенствания на продуктите (Laudon, Traver, 2014 [1]). 

 

4.  Заключение 

За успешното реализиране на продажбите на всеки един бизнес от 

съществено значение е правилно разработената маркетингова стратегия. 

Основен компонент в маркетинговата стратегия се явява рекламната и 

промоционалната стратегии. От съществен избор е и стратегическото медия 

планиране. Точно и правилно избраната медия и рекламоносител играят 

огромна роля при достигане на рекламното послание до потребителя. При 

изграждането на комуникационната политика на фирмата и избора на 

комуникационен канал пред маркетолога се очертава избор от голям брой 

медии. Най-общо казано медиите биха могли да се разделят на четири 

основни вида: електронни, външни, печатни и пощенски услуги (Каменов, 

2000 [3]). 

 В последните години обаче като основна и една от най-силните медии се 

очертава използването на интернет и световната мрежа. В днешно време без 

силен електронен маркетинг и силно онлайн присъствие е невъзможно да 

бъдат реализирани успешни продажби. Развитието на електронния маркетинг 

несъмнено е свързано с развитието на новите технологии. Използването на 

най-новите характеристики на Уеб 2.0 дава възможност на рекламодателите 

да проведат успешна рекламна политика в световната мрежа. Само чрез 

засилено онлайн присъствие и използване на най-новите нововъведения 

дадена фирма може да достигне така желаните пазарни лидерски позиции. 
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Abstract. Full and in-depth analysis of the marketing costs of enterprises is hampered by 

the fact that accounting and statistical reporting in Bulgaria does not distinguish these costs 

well from the rest. It is often impossible to distinguish which of the company's activities (or 

how many) are marketing and which are not. In these realities, the purpose of the paper is to 

present a version of main guidelines for cost analysis of the marketing activities of 

enterprises and to give guidance on their application. 

They can be a useful tool for revealing factors and finding reserves to reduce them, as well 

as for increasing the efficiency of this activity. The results of their implementation would 

help company managers properly plan their marketing activities and allocate funds between 

them. 

Keywords: marketing; costs; analysis; enterprises; efficiency; result. 

 

1. Въведение 

Всички дейности на предприятията се осъществяват при ограниченост 

на ресурсите, което изисква максимално ефективното им използване. Това 

предполага не само максимизиране на резултатите от тях, но и минимизиране 

разходите за постигането им. Постигането на максимална ефективност важи 

и за маркетинговата дейност на предприятията, която често пъти изглежда 

трудно оценима и сравнително безконтролна. Нейната цел е не само да се 

подпомага задоволяването на потребностите и желанията на клиентите чрез 

създаването и продажбата на необходимите им продукти, но и да носи 

печалба. При това едно от условията за получаването на печалба и за 

вземането на обосновани управленски решения е контролът върху 

маркетинговите разходи. Този контрол  включва и анализ на тези разходи. 

Основната трудност при анализа на маркетинговите разходи на 

предприятията произтича от факта, че счетоводната и статистическата 

отчетност у нас не разграничава добре маркетинговите от останалите разходи 

на фирмите [1, 2, 3, 4]. Често пъти е невъзможно да се направи разграничение 

и на това кои от дейностите на фирмата (или каква част от тях) са 

маркетингови и кои не са [5]. При разработването на нови продукти също са 
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необходими маркетингови и немаркетингови дейности, разграничаването на 

разходите по които често е невъзможно [6]. Това прави невъзможно 

изчерпателното им отчитане и анализиране. Отчитайки тези ограничения, за 

целите на тази разработка са определени следните основни насоки за анализ 

на маркетинговите разходи,  за осъществяването на който е налична 

информация:  

 анализ на счетоводните документи и на отчетните форми за 

приходите и разходите на предприятието с цел разкриване на 

динамиката във времето на маркетинговите разходите и 

отклонението им планираното ниво; 

 разкриване на факторите, довели до съответните отклонения в 

маркетинговите разходи и анализ на влиянието им. 

 функционален анализ на маркетинговите разходи в зависимост 

от причината за възникването им, т.е. в зависимост от 

функцията, за която са направени. Целта е разпределянето им 

по функции и определяне и анализ на размера им общо и за 

единица резултат от осъществяването на функцията. 

 анализ на размера на маркетинговите разходи по отделни 

продукти, географски райони, пазарни сегменти, отделни групи 

потребители, канали за реализация и т.н. 

 анализът на приноса в печалбата на всеки отделен продукт, 

територия, пазарен сегмент и т.н. 

 

2. Анализ на маркетинговите разходи на предприятията 
Разгледате тук указания за анализ на маркетинговите разходи на 

предприятията са адаптирани по Велев и Цветанова [7, 8, 9]. Те са 

препоръчителни главно за предприятията с производствена дейност, но могат 

да се използват и от организации от други сфери.  

Предвид ограниченията с отчетността на маркетинговите разходи, 

анализът им включва анализирането само на тези от тях, които със сигурност 

могат да бъдат отнесени към маркетинговите дейности. Той позволява на 

маркетинговия мениджър не само да разкрие резерви за снижаване на 

разходите, но и да ги разпредели по отделни дейности. Тук като 

маркетингови ще бъдат разгледани и отчитани следните разходи: 

1. Разходи за заплати на маркетинговите специалисти; 

2. Комисиони възнаграждения; 

3. Разходи за реклама и стимулиране на търсенето и продажбите; 

4. Разходи за провеждане на маркетингови проучвания; 

5. Разходи за наеми на щандове, съоръжения, търговски и други 

помещения, свързани с маркетинговата дейност; 

6. Разходи, свързани с доставки на продуктите. 
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Нека накратко да разгледаме основните насоки за анализ на 

маркетинговите разходи. 

1. Анализ на счетоводните документи и на отчетните форми за 

приходите и разходите на предприятието 

Анализът на маркетинговите разходи започва с преглед и анализиране 

на счетоводните документи и на отчетните форми за приходите и разходите 

на фирмата. В тях разходите обикновено са класифицирани в зависимост от 

икономическата им същност и не показват причината за възникването им. 

Въпреки това, от тях не само се добива обща представа за финансовите 

резултати на фирмата, но може да се изведат редица маркетингови разходи. 

Например за заплати на маркетинговите специалисти, за търговски 

комисиони, за реклама, за маркетингови проучвания, за наеми на офиси и на 

магазини и складови площи, за доставка на необходими за маркетинга 

материали и др. Тези разходи се анализират чрез извършване на сравнения на 

действителното им състояние с това, което е планирано и с това от 

предходната година, както е показано на примера в таблица 2.1. 

 
Таблица 2.1. Анализ на разходите по счетоводни документи и отчетни форми 

 

 

От примера се вижда, че е налице нарастване на общите 

маркетингови разходи на предприятието, както спрямо предходната година, 

така и спрямо планираното им ниво. Нарастване има и за всеки от отделните 

категории разходи. 

Разходи Предходна План Текуща година 

 година  абсолютна изменение отклонение 

   стойност спрямо от 

    предходната плана 

    година  

 (х.лв.) (х.лв.) (х.лв.). (х.лв.) /% (х.лв.)/ % 

1. Заплати  35 40 45 + 10/+28,57% +5/ + 12,5% 

2. Комисиони 20 18 22 +2/+10% +4/ +22,22 

% 

3. Реклама 40 42 44 +4/+10% + 2/+ 4,76 % 

4. 

Маркетингови 

     

    проучвания 12 12 14 + 2/+ 16,16% +2/ +16,16% 

5. Наеми 15 16 17 + 2/+ 13,33% + 1/+ 6,25% 

6. Доставки 20 22 24 +4/ 20 % +2/+9,09 % 

Общо: 142 150 166 + 24/+ 

16,90% 

+ 16/ + 

9,64% 
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2. Разкриване на факторите, довели до съответните отклонения в 

маркетинговите разходи и анализ на влиянието им 

 

 Много важен етап на анализа е разкриването на факторите, довели до 

съответните отклонения в маркетинговите разходи. Трябва да се има 

предвид, че сравнителният анализ на разходите спрямо предходната година 

не е възможен при промяна в условията и в маркетинговите програми. 

Например промяната на структурата на продаваните продукти или 

извършването на еднократни маркетингови изследвания биха променили 

значително и размерите на маркетинговите разходи. В друг случай 

нарастването на разходите за наеми може да не е в резултат от увеличаването 

на наеманите площи, а от нарастването на наемните цени, от наемането на 

магазин в по-скъпа част от града и т.н. Ето защо, за да се направят правилни 

изводи относно промените в маркетинговите разходи е необходимо да се 

анализират причините и факторите за това. Необходимо е и да се определи 

посоката и силата на тяхното влияние. Това може да стане с приложение на 

корелационния анализ. Едва след това могат да се вземат съответните 

управленски решения за въздействие. 

  

3. Функционален анализ на маркетинговите разходи 

 Първите етапи в анализа на маркетинговите разходи не осигуряват 

необходимата задълбоченост и не са достатъчни. Те са насочени само към 

снижаването на разходите, а не към правилното им разпределение с оглед 

оптимизиране на маркетинговите функции. При това целта на фирмата е не 

да снижава разходите си, а да подобрява обслужването на потребителите и да 

добива по-висока печалба чрез осъществяването на тези функции. 

При функционалния анализ разходите се разпределят в зависимост от 

причината за възникването им, т.е. в зависимост от функцията, за която са 

направени. Така например разходите за наеми могат да се разпределят между 

функциите лични продажби, съхраняване и работа с поръчки, реклама, 

маркетингови проучвания, а разходите за търговски комисиони се насочват 

към функцията „пласмент на продукцията". Пример за функционално 

разпределение на разходите е показан на таблица 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490



Таблица 2.2. Функционален анализ на маркетинговите разходи 

 
 Разпределение по функции 

Разходи 

(х.лв.) 

Обща 

стойност 

Маркетингови 

проучвания 

Реклама Пласмент Лични 

продажби 

Работа    

с 

поръчки 

1. Заплати 45 10 8  22 5 

2. Комисиони 22   22   

3. Реклама 44  44    

4. 

Маркетингови 

      

проучвания 14 14     

5. Наеми 17 2 1  4 10 

6. Доставки 24 2 4  2 16 

Общо: 166 28 57 22 28 31 

 

 

 След като разходите бъдат разпределени по функции, трябва да се 

определи съответен измерител за резултатите от осъществяването на всяка 

една от тях. Този измерител е различен за всяка функция. Например за 

рекламата той може да бъде брой на излъчените или публикувани рекламни 

съобщения, за маркетинговите проучвания - брой осъществени поръчки, за 

личните продажби - осъществени контакти с потребителите и т.н. Следва 

определяне на разходите, падащи се на единица резултат от осъществяването 

на всяка функция, по начина, показан в таблица 2.3. 

 
Таблица 2.3. Определяне на разходите, падащи се на единица резултат от 

осъществяването на всяка функция 

 

Функции Общи 

разходи 

Общ резултат Разход на единица 

резултат 

 (х.лв.)   

1. Маркетингови    

проучвания 28 2 проекта 14 х..лв./1 проект 

2. Реклама 57 95 рекл. съобщ. 0,6 х.лв./1 р. съобщ. 

3. Пласмент 22 - преки разходи 

   (% от продажбите) 

4.Лични продажби 28 140 контакта 0,2 х. лв./1 контакт 

5. Работа с поръчки 31 155 поръчки 0,2 х. лв./1 поръчка 
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 Функционалният анализ на разходите е полезен инструмент за 

контрол на маркетинговите дейности и извършване на сравнителен анализ 

спрямо предходни периоди и разходите за единица резултат при основните 

конкуренти или средните за отрасъла. С негова помощ могат да се определят 

норми за разход на всяка една от функциите, както и да се планират 

средствата за осъществяването им.  

 

4. Анализ на маркетинговите разходи по отделни продукти, 

географски райони, пазарни сегменти, отделни групи потребители, 

канали за реализация и т.н. 

 

Задълбочаването на анализа може да продължи с разпределението на 

маркетинговите разходи по отделни продукти, географски райони, пазарни 

сегменти, отделни групи потребители, канали за реализация и т.н. Ако 

предположим, че фирмата от нашия пример произвежда и продава три 

продукта, то разпределението на маркетинговите разходи между тях ще 

стане, като се изходи от резултатите от всяка функция и съответните разходи 

за единица от тях. Конкретните изчисления за това са показани в таблица 2.4. 

 
Таблица 2.4. Разпределението на маркетинговите разходи 

 

про- 

дукти 

плас-
мент 

маркетингови 
проучвания 

реклама лични 
продажби 

работа с поръчки общо 
разходи 

за 
продукта 

(х.лв.) 

 преки 
раз-
ходи 
х.лв. 

брой 
на 

проек-
тите 

разход
и х.лв. 

брой на 
реклам-

ните 
съоб-

щения 

раз-
ходи 
х.лв. 

брой 
на 

кон-
так-
тите 

разходи 
х.лв. 

брой 
поръчк

и 

разходи 
х.лв. 

 

А 10 1 14 55 33 40 8 50 10 75 

Б 8 1 14 30 18 70 14 60 12 66 

В 4 - - 10 6 30 6 45 9 25 

Общо 22 2 28 95 57 140 28 155 31 166 

  

Както се забелязва от таблицата, функционалните разходи за отделните 

продукти се определят като произведение на оценката на резултатите от 

съответната функция и разходите за единица от тях. Сумата на преките 
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разходи и разходите по отделни функции определя общите разходи за 

съответния продукт. 

Имайки тези резултати, маркетинговият мениджър може да направи 

сравнения с минали периоди и да потърси факторите, довели до това 

състояние. 

  

5. Анализ на приноса в печалбата по продукти, територии, 

пазарни сегменти и т.н. 

 

 Следващ етап в анализа, който не касае само маркетинговите разходи, 

но е особено полезен при вземане на маркетинговите решения, е анализът на 

приноса в печалбата на всеки отделен продукт, територия, пазарен сегмент и 

т.н.. Това фактически е анализ на ефективността от използването на 

разходите. За целите на този анализ разходите се разделят на променливи и 

постоянни. Както е известно, променливи са разходите, които се изменят при 

промяна в обема на произвежданата продукция - суровини, материали, 

заплати и др. Постоянни са тези разходи, които не се влияят от промяната в 

обема на производството - за осветление и отопление, за ремонт и 

поддръжка, за наеми, за реклама, амортизационни отчисления, лихви и др. 

Част от постоянните разходи са преки или отменими, защото със спирането 

на производството на съответния продукт могат да бъдат избегнати. Друга 

част са общи постоянни разходи или неотменими, защото не могат да бъдат 

избегнати при спиране на производството на отделното изделие. Те често се 

наричат и неуместни разходи. От своя страна преките постоянни разходи и 

променливите разходи са отменими и се наричат още уместни. Приносът на 

всяко произвеждано изделие в печалбата на фирмата се определя като 

разлика между прихода от продажбата му и променливите му разходи. 

 За да илюстрираме анализа на приноса на изделията на фирмата, да 

предположим, че резултатите за тях са (вж. таблица 5): 

 
 Таблица 2.5. Анализ на приноса в печалбата по продукти,  

територии, пазарни сегменти  
Показатели Изделия Общо 

 А Б В  

 

1. Годишни продажби (х. лв.) 

2. Променливи разходи (х. лв.) 

3. Преки постоянни разходи (х. лв.) 

980 

550 

120 

720 

440 

90 

240 

160 

40 

1940 

1150 

250 

4. Всичко уместни разходи (х. лв.) 

5. Общи постоянни разходи (х. лв.) 
670 

110 

530 

80 

200 

70 

1400 

260 

6. Общо разходи (х. лв.) 780 610 270 1660 

7. Принос (ред 1 -ред 4) (х. лв.)                     ^ 310 190 40 540 

8. Печалба (х. лв.) 200 110 -30 280 
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 Данните от таблицата показват, че изделие В носи загуба на фирмата в 

размер на 30 х. лв. Обаче, преди да последва решение за спиране на това 

изделие от производство и продажба, трябва да се анализира приносът му в 

общата печалба на фирмата. От таблицата се вижда, че изделие В има принос 

в печалбата на фирмата. Спирането му от производство би довело до по-

голямо снижение на печалбата, отколкото ако това не се направи, защото 

общите постоянни разходи, които то поема, ще трябва да се разпределят 

помежду останалите две изделия. 

 По-разумно би било да се анализира приносът в печалбата на това 

изделие по отделни потребителски групи, сегменти или географски райони и 

да се потърсят причините, довели до реализирането на загуба. На тази основа 

могат да се открият пътищата за превръщането на изделието от губещо в 

печелившо. Този анализ за изделие В, извършен по отделни потребителски 

групи, е показан на таблица 2.6. 

 
Таблица 2.6. Aнализ за изделие В, извършен по отделни потребителски групи 

 
Показатели Потребителска 

група 1 

Потребителска 

група 2 

Общо за 

изделие В 

1 1. Годишни продажби (х.лв.) 90 150 240 

2 2. Променливи разходи(х.лв.) 76 84 160 

3 3. Преки постоянни разходи 

(х.лв.) 
30 10 40 

4   4. Всичко уместни разходи (х.лв.) 106 94 200 

5. Общи постоянни разходи (х.лв.) 30 40 70 

6. Общо разходи (х.лв.) 136 134 270 

7. Принос (ред 1 -ред 4) (х.лв.) - 16 56 40 

8. Печалба (х.лв.) -46 16 - 30 

 

 Резултатите в таблица 2.6 показват, че загубите от продукт В се 

реализират при продажбите на първата група потребители. При това 

продажбата на изделието на тази група потребители осигурява отрицателен 

принос. Оттук нататък анализът трябва да се съсредоточи към откриването на 

причините, довели до неблагоприятните резултати при посочената група 

потребители. В резултат на него може да се намери за уместно да се 

прекратят по-нататъшните продажби на изделие В за тези потребители или 

просто да се повиши цената му, да се ограничат контактите при личните 

продажби, да се ограничат разходите за реклама и т.н. 
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3. Заключение 
Пълното и задълбочено анализиране на маркетинговите разходи на 

предприятията е затруднено от факта, че счетоводната и статистическата 

отчетност у нас не разграничава добре тези разходи от останалите разходи. 

Често пъти е невъзможно да се направи разграничение и на това кои от 

дейностите на фирмата (или каква част от тях) са маркетингови и кои не са. 

Предвид на тези реалности в тази разработка са посочени основните насоки 

за анализ на разходите за маркетинговата дейност на предприятията.  Те са 

полезен инструмент за разкриване на факторите и за намиране на резерви за 

снижаването им и за повишаване на ефективността от тази дейност. 

Резултатите от тяхното осъществяване биха подпомогнали фирмените 

ръководства правилно да планират маркетинговите дейности и да 

разпределят средствата между тях. 
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Abstract. The report analyzes the radical transformation of the socio-cultural nature of 

marketing communications in the "age of access" formulated by Jeremy Rifkin. Era in 

which human relationships turn into a commodity subordinated to the pervasive 

"commercialism" that creates the new marketing idea of focus on the customer's share rather 

than market share. We analyze in detail the economics of the culture that generates "lifestyle 

marketing". We accent on the process of reorganization of the marketing methodology and 

methods in the new culture of "hypercapitalism" in which the classic two-component 

symbiosis of the marketing communication is transformed as their "cultural" nature 

overturns the relation and becomes the leading one. We justify the thesis that an interesting 

civilization transformation of aesthetic "escapism" / aesthetic escape from reality / towards 

"escape" in cyberspace / virtual escape from reality is achieved/. A short parallel is made 

between Schiller's aesthetic escapism caused by the industrial revolution and the escapism 

into the cyberspace. 

Keywords: age of access; culture of "hyper-capitalism"; transforming the socio-cultural 

nature of marketing communications; marketing of life force; aesthetic escapism; escapism 

into the cyberspace. 

 

1. Въведение 

Социокултурната природа на маркетинговите комуникации в своето 

двуединство съдържа възможност за фрагментирано разбиране на тяхната 

същност. Социалната природа на маркетинговите комуникации традиционно 

се извлича от икономическото им предназначение, като инструмент на 

маркетинга да усилва неговия икономически ефект, т.е. печалбата. Тя е 

доминираща.  

Културната функция на маркетинговите комуникации се разглежда като 

медиатор в процеса на покупко продажбата. Културата е източник на общо 

приети поведенчески норми, които създават обстановка на доверие, в която 

се осъществява търговията, т.е създават „чуваемост“ в диалога между 

продавач и купувач. Маркетинговите комуникации имат предназначението да 

снемат напрежението и да предотвратят конфликтите в този значим 

социокултурен дискурс. В класическата маркетингова методология 
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културната природа на маркетинговите комуникации се разглежда като 

спомагателна. 

 

2. Изложение 

 В книгата си „Епохата на достъпа...“ Джереми Рифкин прави едно 

генерално обобщение: „Общностите сществуват чрез споделяне на общи 

значения и общи форми на комуникация... в такъв случай, когато всички 

форми на комуникация станат стоки, тогава културата, също става стока. И 

тъкмо това се случва. Културата – споделените преживявания, които дават 

смисъл на човешкия живот – бива изтегляна  неумолимо на медийния пазар, 

където тя се преоформя съгласно търговските изисквания“ [3:149].  

Джереми Рифкин определя и новата роля на маркетинга в новата 

ситуация: „Маркетингът е средство, чрез което цялата територия на  

културата се преравя за потенциално ценни културни значения, които след 

това да бъдат преобразувани от изкуството в преживявания-стоки, 

подлежащи на закупуване в икономиката...Новата, по-широка  роля на 

маркетинга е ролята на импресарио на културното производство. 

Специалистите по маркетинг създават подробни фантазии и измислици, 

изтъкани от части и късове от съвременната  култура, и ги продават като 

преживявания [3: 184-186].  

Констатацията на Рафкин ни дава основания отново да преосмислим 

социокултурната  природа на маркетинговите комуникации, защото те са 

имплицитно вплетени в инструментариума на маркетинга и да потърсим 

връзката с изказани от нас предишни тези. 

Ние поставяме акцент, върху процеса на реорганизиране на 

маркетинговата методология и методи в новата култура на 

„хиперкапитализма“, в която класическото двуединство на маркетинговите 

комуникации се трасформира като „културната“ им природа преобръща 

релацията и тя става водеща. Културната функция на маркетинговите 

комуникации, според Рафкин, имат предназначението да променят природата 

на потреблението. Вместо потребяването на стоки и услуги като придобиване 

на собственост се преминава към потребяване на преживявания. А 

приоритетното развитие на икономиката на културата поражда „маркетинг на 

стила на живот“ [3: 231].  

Как се достига до „маркетинга на стила на живот“?  Отговорът изисква 

да резюмираме аргументите и тезите на Рафкин. Според автора, свидетели 

сме на епоха, в която пазарите отстъпват място на мрежите, а собствеността 

непрестанно бива изместена от достъпа до многообразни мрежи в 

киберпространството [3: 8]. Тези електронни мрежи... се управляват от 

няколко могъщи транснационални медийни компании, които притежават 

основните канали, чрез които хората общуват помежду си и които 

контролират много от културното съдържание, съставляващо платените 

преживявания в постмодерния свят. Старите институции на собственически 
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отношения, пазарна размяна и материално натрупване биват изкоренени, за 

да направят място на една нова ера, в която културата представлява най-

важният търговски ресурс, времето и  вниманието са  най-ценното 

притежание, а животът на всеки индивид става краен и основен пазар [3:15-

16].  

Рифкин прави и извода , че епохата на достъпа води със себе си и до нов 

тип човек. Младите хора от новото „протеево“ поколение [5], се чувстват 

далеч по-удобно да водят бизнес и да участват в обществени дейности в света 

на електронната търговия и киберпространството. Те се приспособяват лесно 

към множество симулирани светове от които се състои културната 

икономика. Техният свят е повече театрален, отколкото идеологически, 

ориентиран повече към игровия етос, отколкото към трудовия. За тях 

достъпът вече е станал начин на живот и макар собствеността да е важна, да 

бъдеш свързан е още по-важно [3: 17].  

 Едно от важните обощения на Рифкин, е че  в новите светове на 

киберпространството човек играе множество роли, често в успоредни 

коридори. Всеки прозорец се отваря към нова виртуална реалност, в която 

човек играе още една от своите личности... тогава колкото повече личности 

манифестира даден човек, толкова повече пазари за експлоатиране 

съществуват. Новите културни индустрии създават безкраен брой сценарии 

за проиграване на преживявания, точно както промишлените индустрии 

осигуряваха огромен брой потребителски продукти за купуване [3: 227]. 

Тази цивилизационна трансформация, според Рифкин, на превръщането 

на човешките отношения в стока, подчинени на всепроникващата 

„комерсиалност“, ражда и новата идея в маркетинга за съсредоточаване 

върху клиентския дял вместо върху пазарния дял...Специалистите по  

маркетинг използват понятието „пожизнена стойност“, за да подчертаят 

прехода от среда, ориентирана към продуктите, към такава,  ориентира към 

достъпа, в която уговарянето на  отделни пазарни сделки е по-малко важна от 

осигуряването и превръщането в стока пожизнените отношения с клиентите.   

За маркетинга се оформя нова закономерност, а именно - търговският 

потенциал от овладяването на клиентския дял е правопропроционален на 

изчислената продължителност на живота на клиента. Поради тази причина 

много компании полагат всевъзможни усилия да завладеят клиентите си на 

много ранна възраст, за да оптимизират потенциалните им пожизнени 

стойности [3: 110].   

В методологията на маркетинга се обосновава необходимостта  от  

технологии на отношенията, или R-технологии (R-technolodies), чрез които 

дългосрочните отношенията с клиента се превръщат в стока. 

„Контролирането на клиента“ чрез непрекъсната  кибернетична връзка 

позволява на фирмите да предвиждат и обслужват нуждите на клиента на 

непрекъсната безсрочна база,т.е. създаване на  пожизнено взаимоотношение 

[3: 111-112] R-технологиите ще способстват също за  учредяване на така 
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наречените „общности по интереси“,  а  компаниите да станат стражи на тези 

новородени общности и срещу определена цена да предоставят на клиентите 

си достъп до тези желани нови обществени арени [3: 120-121].   

Рифкин се позовава на  консултантите по маркетинг Ричард Кроси и  

Джанет Смит, които изброяват няколко решаващи етапа в  създаването на 

общности по интереси.  

Първият етап е информационното обвързване. Идеята е да информира 

клиента за продукта или услугата на фирмата с надеждата да се уговори 

първата продажба. В наши публикации сме отбелязали ролята на 

трансформиращата реклама. Тя е повсеместна, основаваща се на 

емоционални подбуди с персонална насоченост (от рекламите за храни и 

напитки до супер модерни коли). При нея потребителят асоциира 

използването на продукта със задоволството и психологическите 

характеристики, които вижда в рекламното послание и които на практика не 

съществуват в такава степен. Трансформиращата реклама по принцип 

създава чувства, мисли и усещания, които действително се активират при 

ползването на продукта [3].  

Рифкин подчертава, че рекламата служи като мост и непрекъснато 

посредничи между собствената житейска история на даден човек и големите 

разкази, които съставляват културата. Потребителите получават достъп до 

културата и разнообразните й значения отчасти чрез множество рекламни 

послания, насочени към тях. Рекламата осведомява потребителите за 

културата и им дава указания кои покупки ще предизвикат съответните 

културни конотации и  преживявания [1: 190].  

Вторият етап е личностното обвързване. Клиентът започва да се 

идентифицира с продукта или услугата на фирмата и ги превръща в част от 

предствата си за самия себе си...служи като белег за социален статут. Като се 

позоваваме на това което Даниел Бел формулира като психическа, 

естетическа и социална дистанция можем да конкретизираме [1]. 

Загубата на психическа дистанция намира израз в усещането на 

индивидите, че живеят единствено в настоящето, в мига. Това мотивира да се 

увеличи интензитета и силата на преживяванията и да се засища глада за 

потребяване. Рекламата най-добре изпълнява тези функции. Тя внушава, че 

шансът да почувстваш себе си е само чрез продукта, който се 

рекламира...Засищането на глада за консумиране в подобни ситуации се 

уталожва с продукти ерзаци. 

Разрушаването на естетическата дистанция е загуба на контрол върху 

преживяването. Потребителят е лишен от способността да се отдръпне и да 

ръководи преживяването. Той е потопен изцяло и се оставя без съпротива на 

предложения от медиите, в повечето случаи, силно манипулиран начин на 

преживяване. В този контекст рекламата става проводник на културни 

образци със съмнителна стойност, радващи се на завидна популярност.  
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Загубата на социална дистанция означава разрушаване на естествената 

комуникация между индивите, т.е. не позволява на отделния индивид да има 

собствено пространство за движение. Изравнени са жизнените стилове, 

вкусове. В личностен смисъл загубата на социална дистанция означава 

нашествие на тези стериотипни стилове и вкусове в частните светове. Всичко 

това неизбежно предизвиква изкривяване на всекидневното възприятие и на 

цялостния регистър на човешкия опит [6].  

Как рекламата сътворява магията? 

Рекламата е парадоксалност, която разстройва “разумния” ред и 

обяснение на нещата. Рекламата потапя индивидите в един маргинален свят, 

където желанието за потребяване и илюзията на потребяването се съчетават 

така, че пораждат наслаждение в паталогични форми, които потискат 

нормалните жизнени рефлекси. Рекламата създава “тяга“, склонност към 

ритуализация, т.е. възвеличаване акта на потребяване до нещо грандиозно, 

възпламеняващо страстите и нажежаващо въображението. Рекламата е 

съвременното митотворчество, която превръща потребяването в обект на 

мита. Рекламите чрез масмедиите създават възможност за налагане на масови 

стериотипи чрез различни системи   най-често взаимствани от изкуството. От 

киното и спорта се взаимства системата на звездите, от живопистта поп-арта, 

от музиката най-нашумелите и атрактивни поп-стилове. 

В информационното  обвързване съществена е ролята и на обремененият 

от индокренацията пазарен PR. Индокринацията е процес на налагане, 

насаждане и дори втълпяване на идеи, обществени нагласи, когнитивни 

стратегии посредством професионална методология...Индокринацията  

съдържа в себе си  психологическата манипулация, която  преследва, 

промяна на възприятието или поведението на публиките чрез 

неконвенционални тактики и комуникационни техники.  

Синтезирано индокринацията в симбиоза с пропагандата и 

психологическата манипулация преследва   въздействие върху мисленето и 

ценностната система, което не  уважава правото на възприемащия да приеме 

или отхвърли самото влияние. По-точно в ход е ирационалната 

индоктринация, обикновено разглеждана като погрешно „обучаваща“ и 

въздействаща, разчитаща, че индоктринираният човек не би задал въпрос по 

същността на посланието или не би бил способен на критичен анализ относно 

неговата същност [9]. 

Маркетинговият /пазарен/ PR попада в лоното на ирационалната 

индокринация чрез пропагандиране на купуване на ненужното – новият 

лайфстайл. Лайфстайлът на ненужното потребление е умишлено култивиран 

и подхранван в обществото от големите бизнеси... Това е икономиката  

изградена в много прецизно изчислен модел, който да балансира между 

удовлетворението и недоволството така, че да води до пристрастяване към 

ненужното потребление... Големите бизнеси не правят своите милиони, чрез 

рекламирането на стойността на техните продукти - те ги правят, чрез 
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създаването на култура от милиони хора, които да купуват повече от 

нужното им и които се стремят да задоволяват недоволството си чрез 

потреблението и харченето на пари [2]. 

В публикацията „За безумието на коледния консумеризъм“ Джордж 

Монбио твърди, че патологичната консумация се е превърнала в нещо 

толкова нормално, че вече едва я забелязваме. Според него, правителствата, 

медиите и рекламодателите успяха толкова успешно да асоциират 

консумацията с просперитет и щастие, че да се откажеш от нея днес означава, 

да изложиш себе си на охулване и подигравки. Когато светът полудява, тези 

които се съпротивляват биват набеждавани за лунатици [7]. 

Третият етап е обвързване във взаимоотношения... Фирмата и клиентът 

преминават от  дистанцирано към интерактивно  взаимоотношение. Именно 

тук R-технологиите започват да играят важна роля...те създават „близост с 

клиента“ [3:121].   

Четвъртият етап е обвързване с общността. Компанията създава между 

клиентите си взаимоотношения, основаващи се на споделения им интерес 

към продуктите и услугите на фирмата. Появяват се жилищни общности, 

наречени наречени  „селища с общи интереси“... Чрез СИД се продава начин 

на живот, за разлика от продаването просто на къща... Престижните 

общности са друга форма на СИД. Най-заможните членове на обществото 

често избират да живеят с хора с подобен статут./3: 121-129/ 

Рифкин, обръща особено внимание, че от вниманието на бизнеса не 

убягва голямата маса от хора, които не могат да се  включат в „селищата с 

общи интереси“, поради своя социален статус. Туризмът е подходящата 

пазарна ниша. Най- видимият и мощен израз на новата икономика на 

преживяванията е туризмъм...той не е нищо друго освен превърнато в стока 

културно преживяване... Пътуването за удоволствие сега е третият най-голям 

разход на домакинствата сред храната и жилището. Туризмът и 

развлеченията се сливат в културни производства, които са повече симулация 

на преживяване, отколкото действително автентично преживяване [3: 156-

160].  

Допълвайки констатацията на Рифкин отбелязваме, че значителна част от 

туристическата реклама, преследвайки комерсиални цели, внушава и 

възпитава самоцелен хедонистичен  стил на потребяване и снобски начин на 

светоусещане. В това отношение тя е облагодетелствана от  стремежа на 

туроператорите да представят туристически продукти и дестинации като 

„достижимито” райско кътче, което е подвластно не само на богоизбрани, но 

и на средно статистическия турист. Туристическата реклама във вид на 

изкусителните видеоклипове за екзотични и елитни  курорти и други 

туристически атракции пуска в ход  механизма  на митологемата и 

„псевдопотребяването”. Рекламата творяща митологеми се основава  на 

емоционални подбуди с персонална насоченост.  
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Според Рифкин, курортите са като старателно изградени декори, 

съдадени да повторят  „автентичността“ на всяка местна среда. Например 

курортът Плая Бланка на тихоокеанския бряг на Мексико се рекламира като 

„автентично мексиканско село“. По целият свят се създават нови 

пространства – „туристически пространства“ [3: 161].  

Не може да се отрече и родния принос. В публикация се представя 

„апитуризъм“ /меденият туризъм/, който е определен като „най новата 

атракция сред летовниците, защото  е сафари с джипове с посещение на 

пчелин в несебърското село Кошарица, където е създаден музей на пчелата и 

е любима спирка на търсещите  приключения туристи. Само там вместо 

обикновени жужащи насекоми обитават точно пресъздадени модели на  

пчелни жилища от каменната ера до наши дни“. Сафари по Черноморието, 

уют сред макети на пчелини. Какво остава на „активните“ туристи освен 

пасивна консумация на мед и неговите производни [8]?   

 Рифкин подробно описва   моловете като  атракция.  Търговските 

центрове стават места, където човек може да си купи достъп до 

преживявания от всякакъв вид. Днес търговските центрове са театрални 

пространства, обширни сцени, на които се разиграва драмата на 

потреблението...Като начало пространството е планирано по начин, който 

насърчава посетителите да потиснат недоверието си, когато влязът вътре, 

точно както прави човек в киното... Зад кулисите продуценти и режисьори на 

тези обширни културни продукции са разработили високоусъвършенстван 

игрови план, който гарантира, че театралните преживявания ще доведат до 

продажби.  

Предприемачи на недвижими имоти, маркетингови аналитици, 

архитекти... работят заедно, за да  създадат онова, което те наричат „драма на 

пазаруването“ – идеалната търговска комбинация от обитатели/актьорите/, 

сценични декори и представления, осигуряващи оптимално театрално 

преживяване   и максимални продажби...Собствениците провеждат кастинг за 

най-добро съчетание от магазини...които създават най-подходяща среда за 

пазаруване. Комбинациите са съобразени с нивото на доходи, етническия 

състав, пола и стила на живот на потенциалните клиенти [3: 166-167].  

Достигаме до мащабна цивилизационна трансформация, ескейпизъм в 

киберпространството. Интересен е паралелът между естетическия 

ескейпизъм на Шилер,  породен от индустралната революция и ескейпизма в 

киберпространството. Докато при Шилер естетският ескейпизм е бягство от 

реалноста в сферата на високото изкуство, то в епохата на достъпа, 

действителността е бутафорна културна среда и отново бягство от 

реалността. Първото е бягство от пошлостта на живота за спасяване 

естетската същност на индивида, а второто е потапяне в културни ерзаци 

/стоки и услуги с културна опаковка/ за превръщнето на хората в „културна“ 

маса.  Протеевите хора са консуматори на илюзорни културни ценности.  
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Рифкин много убедително и подробно описва ескейпизма в 

киберпространството. Напредъкт на новите електронни комуникационни 

технологии ни въвличат в поредица от технически опосредствени среди, 

всяка следваща от които създава по-добре усещането за „действителност в 

симулираните форми. Това е особено вярно в киберпространството. Този 

мощен нов инструмент на комуникациите извлича символната същност на 

културното преживяване и я преобразува дигатално в измислени образи и 

форми, които биват  предадени, изглеждат дори още по-ярки и истински от 

оргиналните явления и следователно стават преживяване. Така 

киберпространството, заменя реалността с виртуална реалност... която хората 

възприемат като истинска - разбира се, самият акт на изживяването на тези 

възприятия в киберпространството ги прави истински [3: 181-182].  

Онова, което е особено прозрачно при изследването на многобройните 

аспекти на епохата на достъпа, е театралната им природа. Мрежовият метод 

на организация, маркетингът на отношенията, селищата с общи интереси 

/СИД/, развлекателните центрове, туризмът, културното производство и 

виртуалните  светове – всичко това кънти от театралност...структурирана 

около културното производство и потребление на преживявания, природата 

се разглежда като гигантски театър за потенциални 

представления...Театрализацията на много от преживяванията и тяхното 

почти пълно поглъщане от търговската сфера е могъщо социално явление.  

Новите виртуални светове, в които хората работят и играят, са по силата на 

самата си природа симулирани среди, електронни сцени за разигрването на 

милиони индивидуални преживявания [3: 229-231]. 

Трансформацията в методологията и технологията на маркетинга и 

маркетинговите комуникации, според Рифкин, коренно ще промени тяхната 

социокултурна природа. Можем да бъдем сигурни, експертите по маркетинг 

и реклама и културните посредници ще бъдат готови и ще чакат на 

порталите, предлагайки достъп до всякакви видове значими нови културни 

стоки и преживявания срещу определена цена за вход...Ще издигнат идеята, 

че личната история на всеки човек е най-важната действителност и ще  

създадат  симулирани светове, до които всеки индивид може да си купи 

достъп.  

Съществуват милиони лични драми, които чакат да бъдат превърнати в 

сценарии и изиграни.  Всяка от тях представлява пожизнен пазар с огромен 

търговски потенциал. В тези нови светове единствената следа от частна 

собственост вероятно ще остане реквизитът... Да можеш да играеш и да се 

трансформираш на свой ред ще стане необходимо условие за съществуването 

им [3: 233].  

Във всички дискусии около дигиталната революция, новата, мрежово 

ориентирана икономика и киберпространство често присъства имплицитната 

предпоставка, че единственият достъп, който си струва да имаш, е онзи, 

който минава през корпоративните портали и входове към търговската сфера. 
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Ние сме склонни да забравяме, че много от нещата, до които сега имаме 

достъп посредством покупките си, до съвсем скоро са били безплатно 

предлагани. Ние всъщност започваме да купуваме собствените си 

преживявания заедно с културните финтифлюшки и одеяния, които ги 

придружават [3: 257].  

PR и рекламата като компоненти на интегрираните маркетингови 

комуникации, в последно време изоставиха класическото си маркетингово 

предназначение и услужливо се положиха в лоното на индокринацията и се 

наложиха като инструменти на епистемологичната окупация. Според Ал 

Рийс и Лаура Рийс: „Епистемологична окупация е колонизацията“ на 

човешките възприятия и мислене и пренасянето им чрез PR, реклама и 

аудиовизуалните изкуства в една виртуална квазиреалност ...Нещо повече, 

PR и рекламата вече не са част от класическата пропаганда и психологическа 

манипулация, а част от технологията на хипертрофираното потребление [4].  

Рифкин правилно обосновава социокултурното потребление и 

превръщането му във фундамент на социокултурните взаимоотношения 

между индивидите, т.е. в една нехомогенна общност, противостояща на 

индивидуалното и групово културно многообразие. Маркетингови 

комуникации усилвайки икономиката на фрагментирани търговски 

преживявания, ускоряват процеса на същностно  изключване на огромна част 

от хората  от достъпа до културата като  споделени преживявания и спомага 

за ускореното обществено разслоение. 

 

3. Заключение  

Абсолютизиране на теорията за икономическата целесъобразност на 

маркетинга и маркетинговите комуникации са крачката към 

хипертрофираното потребление.  Трябва да се преосмислят разработки в 

областта на маркетинга,  които единствено третират неговата икономическа 

целесъобразност и полагат всичките си усилия да формализират 

/математизират/ научния инструментариум, за да докажат икономическата 

ефективност  на избраната методика и технология на изследване. 

Припомняме нашата теза, че икономическа ефективност и социокултурна 

целесъобразност са неизменна част от същността на феномена маркетинг. 

При тяхното взаимодействие се получава сенергиен ефект, който извежда 

маркетинга в ново състояние, което доказва своята обществена 

целесъобразност [10]. 

 

Литература 
1. BELL, D., Cultural Controversies of Capitalism, National Culture, Sofiya, 1994. 

2. LIPOVETSKI, JIL.Leisure, Life, consumption and lifestyle in hypermodern 

societies.Wikipedia 

3. RIFKIN, J., The Age of Access The new culture of hypercapitalism, in which life is a 

paid experience. Ed. Attica, 2016. 

504



4. RIIS, Al and LAURA, The Sunset of Advertising and the Rise of Public Relations Sofia, 

2003, p. 12-18. 

5. ROBERT J., LIFTTON called this generation of "protea" people as an analyst with 

Proteus - the sea god, the son of Poseidon, whom he guarded herds. He received from 

him the gift of guessing the future and changing his appearance whenever he wished. 

Proteus often changed his appearance to get rid of those who bothered him with 

questions-b.c. 

6. CHENESHEV, D. Advertising - Socio-Cultural Phenomenon In: Sociological Problems, 

Book 3-4, 2002. 

7. CHENESHEV, D. PR In the bosom of the indocrination; report in international scientific 

conference "Manegement and engineering", Sozopol, 2015. 

8. CHENESHEV, D., Is Alternative Tourism Alternative? report at the international 

scientific conference "Management and engineering", Sozopol, 2014. 

9. CHENESHEV, D., The advertising in the bosom of the epistemological occupation; 

report of international scientific conference "Manegement and engineering", Sozopol, 

2016. 

10. CHENESHEV, D., Extrapolation and paradigmality in the studied scientific field; report 

at an international conference - Yundola 2012.  

 

 

 

 
 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

505



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТОВО- 

ПАЗАРНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАСТЕЖ ВЪВ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВИТЕ БИЗНЕС ФОРМАТИ 

 

APPLICATION OF PRODUCT- 

MARKET GROWTH STRATEGIES INTO 

FRANCHISING BUSINESS FORMATS 
 

Radko Radev 

 
University of National and World Economy, Bulgaria, 

E-mail: radko_radev@unwe.eu 

 
Abstract. This report focuses on franchising as an approach to business development. It also 

examines the product-market business strategies which are typical for this approach. In this 

regard, business strategy issues, known in the theory and practice, are interpreted in terms of 

their relevance to franchising business formats. The report presents the results of the literary 

study, part of the research project made by the author. The outcomes of serve as a base for 

developing a methodological framework for the empirical research of the application of 

product-market business strategies in a franchise business. 
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1. Въведение 

В настоящия доклад не се отделя специално внимание на дефинициите,  

историческото развитие и на правните въпроси, които касаят франчайзинга и 

бизнес стратегиите. Поставя се акцент върху франчайзинга като подход на 

развитие на бизнеса и се извеждат характерните за него продуктово-пазарни 

бизнес стратегии. В тази връзка познатите в теорията и практиката въпроси, 

свързани с бизнес стратегиите, се интерпретират от гледна точка на тяхната 

приложимост във франчайзинг бизнес форматите [1].  

В този контекст се застъпва разбирането, че въпросите, свързани с 

продуктово-пазарните стратегии за растеж от матрицата на И. Ансофф и 

базисните конкурентни бизнес стратегии - предложени от М. Портър - трябва 

да се разглеждат в единство, като същевременно се интерпретират от гледна 

точка на особеностите на франчайзинговия подход на развитие на бизнеса [2, 

3]. Посочените два типа стратегии се определят обобщено като продуктово-

пазарни бизнес стратегии, прилагани във франчайзинговите бизнес формати. 

Чрез първия тип стратегии се определя продуктово-пазарният обхват на 

франчайзинговия бизнес формат. Чрез вторите се извежда основният 

конкурентен подход по отделни основни продукти и целеви пазари, на които 

франчайзодателя оперира чрез изградената от него мрежа от 
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франчайзополучатели. Отделя се специално внимание на продуктово-

пазарните бизнес стратегии на И. Ансофф. 

Настоящият доклад представя резултат от синтез на теорията посветена на 

франчайзинга и продуктово-пазарните бизнес стратегии. Ключовите понятия, 

които са свързани с продуктово-пазарните стратегии са франчайзингов формат 

и франчайзингова мрежа. При вземането на решение зя една или друга 

стратегия те може да се запазват или да се променят.  

 

2. Франчайзингът като основен подход на развитие на бизнеса 

Налице са множество дефиниции за франчайзинга [4, 5, 6]. Всички те 

поставят акцент върху подробното описание на взаимовръзката, която 

съществува между двете участващи във франчайзинга страни – 

франчайзингодател и франчайзингополучател. При възникването на тези 

взаимоотношения едната страна (франчайзодателя) упълномощава (дава 

правото) на другата (франчайзополучателя) да осъществяват бизнес дейност, 

продавайки продукти и/или услуги, които са произвеждани или разработени 

от франчайзодателя. В дефинициите също така се отделя внимание на: 

притежаваните от франчайзодателя марки продукти, know-how; 

прехвърлянето на права за тяхното ползване от страна на 

франчайзополучателя срещу заплащане; финансовите взаимоотношения 

между страните и разпределението на отговорностите между тях [7, 8]. Важна 

съставна страна на дефинициите е задължителното наличие на договорни 

отношения (франчайзингов договор, франчайзингово споразумение), които 

уреждат отношенията между страните по франчайзинга [9, 10]. Освен за 

бизнес организациите, франчайзинговите взаимоотношение се прилагат при 

неправителствени такива, което дава основание да се говори за социален 

фрнанчайзинг [11]. 

Осъществяването на дейността се извършва по зададен от 

франчайзодателя формат и система на управление (наричана още „оперативна 

система“), както и притежавана от него търговска марка. Франчайзингът, също 

така, може да се възприеме като обединение на умения, способности и ресурси 

на двете страни по договорното споразумение. Франчайзодателят дава своя 

принос чрез: осигуряване на първоначалния капитал, подпомагане 

стартирането и развитието на франнчайзингополучателя чрез споделяне на 

know-how и притежавания опит по отношение на пазара, производството, 

маркетинга, иновациите [12].  

Модерният франчайзинг се възприема в по-широки граници, като в 

неговия обхват попадат и цялостният формат на бизнеса, единната система на 

неговото управление и общата идентичност, която страните по франчайзинга 

споделят. Това означава, че при франчайзинга е възможно да са налице много 

по-задълбочени взаимовръзки и взаимозависимости между франчайзодателя и 

франчайзополучателя, като взаимоотношенията на покупко-продажба са само 

част от тях. Възможно е дори да се възприеме ситуация, при която 
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франчайзополучателят получава възможността със санкцията на 

франчайзодателя да сключва договори за франчайзинг с трети лица [13].   

В същото време трябва да се има предвид, че франчайзингът не е 

самостоятелно обособена индустрия (сектор), който съществува сам по себе 

си. Той е по-скоро подход (метод, модел) на осъществяване на определен тип 

бизнес дейност, който е приложим в множество сектори (индустрии) и 

присъщите им специфични сегменти [14]. В този ред на мисли въпросите 

свързани с продуктово пазарните стратегии за растеж и изборът на конкретен 

конкурентен подход се приемат като напълно приложими за 

франчайзинговите бизнес формати [15].  

На страниците на различни организации, които се ангажират с въпросите 

свързани с франчайзинга, се синтезират и възможностите за „правене“ на 

франчайзинг-бизнес. Те се класифицират по индустрии, локации, видове 

франчайзинг, размер на първоначалната инвестиция, етап от жизнения им 

цикъл, азбучен ред [16].   

В този контекст се проявява необходимостта от приложение на 

стратегическия подход на управление на франчайзинговите бизнес формати, 

които представляват форма на вертикална интеграция между франчайзодателя 

и франчайзополучателите в рамките на определена бизнес сфера. При 

модерния франчайзинг, където се наблюдава „възпроизвеждане“ на бизнес 

модела на франчайзодателя е налице възможност за сключване на 

франчайзингови договори от страна на самия франчайзингодател, се проявяват 

и признаци на хоризонтални форми на интеграция.  

 

3. Продуктово пазарни стратегии при франчайзингов формата на бизнес 

На въпросите, свързани с определяне на обхвата на дейността и на 

възможностите за растеж, базирани на продуктово-пазарната матрица на Игор 

Ансофф, се отделя голямо внимание в литературата, посветена на 

стратегическия мениджмънт (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Базови продуктово-пазарни стратегии за растеж i 
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ПРОДУКТ 

НОВ ПАЗАР 
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Въпреки че е прието те да се определят като „фирмени“, в настоящата 

публикация се разглеждат продуктово-пазарни комбинации, които са 

приложими за франчайзинговите бизнес формати, когато те специализират 

своята дейност в рамките на определен продуктов клас. Като възможни такива 

стратегии се разглеждат трите варианта на интензивен растеж - пазарно 

проникване (concentration), пазарно развитие (market development) и 

продуктово развитие (product development). От стратегиите на диверсификация 

единственият вариант, който е приложим при франчайзинговите бизнес 

формати, опериращи в рамките на определен продуктов клас е концентричната 

диверсификация (concentric diversification). Характерното за нея е, че при 

предлаганите чрез франчайзинговия формат продукти се наблюдават 

технологично и маркетингово сходство на новите със съществуващите вече 

продукти и пазари.  

Важността на тези стратегии се обуславя от това, че чрез тях се определят 

продуктово-пазарният обхват на франчайзинговия бизнес и на вариантите, 

чрез които може да се постигнат стойностите на основните показатели и да се 

осигури тяхното устойчиво нарастване в бъдеще както за франчайзингодателя, 

така и за франчайзингополучателя. 

При разглеждането на приложимостта на тези стратегии за 

франчайзинговите бизнес формати, решението за прилагането на една или 

друга стратегия се съпътства и от вземането на решение относно 

франчайзинговия формат, за мрежата от франчайзингодатели, степента на 

обвързване и изграждане на система за управление, които намират израз в 

условията на франчайзинговите договори, сключвани от страната. 

 

Интензивни  продуктово-пазарни стратегии на растеж във 

франчайзингови бизнес формати 

Стратегиите за интензивен растеж са налице в случаите, когато чрез 

съществуващите продукти и пазари може да се постигнат желаните нива на 

основните икономически показатели – продажби, приходи, печалба. Тези 

стратегии са активни по своя характер и се прилагат от франчайзингодателите, 

които чрез прилагания франчайзингов формат и изградената то тях 

франчайзингова мрежа заемат позиция на  лидери, предизвикатели и 

последователи на пазара на млечни продукти.  

При вземането на решения относно интензивните стратегии се изхожда 

от продуктово-пазарния профил на франчайзинговия бизнес формат, като в т.ч. 

се разглеждат: позициите на отделните продуктови единици, предлагани от 

франчайзингодателите, респективно франчайзингополучателите по целеви 

пазарни сегменти, дистрибуционни канали и географски пазари. Вземат се под 

внимание резултатите от външния стратегически анализ на макро и 

микросредата и от вътрешния стратегически анализ, който обхваща 
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франчайзинговия формат като цяло, силните и слабите страни на 

франчайзингодателя и тези на франчайзингополучателите, попадащи в 

изградената от него франчайзингова мрежа. 

 

Табл. 1.  Интензивни продуктово-пазарни стратегии  

за франчайзинговите бизнес формати 

Пазарно проникване Продуктово развитие Пазарно развитие 

 Нарастване на 

потреблението от 

настоящите 

потребители; 

 Привличане на 

клиенти и 

потребители на 

конкурентите; 

 Придобиване на 

пазарен дял за сметка 

на конкурентите; 

 Насърчаване на 

честотата на употреба 

на продукта; 

 Откриване и 

промотиране на нови 

приложения на 

продукта. 

 

 Развитието на нови 

продукти за 

съществуващите 

пазари; 

 Нови продукти с 

цел замяна на 

старите; 

 Нови подобрени 

продукти; 

 Нови иновативни 

продукти; 

 Добавяне на нови 

единици в 

продуктовата 

линия; 

 Нови продукти, 

допълващи 

съществуващите; 

 Продукти с 

различно ниво на 

качеството от вече 

съществуващите. 

 

 Навлизане на нови 

пазари със 

съществуващите 

продукти; 

 Продажбата на 

съществуващите 

продукти ; 

 Привличане на нови 

клиенти и 

потребители; 

 Навлизане в нови 

сегменти; 

 Нови географски 

територии в страната; 

 Излизане на 

международния пазар. 

 

Източник: собствен синтез 

1) Пазарно проникване при франчайзингови бизнес формати 

Първият вариант, който се разглежда от трите възможни стратегии на 

интензивен растеж в рамките на определена франчайзингов формат и 

изградената франчайзингова мрежа, е пазарното проникване. (Табл. 1) Тази 

стратегия се определя като най-малко рискова, тъй като при нея се запазва 

продуктово-пазарният профил на франчайзинговия формат, като 

франчайзингодателя се стреми да подобри пазарните си позиции чрез 

съществуващите продукти и пазари в рамките на изградената от него 

франчайзингова мрежа. В този случай франчайзингодателят запазва дейността 

си в рамките на съществуващите географски пазари и целевите си сегменти. 

510



Същото се отнася и за провежданата продуктова политика. В основата на 

реализацията на пазарното проникване се поставят ценовата и 

комуникационната политика като основни елементи на маркетинговия микс. 

Пазарното проникване може да изисква по-малко или по-значима 

промяна на франчайзинговия бизнес формат и изградената франчайзингова 

мрежа, но при запазване на географския пазар на дейността.  

В тази връзка са възможни четири базови  варианта:  

- първо – пазарно проникване със запазване на франчайзинговия формат и 

участниците в изградената франчайзингова мрежа;  

- второ – пазарно проникване при запазване на формата и промяна на 

участниците във франчайзинговата мрежа;  

- трето – промяна във формата и запазване на изградената мрежа от 

франчайзингодатели;  

- четвърто – промяна на формата и на франчайзинговата мрежа.  

 

2) Пазарно развитие 

Следващата атакуваща стратегия, която е възможно да бъде приложена 

от страна на франчайзингодателя за разширяване на неговия франчайзингов 

бизнес, е тази на пазарно развитие. Характерно за нея е, че се запазват 

съществуващата технология на производство и продуктовата политика, която 

франчайзингодателят използва. Основните променливи, в които настъпват 

изменения, са свързани с разширяването на пазарното присъствие. В този 

смисъл за реализацията на този тип интензивна стратегия от страна на 

франчайзингодателя се изискват „по-осезаеми“ промени, които са свързани с 

ангажирането на значително повече ресурси в сравнение с пазарното 

проникване.  

При пазарното развитие се осъществява навлизането в нови географски 

територии, като същевременното се предприемат действия за защита 

позициите на съществуващите пазари и изградена франчайзингова мрежа. 

От ключово значение за реализирането на тази стратегия е адаптирането на 

всички елементи на маркетинговия микс от страна на франчайзингодателя, 

като единствено продуктовата политика запазва своите основни линии. При 

многопродуктовите франчайзингодатели, когато предприемат стратегия на 

пазарно развитие, се определя  с кои от продуктите на кои нови пазари е 

подходящо да се реализира тя.  

При приемането на тази стратегия на развитие франчайзингодателят 

следва да взема решения за формата на франчайзинг, които ще се използва, 

броя на франчайзингодателите и франчайзинговата мрежа. 

Разпределението на функциите между франчайзингодателя и неговите 

франчайзингополучатели трябва да даде отговор на редица важни въпроси. 

Осигуряване на присъствието и развитието в подходящи дистрибуционни 

канали, както и разработване и прилагане на подходяща ценова и 

комуникационна политика. Производствените технологии се запазват, като, 
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ако търсенето на продуктите го налага, се пристъпва към тяхното обновяване 

и разширяване на капацитета. Изисква се вземането на решение за развитие на 

логистичната система, необходимото покритие и наличност на продуктите на 

новите пазари, както и осигуряване на необходимите човешки ресурси – най-

вече в областта на маркетинга и продажбите. В зависимост от 

франчайзинговия формат и избора на членове на франчайзинговата мрежа 

тези решения и тяхното изпълнение се прехвърлят в по-малка или по-голяма 

степен към франчайзингодателите.  
 

3) Развитие на продукта при франчайзинговите бизнес формати 
Стратегиите за развитие на продукта включват значителна модификация 

на съществуващите или разработване на нови такива, но при запазване на 

продуктовата специализация в рамките на продуктовия клас. Това означава, че 

новите продукти са свързани със съществуващите продукти, тъй като се 

произвеждат с наличните технологии, предназначени са за настоящите 

потребители и се реализират чрез изградената франчайзингова мрежа и 

присъщите и дистрибуционни канали.  

Отличителна особеност на тази стратегия е, че тя се прилага или за 

удължаване на жизнения цикъл на основните продуктови единици, което се 

предлагат чрез франчайзинговата мрежа или за да се извлече полза от 

положителния имидж на съответната марка на франчайзингодателя. Идеята е 

да се привлекат удовлетворените потребители към тези нови продукти като 

резултат от положителното отношение към една или повече от 

съществуващите марки продукти.  

За разлика от предходните две стратегии, продуктовото развитие изисква 

по-малки или по-големи промени в продуктовата политика от страна на 

франчайзингодателя и неговите франчайзингополучатели. Някои от 

възможностите, които могат да се предприемат в тази връзка, включват: 

развитие на нови продуктови функции и характеристики; качествени 

подобрения; въвеждане на допълнителни разновидности и опаковки; 

въвеждане на ново поколение продукти.  

Подобно на стратегията на пазарно развитие, и  при стратегията на 

продуктов развитие се разглеждат четири възможности по линия на 

отношението „франчайзингов формата – франчайзингова верига“: 

- първо – продуктово развитие със запазване на 

франчайзинговия формат и участниците в изградената 

франчайзингова мрежа;  

- второ – продуктово развитие при запазване на формата и 

промяна на участниците във франчайзинговата мрежа;  

- трето – промяна във формата и запазване на изградената 

мрежа от франчайзингодатели;  
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- четвърто – промяна на формата и на франчайзинговата 

мрежа.  

-  

4) Стратегия на продуктова иновация 

Клиентите очакват периодични промени в предлагания продукт. Това е 

причината, поради която се предприема стратегия на иновация. За разлика от 

стратегията на развитие на продукта, за която е характерно удължаване на 

съществуващия жизнен цикъл, при иновационната стратегия е налице 

създаване на нов жизнен цикъл. Философията на тази стратегия е свързана със 

създаването на нов продуктов жизнен цикъл.  

 

5) Стратегии на концентрична диверсификация на франчайзинговия 

бизнес 

Стратегиите за диверсификация включва разглеждане на три възможни 

варианта на развитие: 1) концентрична диверсификация; 2) хоризонтална 

диверсификация и 3) конгломератна диверсификация. Тяхното 

класифициране се определя в зависимост от степента на сходство на 

производствените технологии, които са необходими за производството на 

новите и съществуващите продукти, естеството на новите пазари, на 

които навлиза фирмата-франчайзингодател, и възможността да се използва 

вече изградената маркетингова система в рамките на франчайзингови бизнес 

формат и франчайзингова мрежа. 

 Първата стратегия, която се разглежда от фирмите франчайзингодатели, 

е концентричната диверсификация. При нея се разглеждат възможностите за 

франчайзингодателя да  навлизане с нови продукти и нови пазари, при което е 

налице технологично и/или маркетингово сходство с вече съществуващите. 

Казано с други думи, при концентричната диверсификация се постига 

технологична и/или маркетингова синергия между новите и съществуващите 

продукти и пазари. Поради тази причина се приема схващането, че 

концентричната диверсификация е единственият вариант, който се разглежда, 

когато франчайзингодателят предлага нови продукти, като остава в рамките на 

продуктови клас.  

Възможностите за концентрична диверсификация се определят както 

от вътрешните особености на франчайзингодателя и неговото мрежа и 

използван формат, така и от характеристиките на съответната 

стратегическа бизнес сфера и на географските пазари. Хоризонталната и 

конгломератната диверсификация не се разглеждат като варианти (стратегии) 

на развитие на франчайзингов бизнес в рамките на определена бизнес сфера, 

поради което на  тях не се отделя внимание в настоящата публикация. 
 

4. Заключение 

Настоящият доклад е резултат от теоретичното проучване във връзка и 

изпълнението проект на тема свързана с проучването на франчайзинговия 
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бизнес в България. На база извършеното и литературно проучване е 

обоснована приложимостта на продуктово-пазарните бизнес стратегии във 

франчайзинговите бизнес формати. Предложените решения са резултат от 

интереса на автора в областта на продуктово пазарните бизнес стратегии. Чрез 

работата по визирания проект и чрез настоящия доклада се интерпретира 

тяхната приложимост от гледна точка на спецификата на франчайзинговия 

бизнес формат на бизнес.  
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Abstract. Cluster approaches as a new business model have proven their effectiveness in 

the global economy and industrial regions. Clusters are identified as a successful model for 

combining the efforts of different subjects aiming at growth and competitiveness. Creating a 

desired corporate image that binds to other organizations from the cluster is a common key 

value that must be presented to the public. The attitudes to unite business units in the wine 

sector in the Southwestern region of Bulgaria in clusters have been investigated in order to 

achieve competitive advantages and enhance their corporate image. The participation of 

enterprises in the wine sector increases the ability of the small and medium-sized enterprises 

to adapt to the dynamics and the new conditions of the competitive environment. 

Keywords: Cluster approaches, corporate image, wine production, competitiveness 

 

1. Въведение 

Глобализацията и дигитализацията на бизнесите, темповете на 

нарастване на взаимовръзките, многопосочността на избори и вземане на 

адекватни бизнес решения,  налагат използването на нови подходи при 

конкурентните стратегии на бизнес единиците. Не са изключение от тези 

предизвикателства и предприятията от сектора на винопроизводството.  

Необходими са нови подходи, за да се отговори на динамиката на 

промените и масовото навлизане на дигитализацията и изкуствения интелект, 

в средата, в която се развива бизнеса. Основаването на 

конкурентноспособността на иновациите и информацията, вече се надгражда 

и от модели, основаващи се на взаимодействие на база на общ икономически 

интерес и заинтересованост на всички страни чрез създаване на мрежови 

обединения за съвместна стопанска дейност. Клъстерите са такъв тип мрежа, 

чрез която се способства изграждане и увеличаване на устойчивостта на 

бизнесите. В тази мрежа се обединяват силите на бизнес единиците, органи 
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на местна и държавна власт, неправителствени и нестопански организации и 

не на последно място научната мисъл и организации с общи интереси, с цел 

да се създадат устойчиви конкурентни предимства, засилване и 

стабилизиране на пазарни позиции и дялове, последващо икономическо 

развитие и повишена конкурентноспособност не само на микроравнище.  

Клъстеризацията се основава и на предимствата на географското 

местоположение, съпътстващите индустрии в отделните региони и 

националната икономика чрез взаимосвързаността на предприятията и 

обединените усилия. Предприятия свързани по територии и доставки, 

произвеждат взаимно допълващи се продукти, използват съвместно дадени 

производствени фактори и технологии, сътрудничат си или се кооперират 

доброволно във вертикални или хоризонтални „вериги”. Чрез клъстерните 

подходи се постигат и значителни ефекти в редица области, в т.ч. социални 

ефекти чрез увеличена производителност, стимулиране на иновациите, 

регионалното развитие на база високоефективно използване на природни, 

трудови и финансови ресурси, нараставане на заетостта, благосъстоянието на 

хората и др. В нашата страна клъстерният подход навлиза късно (с началото 

на приемането ни в Европейския съюз през 2007 г.) Във връзка с 

Европейския програмен период 2020 целите, които са поставени от 

правителствата са за удвояване на усилията и разходите за проучвания и 

иновации. Един от подходите за въвеждането на иновации е именно 

създаването и развитието на иновационни клъстери в страната.  
Целите на изследването чрез използване на методите на анкетното 

проучване са: анализ от въвеждане на добрите практики по прилагане на 

клъстерния подход в предприятията за винопроизводство от Югозападния 

регион (долината на р. Струма) и ефективността от това в контекста на 

изграждане на корпоративен имидж. Предмет на изследване е влиянието на 

клъстерните подходи върху корпоративния имидж на винопроизводителите 

от Югозападен регион. 

 

2. Теоретичните възгледи за клъстерите и клъстерните подходи  

Въвеждането през 19 век на понятието „промишлен регион“ (industrial 

region) от Алфред Маршал, наред с модерното схващане за основите на 

икономиката чрез системата от концепции и подходи за икономически 

анализ, както и очертаването на рамка, установява връзката между 

разполагането на фирмите и икономическата ефективност, като фирмите се 

локализират, за да се облагодетелстват от позитивните външни 

характеристики, свързани със съответните им дейности [Маршал, 1983].1  

Немският икономист Алфред Вебер разработва първата обща теория на 

индустриалната локализация, като изгражда модел, на базата на тестване на 

1 MARSHALL A., Printsipy politicheskoy ekonomii, І chast, Progress, M, 1983 
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хипотези. Решението за разполагане на една индустрия, според Вебер, при 

което има минимизиране на разходите за труд и транспорт, е възможно на 

едно единствено производствено място. [Вебер, 1904].2    

Сериозен тласък в развитието на клъстерната концепция дават трудовете 

на Майкъл Портър. В резултат на усилията му по разпространението на 

теорията за индустриалните или бизнес клъстерите днес множество 

предприемачи, изследователи и политици проявяват интерес към тази 

проблематика. В своя най-популярен труд „Конкурентното предимство на 

нациите” (1990 г.), анализирайки икономическия успех в глобалната 

икономика и позовавайки се на множество доказателства от различни страни 

и индустрии, Портър обосновава прилагането на нов подход, свързващ 

конкурентността на страната и региона директно с тази на индустриите в тях. 
Портър разглежда индустриалните клъстерни инициативи като нов 

„клъстерен подход”, който обвързва индустриализацията с държавната 

политика/икономика и регионалното развитие [Портър, 1904].3. 

Освен Майкъл Портър и редица други автори допринасят в теорията 

дефинирането на клъстера. Стюард Розенфелд, Пол Круман, Майкъл Енрайт 

(Enright, M. J.), П. Дьорингер и Д.Теркла (Doeringer P.B., Terkla.D.G.) и други 

изследват този бизнес модел на управление. 

В Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия (МСП) в България се посочва, че клъстерите са успешен модел 

за обединяване усилията на различни субекти с цел растеж и 

конкурентоспособност4. Това е така, тъй като предприятията в клъстерите 

функционират на базата на кооперирането с цел постигане на по-ефективно 

използване на ресурсите за подобряване на конкурентоспособността във 

възможно най-много сфери на дейност. Клъстерите обединяват 

предприятията около един свързващ ги продукт или услуга, типичен за даден 

регион или държава и привлекателен за инвестиции. Клъстерните формации 

ползват обща инфраструктура, пазари на труда и услуги и са изправени пред 

общи възможности за развитие и заплахи. Иновативността на бизнеса, 

създаването на нови роли и нови пътища за комуникация между бизнеса и 

държавните структури според Майкъл Портър са важни черти на клъстерите.5 

2 VEBER, A. Teoriya promyshlenovo shtandorta, 1904 
3 PORTAR, M., Konkurentnoto predimstvo na natsiite, izd. „Klasika i stil“, S., 

2004. 
4 Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2007 – 2013 г., 

2007 г., стр.8 
5 PORTER, M., On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston, 

1998 
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В научната литература се счита, че клъстерните обединения могат да 

подпомагат създаването на конкурентоспособен и устойчиво развиващ се 

бизнес [Мадгерова, 2005:33].6    

Според Младен Велев за разлика от мрежовия бизнес, където договорът е 

основна мярка и инструмент за сътрудничество между фирмите, 

формирането на клъстерните взаимоотношения стъпват върху социални 

ценности, постепенно формирано доверие и взаимодействие [Велев, 

2007:18].7 

Дали обаче клъстерите оказват влияние върху корпоративния имидж на 

организациите е въпрос на настоящи и бъдещи проучвания. 

 

3. Промяна на корпоративния имидж и роля на клъстерите  

Г. Доулинг разглежда изграждането на корпоративния имидж отвътре 

навън, тъй като голямо преимущество за фирмите е възможността да 

променят своите ценности, способности, политика, култура и дори 

ангажименти към публиките си, което определено създава благоприятна 

възможност за представяне на фирмата като сериозна, отговорна и 

заслужаваща доверие [Доулинг, 2005:66]8. 

Един от факторите, оказващ влияние върху успеха и повишаване на 

конкурентоспособността на фирмите е именно корпоративният имидж, който 

представя организацията – в частност и в цялост. Според С. Я. Седельников, 

„Имиджът на организацията и неговата делова репутация се явяват най-

важните и ценни имущества на фирмата“  [Седельников, С.]9. Добрият имидж 

трябва да съответства на реално съществуващите особености на действащата 

фирма, да се отличава от образа на другите фирми и да бъде привлекателен за 

определените целеви аудитории. 

Обединяването в клъстери създава потенциална възможност за промяна 

на корпоративния имидж със следните стъпки: 

- определяне ролята на корпоративния имидж за организацията;  

- оценяване имиджа на организацията спрямо нейните конкуренти; 

- преразглеждане на факторите, влияещи върху имиджа на организацията; 

- анализиране на отличителните качества на организацията;  

6 MADGEROVA, R., Cluster Integration – an Important Factor for Effective 

Functioning of Small and Middle Enterprises, j. Economics and Management, 

vol.1, № 4, 2005, p. 33 
7 VELEV, Ml., Klastaren podhod za povishavane na konkurentosposobnostta, 

izd.Softtreyd, Sofiya, 2007, str.18 
8 DOULING, G., Sazdavane na korporativna reputatsia: identichnost, imidzh i 

predstavyane, izd. „Roy-Komyunikeyshan“, S., 2005. 
9 SEDELNIKOV, S. Ya., Korporativnyy imidzh kak faktor povysheniya 

konkurentosposobnosti organizatsii, SibGUTI, Novosibirsk 
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- определяне на особеностите на корпоративния имидж, които са важни за 

публиката; 

- анализ на финансовите показатели;  

- анализ на инвестиционната политика на организацията и др. 

За да се оформи новият желан имидж, който да се обвърже с останалите 

организации от клъстера, е необходимо обща ключова ценност, която да бъде 

представена на публиките. С цел създаване на една различна организация, 

обединяваща няколко по-малки такива, е необходима сериозна промяна и 

обща цел за създаване на положителен корпоративен имидж. Ако са 

създадени разумно, добре подбрани и популяризирани в организацията, тези 

споделени ценности и основополагащи цели, могат да изиграят много 

прагматична роля във всекидневната дейност на организацията. В тази връзка 

Г. Доулинг смята, че формулирането на визия е често използвано средство за 

вътрешно разпространение на ценности в бизнеса [Доулинг, 2005:68]10. 

 

 
 

Схема 1. Седемте S на „Маккензи“ 
 

Източник: Thomas J. Peters, In Search of Excellence. Copyright 1982 Jn. Reprinted by permission of 

HarperCollins Publisher. Inc. 

  

Стратегическото партньорство се свежда и до това, че фирмите 

производители (в случая винопроизводителите) могат да заявят какъв е 

предпочитаният от тях начин на работа с доставчици и дистрибутори. 

Желанието за растеж насърчава организациите да предлагат все по-голямо 

10 DOULING, G., Sazdavane na korporativna reputatsia: identichnost, imidzh i 

predstavyane, izd. „Roy-Komyunikeyshan“, S., 2005. 
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разнообразие от продукти, да обхващат нови пазари, както и да се обединяват 

в клъстери.  

 

4. Анализ на резултатите  

С цел да се проучи влиянието на клъстерните подходи и значението на 

корпоративния имидж в сектора на винопроизводството, се проведе 

изследване с помощта на метода анкетно проучване. Извадката обхваща 

производители на вина от Югозападен регион (долината на р. Струма) на 

принципа на отзовалите се. 

Анализът на резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че  

преобладаваща част от изследваните винопроизводители от „долината на 

река Струма“ се занимават с производствена дейност и съществуват на 

пазара от над 10 години (66,67%), точно 25% са винопроизводители от 6 до 

10 години и 8,33% са на пазара от 2 до 5 години, т. е. преобладават фирмите с 

дългогодишен опит в областта на винопроизводството.  

Много голям процент от изследваните фирми (83,33%) са на мнение, че 

корпоративният им имидж сред обществеността е положителен, 8,33% 

определят имиджа си като „нито положителен, нито отрицателен“, като 

8,33% „не могат да преценят“ с какъв корпоративен имидж са. Може да се 

обобщи, че сред изследваните винопроизводители, корпоративният имидж е 

положителен.   

Прави впечатление, че около 2/3 от фирмите отглеждат собствени 

сортове грозде, необходимо за производството, докато малко повече от 1/3 

отглеждат, но и закупуват допълнително такова, тъй като не са способни да 

произведат толкова, колкото могат да реализират във вино. Тук 

обединяването в клъстери, би допринесло за по-бързото, ефективно и 

качествено производство на вина, тъй като тези формации работят на една 

територия, с обща инфраструктура за създаването на единен краен продукт. 

Почти всички изследвани винопроизводители (над 91,66%) сами 

извършват технологичния процес по производството и бутилирането на 

вината, като около 8,33% ползват услугите на външна фирма затова. При 

кооперирането с други фирми, производственият процес определено ще се 

подобри. Всеки ще бъде отговорен за дейността от производствения процес, 

която осъществява и стремежите ще бъдат насочени към отговорно, 

навременно и стриктно спазване на качеството и сроковете.  

За разпространението из търговската мрежа, 66,67% от изследваните 

винопроизводители ползват услугите на чужди фирми и 33,33% сами 

извършват тази дейност. Не всяка фирма може да си позволи специализирани 

отдели и поради тази причина сформирането на клъстери, ще окаже влияние 

върху намаляване на разходите за ползване на външни фирми за маркетинг и 

реклама, както и за разпространение на продуктите из търговската мрежа. 
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Фиг. 1. Влияние на клъстерите, като форма на обединение върху 

производствения процес 

Източник: собствено анкетно проучване 

 

По отношение на конкретния въпрос за клъстерите, повече от 2/3 от 

фирмите са на мнение, че обединението в клъстери подобри цялостния 

производствен процес, малка част (16,66%) имат известни колебания това 

дали наистина ще е така и само 8,33% са категорични, че клъстерите не биха 

оказали положително влияние върху работата на фирмите за производство на 

вина.  

 

 
Фиг. 2. Предимства и недостатъци на обединението в клъстери 

            Източник: собствено анкетно проучване 

 

Във връзка с изясняване на предимствата и недостатъците при 

обединяване в клъстери, повече от 2/3 маркират предимства, като 

„повишаване на производството“ (25%), „улесняване на производствения 

процес“ (41,66%) и „увеличаване на приходите“ (8,33%). Около 1/3 са 
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отбелязали, че обединението в клъстер по-скоро е недостатък, тъй като 

„управлението ще се осъществява по-трудно“ (16,66%) и „е възможно да се 

породят конфликти“ между колективите (8,33%). При едно добро управление 

и адекватно изготвена стратегия за управление на клъстера, конфликтите 

лесно могат да бъдат преодолени или елиминирани до нула.  

В резултат на проучването е установено, че българският 

винопроизводител все пак се интересува от функционирането на клъстери и 

има интереси и проучвания в тази насока. Много голяма част от изследваните 

производители на вино от долината на река Струма (83,33%) са запознати с 

функционирането на клъстерни организации в страната и едва 16,66% не се 

интересуват от тези въпроси. Това говори за заинтересованост и анализ за 

бъдещи инвестиционни намерения. 

 

 
Фиг. 3. „За“ и „против“ обединението в клъстери 

                         Източник: собствено анкетно проучване 

 

Отново на конкретен въпрос за обединяването на изследваните лица в 

клъстери, най-голям дял (41,66%) биха се обединили, за да „улеснят 

производствения процес“ и 16,66%, за да „увеличат производството си“. Има 

и такива от изследваните лица (16,66%), на които им е „трудно да преценят“ 

дали биха предприели подобна стъпка, 8,33% напълно не биха се обединили 

в клъстери, защото считат това за „голям риск“ и също 8,33% са на мнение, 

че обединяването в клъстер ще окаже влияние върху повишаване разходите 

на фирмата. Клъстерните подходи са доказали във времето своята 

ефективност и влияние върху развитието на икономиката, поради което 

несъмнено ще въздействат върху подобряване на производствените дейности 

и повишаване ефективността на компаниите, чрез обединяване на усилията 

на множество фирми.  
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Фиг. 4. Влияние на клъстерите върху корпоративния имидж 

                       Източник: собствено анкетно проучване 

 

Интерес за анализ представляват отговорите на последния въпрос от 

анкетната карта, който касае влиянието на обединението в клъстери върху 

корпоративния имидж на компаниите. Прави впечатление, че повече от 

половината изследвани лица са на мнение, че „корпоративният имидж ще 

стане по-добър“ (58,33%), 16,66% заявяват, че това „зависи от имиджа на 

останалите организации в клъстера“, 16,66% имам известни съмнения в това 

и 8,33% са категорични, че клъстерите не биха оказали влияние върху 

корпоративния имидж. Организационната промяна е основна необходимост 

за изграждането на положителен имидж, след което са нужни много действия 

за спечелване на точната аудитория. Винопроизводителите имат възможност 

да представят себе си, спечелвайки логически и емоционално множество 

нови потребители.  

 

Изводи  

С оглед на представения анализ, могат да се обобщят следните изводи: 

1. Голяма част от изследваните винопроизводители от долината на река 

Струма биха приели да се обединят в клъстери, с цел увеличаване на 

производствената дейност.  

2. Основните предимства на клъстерите според болшинството от 

изследваните са: възможността за повишаване на производството, 

улесняване на производствения процес и увеличаване приходите на 

фирмите, а като недостатък са отбелязани: трудности при управлението 

на клъстера и възникването на конфликти между членовете в 

обединението.  

3. Повече от половината изследвани лица са на мнение, че обединението в 

клъстери ще окаже влияние върху корпоративния имидж в положителна 

насока.   
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5. Заключение  

Използването на  клъстерните подходи и участието на предприятията от 

сектора на винопроизвоството в регион Югозападен е перспективно и 

икономически изгодно с цел получаване лесен достъп до информация, 

ресурси, иновации и финансиране. С този бизнес модел се получава помощ 

от останалите участници в обединението в различните сфери на дейност - от 

управление, производство, износ, осъществяване на контакти, техническо и 

технологично обезпечаване до повишена производителност, стабилизиране, 

увеличаване на приходите от продажби и разширяване на пазарните дялове, а 

от тук и създаване на конкурентни предимства чрез по-добър корпоративен 

имидж. Участието на предприятия от винопроизводството увеличава 

способността на малките и средни предприятия да се адаптират към 

динамиката и новите условия на конкурентна среда. 

Обединението в клъстери несъмнено ще доведе до съществени промени в 

организациите, създаване на нова визия и мисия на клъстера. 

Формированията с обща цел ще наложат радикални за някои, а за други не 

дотам дълбоки промени, благодарение, на които клъстера ще изгради един 

добър положителен имидж сред своите публики.  

 

Литература 
1. MARSHALL A., Printsipy politicheskoy ekonomii, І chast, Progress, M, 1983 

2. VEBER, A. Teoriya promyshlenovo shtandorta, 1904 

3. PORTAR, M., Konkurentnoto predimstvo na natsiite, izd. „Klasika i stil“, S., 2004. 

4. Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2007 – 2013 г. 

5. PORTER, M., On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston, 1998 

6. MADGEROVA, R., Cluster Integration – an Important Factor for Effective Functioning 

of Small and Middle Enterprises, j. Economics and Management, vol.1, № 4, 2005, p. 33 

7. VELEV, M., Klastaren podhod za povishavane na konkurentosposobnostta, 

izd.Softtreyd, Sofiya, 2007, str.18 

8. MARKOV, L. S., Ekonomicheskiye klastery: ponyatiya i kharakternyye cherty, Institut 

Ekonomiki i OPP SO RAN, Novosibirsk,  http://globalteka.ru/books/doc_details/2835---

---.html 

9. DOULING, G., Sazdavane na korporativna reputatsia: identichnost, imidzh i 

predstavyane, izd. „Roy-Komyunikeyshan“, S., 2005. 

10. SEDELNIKOV, S. Ya., Korporativnyy imidzh kak faktor povysheniya 

konkurentosposobnosti organizatsii, SibGUTI, Novosibirsk, 

https://sibsutis.ru/upload/publications/da2/ksralbiiautfwfdwhnjszgbiil%20mrqbvbtmbf%

20nknofg%20ubmxytkilkpn%20txzfopgjrzwtfkdsyi%20yskkqjebsplhceebktrrdjrzcwjgoi

pnbzysjctbsf%20jujnwuholkxdkazugodvbe.pdf 

11. KHOSPERS, G, Ya., Fr. Sote, P. Derosher, Porednata Silikonova dolina: vruzkata 

mezhdu geografskite kusteri i durzhavnata politika,  

http://geopolitica.eu/2005/broi52005/970-porednata-silikonova-dolinavryzkata 

524



ОНТНОСНО СЪЩНОСТТА НА МАРКЕТИНГ ПОД 

ПРИКРИТИЕ 

 

STEALTH MARKETING AND ITS NATURE 

 
Anka Tsvetanova 

 
Department of Management, Technical University of Sofia, Bulgaria,  

 E-mail: a.cwetanova@tu-sofia.bg 

 
Abstract. In our days, the media potential has been dramatically affected by the 

introduction of new and mostly digital media. This increase in the number of media has been 

driven largely by improvements in technology and how customers interact with the 

technology and each other. Today, the use of the Internet as a promotional medium is 

commonplace. The number of users entering the network to find out more about what they 

intend to buy is increasing. Growing rivalry has increased the tendency of firms to use 

messages to persuade consumers, more intensively. Traditional marketing communication is 

not enough to solve this problem. New strategy, stealth marketing has emerged. In this paper 

an inclusive definition that summarizes the opinions of different authors is proposed and the 

related ethical implications are discussed.  

Keywords: marketing communications, stealth marketing, social networks, internet, social 

responsibility. 

 

1. Въведение 

В началото на 21-ви век се наблюдава рязко нарастване на броя на 

медиите, които производителите и търговците използват, за да достигнат до 

своите потребители. Днес използването на интернет като рекламен носител е 

нещо обичайно. Увеличава се броя на потребителите, които влизат в 

„мрежата“, за да разберат повече за това, което възнамеряват да закупят [1]. 

Въпреки това, значението на традиционните медии, като средство за 

комуникация с потребителите не намалява. Пример за това е нарастването на 

брутните разходи за телевизионна реклама през периода 2013 - 2017 год. в 

България (фиг.1). Тъй като телевизионната реклама е насочена към широк 

кръг потенциални потребители, тя все още е една от най-популярните и 

ефектни традиционни форми на маркетингово стимулиране. От фиг. 2 се 

вижда, че 80% от разходите за реклама на българския медиен пазар са именно 

за тази медия категория. Това показва, че новите оръжия на маркетинга не 

изместват традиционните средства, а са само тяхно ефективно, а в някои 

случаи дори по-ефективно допълнение. Промените в маркетинговите и 

рекламни стратегии на фирмите са неизбежни, поради новите пазарни 

условия и тенденциите, които се проявяват в тях, а именно [2]: 
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Фиг.1. Брутни рекламни бюджети за телевизионна реклама в България през 

периода 2013-2017 г. [3] 

 

 
Фиг. 2. Относителен дял на брутните рекламни бюджети по медии за 

2017 г. [3] 

 

 фрагментация на пазарите.Традиционните пазари се разпадат на все 

по-малки сегменти, имащи специфични изисквания към продуктите 

и услугите;  

 голяма продуктова диверсификация; 

 увеличаване на изискванията на потребителите по отношение на 

качеството на продуктите и услугите;  

 нарастване на възможностите на компаниите да предвиждат 

желанията на потребителите, благодарение на подобрената и по-

честа комуникация с клиентите и др. 

526



Новите технологии позволяват лесено, бързо и сравнително евтино 

достигане до потенциалните потребители. В повечето случаи те са средство 

за директен маркетинг. Това привлича все повече рекламодатели към 

използването на съвременни форми за реклама, в т. ч. и online рекламата 

(фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Брутни рекламни бюджети за online реклама в България през 

периода 2013-2017 г. [3] 

 

Въпреки широкото използване на съвременните форми за реклама и 

маркетиинг, в научната литература не съществува единно мнение за 

дефинирането на голяма част от тях. В този доклад, на базата на проучване на 

специализаираната литература, е направен опит да се даде определение за 

един от инструментите на съвременните маркетингови комуникации, а 

именно маркетинг под прикритие и да се фокусира вниманието върху 

някои етични  проблеми, свързани с неговото приложение. 

 

2. Дефиниране на маркетинг под прикритие 

В опит да диференцират своите продукти и услуги от тези на 

конкурентите, маркетолозите добавят все по-често диалогови канали в 

комуникационния процес, които да уравновесят влиянието на по-обичайните 

монологови канали, като рекламата [4]. В резултат на това, взаимодействието 

с потенциалните потребители се увеличава. Традиционният модел на 

комуникация с потенциалния потребител (фиг. 4.1) се променя и 

потребителите вече могат да комуникират с производителите, медиите, както 

и помежду си, посредством социалните и други мрежи. Връзката е 

двупосочна (фиг. 4.2).  

Изборът на подходящото съчетание на елементите на маркетингово 

стимулиране зависи от това, какъв е комуникационният натиск на 
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конкурентите, какви са техните стратегии за маркетингово стимулиране и на 

какви комуникационни средства акцентират. Понякога се налага фирмите да 

отреагират на конкурентните въздействия, като използват същите или 

подобни на тяхните средства, които могат да бъдат както традиционни, така и 

съвременни, в т.ч. маркетинг под прикритие. 

 

 
Фиг. 4.1. Традиционен модел на маркетингови комуникации 

 

 
Фиг. 4.2. Модифициран модел на маркетингови комуникации 

 

В специализираната литературата маркетинг под прикритие има 

различни наименования, като таен маркетинг (secret marketing), маркетинг 

извън радара (under the radar marketing), маскиран маркетинг (masked 

marketing), скрит маркетинг (hidden marketing) и др.  

Едни от първите, които пишат по този въпрос, са Kaikati и Kaikati, като 

въвеждат понятието „curveball strategies“, а именно стратегии, насочени към 

клиентите без тяхното знание и съгласие [5]. Според тях вирусният 

маркетинг, маркетингът, използващ знаменитости, маркетингът чрез 

видеоигри, тийз маркетингът и маркетингът в поп и рап музиката са едни от 

най-често прилаганите начини за реализиране на тази стратегия. 

Пример за използването на рекламен тийзър и вирусен маркетинг е 

рекламната кампания "Крадецът на ябълки" на "Загорка" АД, целяща да 

представи новия сайдер с вкус на вишни (фиг.5). Комуникацията се развива в 

няколко етапа, започвайки с поредица от тийзър публикации и външна 

реклама, които приканват потребителите да гледат NOVA на 1 май в 18:57 ч. 

Тогава "Крадецът" се позиционира в целия рекламен блок с поредица от 

спотове, които наподобяват популярни рекламни клипове в няколко различни 

категории - банкова институция, перилен препарат, паста за зъби, лекарство, 
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телеком и грижа за пералната машина. Рекламододателите са се възползвали 

от характерните клишета, с които тези категории боравят, за да дадат 

усещането, че „Крадецът не просто е "откраднал" рекамен блок, но и 

рекламите в него" Резултатите от комуникацията са впечатляващи. 

Рекламният блок на “Крадецът на ябълки” на 1 май 2017 год. има ръст от 

около 700% в гледаемост от целевата група спрямо същия блок през 2016 год. 

По този начин “Крадецът” превръща кражбата си в истинско телевизионно 

събитие. 

Вирусният маркетинг посредством Facebook събитие с локация „пред 

малкия екран“ и „примамването“ на лидерите на мнение, като им изпращат 

заключена пратка със сайдер, а кода за катинара ѝ скриват направо в 

„откраднатия рекламен блок“ е също много успешен. Резултатите показват, 

че 23% от всички online реклами, лансирани в началото на дадено видео, са 

изгледани до последната 30-та секунда. 

 

 
Фиг. 5. Рекламно съобщение в рекламната кампания „Крадецът на ябълки, 

вече краде и вишни“ 

 

В американския речник „Мериам Уебстър“ (1986) думата staelth е 

дефинирана като „извършване на акт или действие, което остава скрито 

или незабелязано“. От тук някои автори правят извода, че “stealth marketing” 

(маркетинг под прикритие или скрит маркетинг) е фирмена стратегия, която 

е скрита (невидима) за потенциалните потребители, поради това, че 

целевата аудитория до голяма степен не е наясно с предприетите 

маркетингови действия и усилия от страна на фирмата [6, 7].  

Други автори предлагат по-тясно определение за стратегията, а именно: 

достигне до целевата аудитория чрез рекламно съобщение, което не се 

възприема като реклама или друг вид насърчаване на продажбите [8].  

В научната литература съществува и по-широко определение за 

маркетинг под прикритие, а именно: преднамерено действие, свързано с 

проникването, оперирането или излизането от даден пазар по начин, 
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който остава скрит или незабележим за останалите участници в него – 

потребители и конкуренти [9]. 

Общата гледна точка в тези определения е, че идентичността на 

изпращача на съобщението и/или самото съобщение в комуникационния 

процес не е посочена. По този начин, процесът на предаване на съобщението 

до потребителя е свързан с определена несигурност и потайност. 

Несигурност съществува и по отношение на ефективността на използваните 

комуникационни средства, защото в някои случаи (вирусен маркетинг, 

маркетинг от засада и др.) изпращачът на информационното съобщение няма 

контрол върху всички елементи на комуникационния процес.  

На база на посочените по-горе определения за маркетинг под 

прикритие могат да се изведат следните негови основни характеристики: 

 Маркетинг под прикритие е стратегия, която се реализира 

посредством голямо разнообразие от техники и комуникационни 

средства. 

 Най-често за реализирането на стратегията се използват средствата за 

стимулиране на търсенето и продажбите. Това обаче, не изключва 

използването и на другите елементи на маркетинговия микс – цената, 

продукта и каналите за реализация. 

 Фирмата, източник на съобщението, няма пълен контрол върху целия 

комуникационен процес. Комуникационните връзки между 

получателите на съобщението и неговия източник не са напълно 

изяснени. 

 Стратегията има за цел да въздейства на подсъзнателно ниво върху 

потребителите, т.е. цели се достигнето до на най-слабите точки на 

защита на потребителите. Те не бива да осъзнават, че посланието е 

търговско, за да не го идентифицират с изпращача на съобщението. 

По този начин е по-вероятно да се избегне скептичното отношение 

към посланието и да се гарантира неговото по-лесно възприемане от 

страна на потенциалните потребители. 

 Техниките, чрез които се реализира стратегията, в някои случаи, 

остават скрити и за конкурентите на фирмата. 

 Стратегията не е насочена само към увеличаване на продажбите. 

Освен това, тя има за цел да гарантира, че потребителите имат 

позитивни нагласи към маркетинговите комуникации на фирмата и 

на тази основа да подсигури бъдещите продажби и позитивната 

разгласа за нея.  

 Информационното съобщение достига до целевата група чрез 

използване на предварително определени средства за комуникация, 

които често пъти са дигитални, защото позволяват интерактивна 

комуникация (създават възможности за изграждането на динамична 

среда). 
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Посочените по-горе дефиниции и характеристики на маркетинг под 

прикритие могат да бъдът обобщени в следното по-широко определение: 

Маркетинг под прикритие е маркетингова стратегия, която се 

реализира предимно посредством средствата за стимулиране на 

търсенето и продажбите, чрез които до голяма степен по неявен и 

неуловим за потребителите и/или конкурентите начин се въздейства 

върху потребителската оценка за фирмата и нейните продукти/услуги, в 

резултат на което се изгражда благоприятна представа за тях и се 

подпомагат продажбите. 

 

3. Етични проблеми, свързани с приложението на маркетинг под 

прикритие 

Една част от средствата, използвани за реализиране на стратегията 

“маркетинг под прикритие”, имат много спорен характер от гледна точка 

спазването на някои морални и етични правила [10, 11]. В България 

същесвуват национални етични правила за реклама и търговска практика, 

които обаче, не включват в своя обхват една важна част от тях, като:  

- блогове; 

- вирусни търговски съобщения (virals) и съдържание, генерирано от 

потребители, произведени и разпространявани от физически лица 

(потребители), без съдействие и подкрепа от страна на 

рекламодател/маркетинг специалист; 

- комуникация, чиято основна цел е да забавлява или да образова, а не е 

търговска, като например съдържанието на: телевизионни програми, филми, 

книги, списания или видеоигри и др. 

Етичните проблеми тук са свързани с това, че 

 често пъти съответните фактори, които е вероятно да повлияят 

върху решенията на потребителите, не са  комуникирани по такъв начин 

и в такъв момент, че потребителите да имат възможност да ги вземат 

предвид, както и с това, че 

търговската комуникация остава скрита и действа на подсъзнателно 

ниво. 

В практиката се използват фалшиви блогове (flogs) предназначени да 

създават впечатлението, че редовен блогър предоставя информация за 

конкретна фирма, но в действителност сайта е спонсориран от съответната 

бизнес организация. Целта е да се осигури позитивно отношение към 

фирмата и нейните продукти/услуги. Етичният въпрос тук е свързан с факта, 

че потенциалните потребители не знаят кой и защо спонсорира сайта. Това 

прави комуникацията непочтенна. 

Друго средство от арсенала на маркетинга под прикритие, което 

нарушава етичните правила е т.н. маркетинг от засада (ambush marketing). 
Той е свързан със създаването на невярно впечатление у потенциалните 

потребители, че определена бизнес организация е официален спонсор на 
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събитие, макар това да не е така. Чрез предприемчиви маркетингови 

инициативи на/около събитието, фирмените маркетингови специалисти 

успяват да заблудят своята целева група. 

Въпреки че няма законни пречки за тези и други подобни рекламни и 

търговски практики, много специалисти в тази област считат, че 

маркетингът, който е насочен към подсъзнанието, изисква да се обвърже с 

множество съзнателни маркетингови действия, едно от които е фирмите да 

бъдат напълно и абсолютно честни със своите потребители, като спазват най-

висшия морален кодекс [11, 12]. 

 

4. Заключение 

Въпреки широкото използване на средствата, включени в арсенала от 

оръжия на маркетинг под прикритие, проучването на специализираната 

литература показа, че няма единно мнение между авторите за неговата 

същност и основни характеристики. Ето защо, в настоящия доклад е направен 

опит те да бъдат дефинирани. Представено е едно по-широко определение за 

маркетинг под прикритие, с оглед на многобройните средства, свързани с 

неговото приложение.  

В доклада, също така, се фокусира вниманието върху някои етични 

проблеми, свързани преди всичко с почтеността и правдивостта при 

реализирането на този вид рекламна и търговска практика. 
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Abstract. With the shift to what has been called a “hypermedia” environment the 

nature of the communications model has changed. Consumers are now interacting 

with the company, the media, and, importantly, with each other through social 

networking and other new media. These conditions lead to the emergence of new 

marketing strategies such as stealth marketing. Stealth marketing has gained 

increasing attention as a strategy during the past few years. In this paper the 

existing classifications of stealth marketing techniques are systematized and 

supplemented and a modified communications model is proposed. 
Keywords: communications model, stealth marketing, social networks, internet, stealth 

marketing techniques. 

 

1. Въведение 

Маркетингът в новото хилядолетие е изправен пред все по-големи 

предизвикателства. Потребителят днес е все по-взискателен към качеството 

на продуктите и услугите. Той прави избор между различни алтернативни 

решения за покупка на база на потребителната стойност, която ще получи за 

изхарчените от него пари. Нивата на неговата ценова информираност и 

ценова чувствителност се увеличават, като същевременно неговата лоялност 

към марките намалява [1]. Необходими са нови (съвременни) маркетингови 

стратегии, които да отговорят на тези и други пазарни предизвикателства. 

Такава стратегия, която вече намира широко приложение, е стратегията 

“маркетинг под прикритие”. В специализираната литература не съществува 

единно мнение за нейната същност и основни характеристики. Ето защо, за 

целите на този доклад, ще използваме следната работна дефиниция: 

Маркетинг под прикритие е маркетингова стратегия, която се 

реализира предимно посредством средствата за стимулиране на 

търсенето и продажбите, чрез които до голяма степен по неявен и 

неуловим за потребителите и/или конкурентите начин се въздейства 

върху потребителската оценка за фирмата и нейните продукти/услуги, в 
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резултат на което се изгражда благоприятна представа за тях и се 

подпомагат продажбите. 

Стимулиренето на търсенето и продажбите е форма на комуникиране с 

целевия пазар и обществеността. Маркетинговите специалисти трябва да 

разбират значението и специфичната роля на всеки елемент в 

комуникационния процес и най-вече – как се възприема съобщението от 

получателите му и каква е тяхната реакция [2]. Традиционният 

комуникационен модел не би могъл да опише съвременните средства за 

маркетингови комуникации, ето защо е необходимо той да бъде 

модифициран. Поради тази причина, в настоящия доклад е предложен 

модифициран вариант на традиционния модел на комуникационния процес, 

като преди това е изяснена същността на основните техники, използвани при 

реализирането на стратегията “маркетинг под прикритие”. 

 

2. Класификация на основните техники, използвани за реализиране на 

стратегията “маркетинг под прикритие” 

Най-общо комуникацията може да се определи като предаване на 

информация, като размяна на идеи, мисли и мнения. Предвид на това, тя се 

определя като процес на установяване на общност или единство в мненията 

на предаващия и приемащия информацията [3]. Техниките, които се 

използват за предаване на информацията са много на брой и се отличават с 

голямо разнообразие. При традиционните средства за комуникиране с 

целевата група и обществеността, източникът на информация и съобщението, 

което съдържа стимулиращата информация, в повечето случаи са явни както 

за потенциалните потребители, така и за фирмените конкуренти. Когато се 

използват съвременните техники за реализация на стратегията “маркетинг 

под прикритие” това не винаги е така. Към традиционните средства се 

отнасят: рекламата, насърчаването на продажбите, връзките с 

обществеността, директният маркетинг и личните продажби. 

Съвременните маркетингови стратегии, като маркетинг под прикритие, 

обхващат най-различни подходи, чието ограничение зависи само от 

въображението на маркетинговите специалисти. Най-популярните техники, 

използвани за реализиране на стратегията “маркетинг под прикритие” са: 

 Маркетитинг посредством асоциации и клубни общности – 

изграждане на добри дългосрочни взаимоотношения с членовете на 

различни социални клубове, здравни клубове, благотворителни 

организации, търговски асоциации и др. Чрез разпространяването в 

тях на навременна и въздействаща информация, фирмите се опитват 

да изградят добро отношение на обществеността към себе си, а в 

някои случаи да предотвратят апатия, предубеждение или дори 

враждебност. 

 Маркетингови база данни, получени по индиректен начин – те 

съдържат важна информация за клиентите на фирмата, като техните 
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имена, адреси, занимания, хобита, покупките направени от тях и др., 

която се използва при сегментирането и избора на целеви пазар за 

всеки отделен продукт/услуга. Списъците се получават от 

регистрациите на потребителите във фирмения сайт, абонаментите за 

безплатен бюлетин/е-списание, тегленето на томболи, конкурсите, 

съвместните начинания с потребителите, онлайн дискусиите и др. 

 Вирусен маркетинг – използва се за подобряване на осведомеността 

на потенциалните потребители за фирмата и нейните продукти  

посредством разгласата „от уста на уста“, която се осъществява в 

социалните мрежи. Този вид маркетинг наподобява 

самовъзпроизвеждащите се вирусни процеси (компютърните 

вируси), от където идва и неговото наименование. Чрез него 

съобщенията, генерирани и разработени от фирмата, се предават 

доброволно от целевата група под формата на видеоклипове, 

рекламни игри, изображения, кратки текстови съобщения (SMS) или 

дори съобщения по електронната поща [4,5,6]. 

 Продуктово позициониране – свързано е с преднамерено включване 

на търговска марка, име, знак или други обекти, в т.ч. абстрактни, 

които предизвикват асоциация с конкретния продукт, в различни 

маркетингови комуникационни канали на фирмата, но най-често в 

сюжета на филм или на радио, или телевизионно предаване [7,8,9, 

10]. 

 Тийз маркетинг – при тази форма на маркетинг под прикритие се 

разпространява съобщение, което да провокира потребителския 

интерес, любобитство и дори вълнение. Целта е да се привлече 

вниманието на целевата група и на т. нар. “лидери на общесвено 

мнение”, които бързо да разпространят новината за фирмата и 

нейните продукти и по този начин да се осъществи положителна 

разгласа “от уста на уста”. 

 Бисквитки - файловете, известни като бисквитки в компютърните 

технологии, се използват като маркетингов инструмент. Събирането 

на данни за “онлайн движението” на потребителите, позволява 

създаването на рекламно съобщение, базирано на потребителското 

поведение в интернет. Основната цел на тази техника е да се 

определят интересите на посетителите в “мрежата”, за да се изберат 

подходящите търговски съобщения за тях, които да отговарят на 

интересите им. 

 Фалшиви блогове (flogs) – те са предназначени да създават 

впечатлението, че редовен блогър предоставя информация за 

конкретна фирма, но в действителност сайта е спонсориран от 

съответната бизнес организация. Целта е да се осигури позитивно 

отношение към фирмата и нейните продукти/услуги. 
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 Маркетинг от засада (ambush marketing). Той най-често е свързан 

със създаването на невярно впечатление у потенциалните 

потребители, че определена бизнес организация е официален 

спонсор на събитие, макар това да не е така. Чрез предприемчиви 

маркетингови инициативи на/около събитието, фирмените 

маркетингови специалисти успяват да заблудят своята целева група 

[11,12,13]. 

 Маркетинг посредством използването на известни личности – 

кинозвезди, телевизионни звезди, спортисти, музиканти и други 

популярни хора. С тяхна помощ по-лесно се привлича вниманието на 

потребителите върху продуктите на фирмата и се подпомага 

изграждането на добър фирмен имидж. Обикновено заплащането на 

източника на съобщението е неявно, а продукта/ите се използва/т по-

обичаен начин в неговото ежедневие. Ако техниката се използва 

правилно, потребителите не я свързват с платените рекламни 

съобщения, което увеличава въздействието на комуникационното 

съобщение върху целевия пазар. 

 “Изкуствено създадена тълпа (купувачи) или диалог” – тази 

техника обикновено се използва в търговските центрове пред/в 

съответния магазин, където предварително подготвени хора от 

маркетинговите специалисти на фирмата играят ролята на купувачи 

и/или обсъждат на висок глас високото качество на фирмените 

продуктите, така че техният разговор да бъде дочут от 

потенциалните купувачи [14]. 

Тези и други подобни техники на маркетинг под прикритие се 

използват широко в търговската и рекламна практика на фирмите. 

Характерно за тях е, че не винаги комуникационното средство и 

стимулиращото съобщение се разпознават като такива от целевата група. 

Често пъти въздействието от тях се постига на подсъзнателно ниво. 

 В зависимост от това дали комуникационното средство е явно или 

неявно за потенциалните потребители и/или конкуренти на фирмата, според 

някои автори, подходите за маркетинг под прикритие се разделят на 

следните групи [3]: 

1. Подходи, които са видими за целевия пазар, но са невидими за 

конкурентите – тук се включват вирусният маркетинг, маркетитингът 

посредством асоциации и клубни общности, използването на маркетинговите 

база данни при сегментирането и определянето на целевия пазар и др. 

2. Подходи, които са видими за конкурентите и невидими за 

потенциалните потребители – фалшиви блогове, използване на 

индивидуална търговска марка за всеки продукт на фирмата (производителят 

е сравнително неявен), промяна на търговското име, знак или наименование 

на фирмата, маркетинг посредством известни личности и др. 
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3. Подходи, които са невидими и за конкурентите, и за целевата 

група – маркетинг от засада, използването на “бисквитки” и др. 

 

 В зависимост от това дали източникът на информация и 

комуникационното съобщение са явни за целевата група, подходите за 

маркетинг под прикритие биват [14]: 

1. Подходи, при които източникът е явен, а комуникационното 

съобщение е неявно – продуктово позициониране, използването на 

изкуствена тълпа и/или диалози, маркетинг чрез социалните мрежи и др. 

2. Подходи, при които източникът е неявен, а комуникационното 

съобщение е явно - маркетинг посредством известни личности, вирусен 

маркетинг, използването на RSS технологията, за разпространяване на 

фирмени новини и др. 

3. Подходи, при които източникът и комуникационното съобщение 

са неявни - маркетинг от засада, използването на “бисквитки”, фалшиви 

блогове и др. 

 

Към съществуващите в специализираната литература класификации на 

техниките за маркетинг под прикритие може да се добави и следната: 

 В зависимост от това кой генерира комуникационното съобщение, 

подходите за маркетинг под прикритие биват два вида: 

1. Подходи, при които комуникационното съобщение се генерира от 

фирмата – техниките тук могат да бъдат разделени на такива, които имат 

интрузивно (натрапчиво) въздействие, като продуктовото позициониране във 

видео игри и такива, които са ненатрапчиви - подкастинг, маркетинг чрез 

социалните мрежи и др. 

2. Подходи, при които комуникационното съобщение се генерира от 

тези, които използват комуникационния канал – използват се блогове, 

видео сайтове, като YouTube, поставяне на възможности за оценка на 

продукти/услуги в уеб сайтове и др. 

 

3. Модел на комуникационния процес при маркетинг под прикритие 

Комуникацията е сложен процес, ефективното протичане, на който 

зависи от много фактори и най-вече от правилното съчетаване на основните 

му елементи. Тези елементи включват както участниците в него, 

комуникационните инструменти, функции и процеси, необходими за 

осъществяването му, така и някои въздействия, които го възпрепятстват [15]. 

Традиционният модел на комуникационния процес не може да опише 

техниките, които се използват при реализирането на маркетинг под 

прикритие, ето защо се налага той да бъде модифициран. На фиг.1 е 

показана последователността на движението на информацията и логическата 

последователност на протичане на комуникационния процес при маркетинг 

под прикритие.  
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Фирмата е реалният източник на комуникационното съобщение и тя 

определя неговото съдържание. Както реалният източник, така и 

съобщението могат да бъдат явни или скрити за потенциалните потребители. 

На този начален етап от процеса трябва да се определи степента, в която тези 

два основни елемента са видими са целевата група. Кодирането зависи от 

избрания подход за реализация на стратегията “маркетинг под прикритие” 

и съответно от степента, в която съобщението е видимо за потенциалните 

потребители.  

Вторичният източник е този, който предава съобщението на 

получателите. Той е предварително избран от маркетинговите специалисти 

на фирмата. Такъв източник може да бъде самият продукт или пък 

рекламните константи на фирмата, филмовите продуценти, известните 

личности, лидерите на обществено мнение, в т.ч. блогърите и др. 

Пътят, по който информацията ще премине, за да достигне до 

получателите ѝ, зависи от конкрентната техника, която се използва за 

реализиране на маркетинг под прикритие. Той може да бъде виртуален или 

реален, като и в двата случая възможните канали за предаване на 

информацията са два - пряк (персонален) или непряк (неперсонален). 

Декодирането силно се влияе от “зоната на знание и опит” на приемащия 

информацията, която зависи от неговите знания, личен опит, 

възприемчивост, отношение и ценностна система. Ефективната комуникация 

изисква известно припокриване на “зоните на знание и опит” на вторичния 

източник и получателя на съобщението (виж фиг.1).  

Реакцията на получателя на съобщението са различните му ответни 

действия, след като го е видял, чул или прочел. В общи линии тя може да 

бъде положителна, неутрална или негативна. Неутралната и негативната 

реакция изискват коригиращи действия, а имeнно промени в елементите на 

комуникационния процес, които се извършват от вторичния към първичния 

(реалния) източник на информация. Някои автори считат, че негативната 

реакция в дългосрочен план, води до намаляване на доверието не само в 

източника на съобщението, но и в целия комуникационнен канал [16,17,18]. 

Положителната реакция е желената обратна връзка. Тя продължава 

комуникационния процес посредством разгласата “от уста на уста”, където 

реалният източник на информацията вече няма контрол, но може чрез 

различни механизми на онлайн дигиталната среда да проследи реакцията на 

целевата група [19]. 

Последният елемент от комуникационния процес е шумът, който може да 

възникне на всеки един етап от неговото протичане. Той пречи на правилното 

възприемане на съобщението, като по този начин намалява ефективността на 

комуникационния процес. 
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Фиг. 1. Модифициран модел на комуникационния процес 

 

4. Заключение 

Маркетинговите специалисти трябва да разбират значението и 

специфичната роля на всеки елемент в комуникационния процес и най-вече – 

как се възприема съобщението от получателите му и каква е тяхната реакция. 

Успешна комуникация се осъществява само тогава, когато е постигната 

общност в мисленето и мненията на изпращача и получателя на 

информацията.  

Традиционният комуникационен модел не би могъл да опише 

съвременните средства за маркетингови комуникации, в т. ч. маркетинг под 

прикритие, ето защо е необходимо той да бъде модифициран. Поради тази 

причина, в доклада е предложен модифициран вариант на традиционния 

модел на комуникационния процес, като преди това е изяснена същността на 

основните техники, използвани при реализирането на стратегията 

“маркетинг под прикритие”. 
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Abstract. The present scientific publication aims to present an innovative interpretation of 

the ancient code of the embroidery, called the Bulgarian embroidery Script. Its application 

in the design of tourism industry products and services and its adjoining ones would create a 

unified corporate identity, visual style unity and “bg code” for high quality. 

Keywords: Bulgarian embroidery Script, design, design principles, branding. 

 

1. Въведение 

В основата на Българската везбена писменост е откритият информационен 

носител в традиционната българска шевица, базиран на бинарния код, 

използването на който може да доведе до изграждане на единен 

корпоративен облик на туристическия отрасъл в страната и съпътстващите го 

продукти на индустриалния дизайн. Освен това ще допринесе до създаване 

на единно национално брандиране и иновативен организационен метод за 

маркетинг в туризма и принадлежащите му отрасли. Така съвременният 

прочит на българската шевица би създал разпознаваемост на националните 

материални и нематериалните ресурси, наследство и дизайн-продукти. 

 

2. Необходимост от приложението на Българската везбена писменост 

Интелигентният прогрес на творческата икономика на територията на 

София, в последствие и в страната е ключов фактор за развитието на туризма 

в България, представляващ естествена „витрина“ и „мотор“ за просперитета 

на всички отрасли от икономиката на страната. 

Изграждането на сигурност и доверие в туристическите продукти и 

услуги чрез създаването на интелигентни пространства за разпознаваемост, 

ще доведе до смяна на съдържанието и облика на туризма в България. 

Целевите групи биха се променили плавно – от нискобюджетни, 

консуматорски ориентирани, към такива с интереси в областта на културно – 

историческото наследство и природните забележителности.  

Създава се синергия между традициите, културата, бизнеса и 

технологиите през икономика на споделени културно – исторически и 
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природни ресурси. Постига се развитие на най-същественния ресурс, 

управляващ всички останали – човешкия. 

Предвижда се конкурентноспособността на фирмите в туризма, а и на 

представените от него отрасли на икономиката, да се повиши чрез създаване 

на иновативен организационен метод за търговска практика, извеждащ 

страната в позиция на световна, атрактивна туристическа дестинация. 

Туристът, посрещнат като гост и изпратен като приятел, отнасяйки със 

себе си незабравими впечатления и индивидуална българска шевица, 

базирана на неговото име, се превръща в посланик на България по целия 

свят. 

 

3. Принципи в създаването на Българска везбена писменост 

Концепцията е базирана на откритият през последните години древен код 

на Българската везбена писменост от екип инженери и дизайнери от София и 

Севлиево (включително авторът на публикацията). 

Откритието на Древният код на Българската везбена писменост 

идентифицира в Българската традиционнна шевица информационен носител. 

Той е послание от древността, съхранено през времето под формата на 

традиции и обичаи и вплетен в различни обрядности. Освен декоративно – 

орнаментната си функция, Българската шевица е и визуализация на словото.  

Използва се буквената символика на звуците и съответните им числени 

стойности, които чрез използване на двуичен код и различни видове 

симетрия изграждат визуалния му облик  - ШЕВИЦА (фиг. 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг. 1, 2. Бинарен код на Българска везбена писменост 
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Използването на Българската везбена писменост (БВП) директно би 

повишило и нивото на предлаганите стоки и услуги от българската сувенирна 

индустрия, от частична и локална местна продукция до цялостна национална 

маркетингова стратегия с артактивен и стойностен облик.  

Това се постига с внедряване на шевици, получени от конкретни имена, 

словосъчетания и думи и съотнесени към дадена държавна структура, 

организация, фирма или физическо лице (фиг. 3, 4, 5, 6). Създадените шевици 

могат да бъдат използвани в дизайна и визуалната идентичност на множество 

стоки и услуги от различни отрасли. Поради спецификата на индивидуалните 

нужди на всеки потребител, се реализират множество възможности за 

изпълнение на продуктовите шевици, което би осигурило постоянна заетост 

на безработни хора – както в неравностойно положение, така и в 

трудоспособно състояние.  

 
Фиг. 3. Изписване на „България“ с Българска везбена писменост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 4. Изписване на думата „Любов“ с Българска везбена писменост 
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Фиг. 5. Изписване на думата „Късмет“ с Българска везбена писменост 

 

  
Фиг. 6. Изписване на думата „Здраве“ с Българска везбена писменост 

 

Пазарната реализация на продукти от дизайна, използващи Българската 

везбена писменост ще се извърши в тясно сътрудничество с преподаватели 

по дизайн от Технически университет – София, Национално сдружение на 

малкия и среден бизнес в туризма (НСМСБТ), както и неговата мрежа от 

партньори от браншови асоциации и съюзи, държавна (Министерството на 

туризма, Министерството на науката и културата, Министество на 

земеделието) и местна (конкретни партньорски общини) администрация. 

 

4. Задачи на Българската везбена писменост 

Една от задачите на тази писменост е повишаване на физиологичния и 

психо-емоционалния комфорт на българина, както и на посещаващите 

България туристи, имащи допир до продуктите и услугите, ползвали 

иновативната концепция. 
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Това се постига чрез внедряване и прилагане на авторски колористичен 

метод, обект на интелектуална собственост на автора, при който 

проектираните персонални шевици се оцветяват в цветове, създадени на 

принципа на свещената геометрия и „Златното сечение“. Тази пропорция има 

доказано хармонично въздействие върху живите организми и е основен 

метричен подход, срещан в природата и изкуството. Така, на принципа на 

епигенетиката всеки потребител, който има физически (независимо дали 

тактилен, оптически и т.н.) досег до шевицата би изпитал нейното 

положително влияние.  

Използвайки и познанията за общото въздействие на различните цветове, 

проектираната шевица би имала конкретен потребителски ефект в 

зависимост от насоката и отрасъла на стоката или услугата. В проекта се 

прилагат резултатите от научните изследвания на доц. д-р Геновева 

Владимирова, получени в дисертационен труд на тема:“Въздействие на 

колорита върху потребителското поведение“ и защитен в Технически 

университет – София през 2014 година [1]. 

Чрез използването на БВП се постига и стимулиране, социализиране и 

цялостно психологическо подпомагане на хората в неравностойно 

положение. Реализацията на БВП в продукти от дизайна цели намаляване на 

социалното изолиране на тези личности, чрез създаване на  мрежови 

структури с множество производствени и социални предприятия (фиг. 7, 8, 

9).  

По този начин би се осигурила и реализирала надомна заетост на 

уязвимите групи, което би довело до повишаване на тяхното общностно 

самоосъзнаване и икономическо благосъстояние.  

 
Фиг. 7, 8. Приложение на Българската везбена писменост в дизайна на бижута 
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5.  Заключение 

Прилагайки Българската везбена писменост в дизайн-продукти, шевицата 

би се явила в качеството на информационен носител и идентификатор – „бг 

код“ за произход и качество. Това води до нова принадена стойност и 

разпознаваемост, което поставя използвалите новия маркетингов подход 

продукти и услуги в по-висок ценови клас. 

Също така може да се постигне и налагане на персоналната (персонално-

корпоративната) шевица като символ на национална идентичност. По този 

начин българският туризъм, а и всички отрасли, свързани с него биха 

придобили визуално стилово единство, а присъствието на шевицата – знак за 

високо българско качество. 
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Abstract. Digital marketing is an integral part of the process of digital business 

transformation. It incorporates new marketing techniques that are based on information and 

communication technologies. For this reason, its application in practice is a prerequisite for 

the successful development of the business in the contemporary market conditions. 

The purpose of this paper is to present in a systematic way the advantages and disadvantages 

of digital marketing. Knowing them in depth, companies will be able to develop effective 

digital marketing strategies that at the same time deliver high potential to achieve company 

goals and at the same time is suitable to their profile. In this way, they will be able to 

determine to what extent and which tools of the whole digital marketing palette are best 

suited to their marketing activities. 

Keywords: digital marketing; strategies; organization; internet; information; 

communication; technology, advantages; disadvantages.  

 

1. Въведение 

Тенденциите в световен мащаб, свързани с глобализацията на пазарите и 

бурното развитие на техниката и технологиите, през последните години, 

създадоха възможност за появата на нови динамични бизнес модели. Това от 

своя страна изцяло промени средата, в която функционира бизнеса, 

превръщайки я в изключително променлива, високонкурентна и 

неопределена. По данни на Global Leadership Forecast, 2017/18 г., 

съвременната бизнес организация съществува в условията на: променливост 

– 55%; несигурност – 48%; сложност – 36% и двусмисленост – 31% [1]. Тази 

нова бизнес реалност поставя сериозни предизвикателства пред компаниите. 

За да могат те да оцелеят и да постигат високи стопански резултати и 

конкурентоспособност е необходимо цялостно преструктуриране на 

стратегиите за развитие и преминаване към дигитализация на тяхната 

дейност. Цифровите технологии и възможностите, които те създават се 

явяват основна движеща сила на бизнеса и постепенно изместват 

традиционните методи, подходи и инструменти за осъществяване на 

различните бизнес дейности във всяко едно функционално направление в 

мениджмънта на организациите [2].  
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Конкретното влияние от тяхното използване в практиката се изразява в: 

създаване на повече възможности за персонализиране на продуктите и 

услугите; по-висока степен на ефективност при събирането, обработката, 

анализа и интерпретацията на данни; по-голяма прозрачност на бизнес 

процесите; подобряване на обслужването на клиентите; увеличаване на 

приходите от продажби и печалбата; появата на нови бизнес модели; 

съкращаване на времето за пускане на пазара на нови продукти и услуги; 

създаване на предпоставки за по-добро планиране и управление; повишаване 

на качеството на продуктите и услугите; по-добро управление на ресурсите; 

създаване на възможности на оптимизиране на разходите, създаване на 

иновативна култура и повишаване на конкурентоспособността [3].  

По отношение на маркетинговата дейност тази бурна технологична 

вълна изцяло промени начина, по който се осъществява комуникацията 

между  фирмите и техните реални и потенциални потребители. По последни 

данни над 70 % от потребителите прекарват значителна част от ежедневието 

си в дигитална среда и тя се превръща във важна част от техния живот, като 

по този начин става техен верен приятел при избора на фирми, продукти и 

услуги. Изследването на IAB показва, че 100% от интернет потребителите в 

България са търсили информация онлайн за бъдещите си покупки, в 

Европейския съюз този процент е 96%. Това красноречиво показва все по-

решаваща роля на Интернет при избор на бранд за покупка. 51% от интернет 

потребителите в България споделят, че интернет им помага да избират по-

добрите продукти и услуги [4]. 

Всички тези промени както в пазарните условия така и в ежедневието на 

потребителите водят до формиране на едно ново направление в маркетинга, а 

именно „дигитален маркетинг“. 

 

2. Дигитален маркетинг – общи положения 

Дигиталният маркетинг e неделима част от процеса на дигитална 

трансформация на бизнеса. Той съдържа в себе си нови, адекватни на 

съвременната пазарна ситуация,  маркетингови похвати, които стъпват върху 

информационните и комуникационните технологии. С помощта на 

дигиталния маркетинг фирмите имат достъп до по-ефективни инструменти за 

управление на връзките с клиенти и постигане на по-висока потребителска 

удовлетвореност. Тези инструменти се характеризира с интерактивност, 

дават възможност за осигуряване на по-висока степен на мобилност, близки и 

разбираеми са за хората и същевременно отговарят на техните нужди и 

разбирания за търсене и възприемане на информация. Те спомагат за по-

ефективното реализиране на маркетинговите стратегии на фирмите и са 

носител на традиционните маркетингови принципи, чрез които се цели 

увеличаване на приходите от продажби, респективно печалбата и постигане 

на по-висока степен на удовлетвореност на клиентите. 
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Редица автори приемат понятията „дигитален маркетинг“, „интернет 

маркетинг“, онлайн маркетинг, цифров маркетинг, WEB маркетинг, 

електронен маркетинг, Е-маркетинг, Маркетинг 4.0. за взаимнозаменяеми и 

не открояват съществена разлика в тях. Определено тези понятия са близки 

по съдържание и засягат една и съща тематика, но въпреки това всяко едно 

носи в себе си различни нюанси. Основната разлика между тях се състои в 

инструментите за осъществяване на маркетинговите дейности, на които 

акцентират те. Като цяло стъпвайки на различни авторови мнения можем да 

разделим съдържателно тези понятия в две основни групи, фиг. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1.1. Основни понятия 

 

Понятията от Група 1 са комплексни и по-широкообхватни. Те 

включват  всички маркетингови дейности на организацията, осъществени с 

помощта на различните дигитални канали. Характерно за тях е, че са 

неделима част от цялостната маркетингова стратегия и засягат и 

традиционните техники и инструменти за нейната реализация. 

Понятията от Група 2 са много близки по-съдържание, но те акцентират 

само върху взаимодействието и привличането на вниманието и интереса на 

потребителите, въз основа на възможните, които предлага интернет средата 

[5, 6]. 

За целите на настоящата разработка сме избрали да използваме 

понятието „дигитален маркетинг“, защото то има най-комплексен характер и 

включва в себе си всички останали. 
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В специализираната литература и интернет пространството съществува и 

множество определения за същността и значението на дигиталния маркетинг.  

Според Chaffey дигиталният маркетинг представлява използване на 

информационните и комуникационни технологии за подпомагане на 

осъществяването на маркетинговите дейности с цел по-висока степен на 

удовлетворяване на нуждите на потребителите [7]. Група специалисти на 

CISCO дават следната работна дефиниция: дигиталният маркетинг е 

комплекс от философия, стратегии и инструменти на информационно – 

маркетингова дейност и взаимодействие с компютърни мрежи, позволяваща 

изследване на пазара, както и придвижване, продажба и покупка на стоки, 

идеи и услуги [8]. Други автори определят дигиталния маркетинг като 

„позициониране на продуктите/услугите и организациите с помощта на 

различни видове електронни медии“ като посочват, че основните разлики 

между него и традиционния маркетинг се изразяват в по-добрите 

възможности за измерването на резултатите от кампаниите и техния анализ 

[9, 10]. Според  Chaffey, Charlesworth и Chris дигиталният маркетинг е 

съставен от две основни компоненти: интернет маркетинг и маркетингът в 

различни от интернет дигитални канали [6, 7, 11]. 

Обобщавайки различните авторови определения за същността и 

съдържанието на дигиталния маркетинг можем да кажем, че той включва 

следните инструменти и техники, за реализиране на маркетингови дейности, 

фиг. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.2. Основни инструменти на дигиталния маркетинг 
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3. Основни предимства и недостатъци на дигиталния маркетинг 

За  да могат да бъдат разработени ефективни дигитални маркетингови 

стратегии, които едновременно да носят висок потенциал за постигане на 

фирмените целите  и в същото време да отговарят в най-висока степен на 

профила и капацитета на организациите е необходимо в дълбочина да се 

познават всички предимства и недостатъци, които носи в себе си дигиталния 

маркетинг. По този начин те ще могат да определят в каква степен и кои 

инструменти от цялата палитра на дигиталния маркетинг са най-подходящи 

за реализиране на маркетинговите им дейности. И тук трябва да се има 

предвид, че за да бъде работеща дигиталната маркетингова стратегия, не 

трябва да се акцентира само върху технологичната страна на нещата. Един от 

основните проблеми, когато се говори за дигитален маркетинг е отричането 

на традиционния маркетинг, като се забравя, че информационните и 

комуникационните инструменти, които ни предлага т.нар. нов маркетинг са 

само „ракета носител“ на маркетинговите концепции. Дигиталния маркетинг 

представлява по-скоро силно развит (благодарение на технологичния 

напредък) елемент от комуникационния микс на организациите. Тоест без 

принципите и подходите на традиционния маркетинг няма как да се 

разработи цялостна и ефективна маркетингова стратегия за развитие на 

бизнеса. 

     

3.1. Предимства на дигиталния маркетинг    

Приложението на дигиталния маркетинг, позволява на компаниите да 

бъдат гъвкави и адаптивни към промените на външната среда, да изградят 

ефективни взаимоотношения с клиентите си, отговаряйки в по-голяма степен 

на техните нужди и разбирания. Това се постига благодарение на следните 

основни предимства, които притежава този вид маркетинг: 

 Висока степен на интерактивност – създава възможност за 

осъществяване на интерактивна комуникация с потребителите, като по-

този начин отговаря в много по-голяма степен на техните разбирания и 

очаквания за търсене и получаване на информация. От своя страна 

интерактивната комуникация създаване възможности за изграждането 

на динамична среда, променящо се пространство, специфична 

навигация, в зависимост от предпочитанията на потребителя, динамичен 

дизайн, използване на специален компютърен код на най-високо 

равнище, мобилни технологии и непрекъснати иновации. Нещата, при 

всяко посещение на потребителя са различни, в зависимост от неговите 

умения, натрупана информация в системата и знание за интересите и 

ориентацията му. Това от своя страна спомага за използването на много 

нестандартни и интересни начини за привличане и задържане на 

вниманието на потребителите. 
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 Преодоляване на географските бариери и ограничени при 

осъществяването на маркетинговите дейности – дигиталния 

маркетинг помага на компаниите да комуникират с потребителите си, да 

продават продуктите и услугите си и да намират нови бизнес партньори 

в реално време във всяка една точка по света.  

 Осигурява възможности да се реагира по-бързо и по-гъвкаво на 

нуждите и желанията на потребителите; 

 Висока степен на измеримост на постигнатите резултати от 

проведените маркетингови мероприятия – много често при 

осъществяване на традиционни рекламни кампании регистрираните 

резултати от тях  са неясни и неточни и не дават представя за това дали 

средствата са изразходени ефективно, докато резултатите от 

дигиталните кампания са лесно и точно измерими (с помощта на 

съвременните статистически инструменти) и са достъпни в реално 

време. Те позволяват на маркетинговите специалните да проследяват и 

анализират поведението на потребителите и да изграждат техните 

профили.  

 Улеснява сегментирането и таргетирането на потребителите – по 

този начин се постига по-добро насочване на рекламните съобщения и 

по-висока ефективност на проведените маркетингови мероприятия.  

 Висока степен на персонализация на рекламните съобщения – 

благодарение на информацията за потребителите, която се събира 

онлайн могат да бъдат създадени индивидуални оферти, като по този 

начин се добавя стойност за тях и се отговаря максимално точно на 

нуждите и желанията им, с цел увеличаване на потребителската 

удовлетвореност. 

 Създава повече удобство за потребителите – с помощта на 

дигиталните технологии те могат да получават много повече и по-

качествена информация за продуктите и услугите, които ги интересуват, 

да пазаруват от вкъщи и да спестяват време. 

 Създава предпоставки и благоприятни условия за успешното 

развитие на виртуални предприятия [12, 13]. 

 Позволява на компаниите да достигнат до повече потребители чрез 

използването на социалните мрежи; 

 Увеличава трафика към уеб сайтовете на компаниите – с помощта 

на разработени качествени онлайн реклами, публикации в интернет 

пространството, свързани с дейността на компанията и др. По този 

начин се създава ангажираност на потребителите с тематичното 

съдържание, което им предоставяте. Това от своя страна води до 

увеличаване на интереса към предлаганите продукти/услуги и 

реализиране на нови продажби.  

 Улеснява комуникацията и взаимодействието с потребителите – 

благодарение на различните платформи като социални мрежи, уеб 
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приложения или уеб сайтове, потребителите могат да задават въпроси и 

да получават необходимата за тях информация в реално време. По този 

начин компаниите могат да разговарят директно с реалните си и 

потенциални потребители, да изградят доверие и да получават обратна 

връзка продуктите и услугите, които предлагат. 

 Улеснява проследяването и анализирането на действията на 

конкурентите. 

 По-висока степен на контрол и корекция при разработването и 

провеждането на различни маркетингови мероприятия. 

  Възможност на съкращаване на времето за подготовка и 

провеждане на маркетингови изследвания. 

 Изисква по-малки инвестиции – използването на различни дигитални 

инструменти за осъществяване на маркетингови дейности, изисква по-

малки инвестиции в сравнение с традиционните канали, поради което 

дигиталния маркетинг има по-висока рентабилност. 

 Подходящ за стартиращи, малки и средни компании – благодарение 

на всички предимства изброени до тук можем да кажем, че дигиталния 

маркетинг е много подходящ за нови и малки компании, тъй като 

осигурява висока степен на ефективност при малки инвестиции. 

 Създава възможности за разработване и развиване на нови бизнес 

модели и стратегии като масова къстъмизация, co-creation и др. [14]. 

 

3.2. Недостатъци на дигиталния маркетинг 

За да могат компаниите да създадат работещи маркетингови стратегии, 

на базата на информационните и комуникационни техники и технологии те 

трябва да бъдат добре запознати освен с предимствата които им носят те, но 

и с недостатъците, които крие тяхното приложение в практиката. 

Основните недостатъците на дигиталния маркетинг са: 

 

 Използването на дигитален маркетинг ви превръща в „отворена 

книга“ са конкурентите – това е може би един от най-сериозните 

недостатъци на дигиталния маркетинг, тъй като дигиталните 

маркетингови кампании могат да бъдат бързо и лесно копирани от 

вашите конкуренти. Търговските марки и лога, корпоративната 

идентичност, могат да бъдат заимствани и използвани за заблуда на  

потребителите, с цел отнемане на пазарен дял. Освен това те лесно 

могат да манипулират потребителите чрез недостоверна информация, 

за продукти, услуги или марки, което може сериозни да влоши имиджа 

на дадена компания и да доведе до отлив на клиенти. 

 При дигиталния маркетинг трябва да изградиш взаимоотношения 

с потребител (човек), който не виждаш – това изисква специфични 

познания по психология на поведението на потребителите онлайн. 

Много често обаче маркетинговите специалисти, не отчитат това и 
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изхождат от традиционната потребителска психология при 

разработването на дигитални маркетингови кампании. Това от своя 

страна води по-ниска ефективност, тъй като тя не отчита особеностите 

на поведението на потребителите и отношенията, които се създават 

онлайн. 

 Дигиталните маркетингови кампании могат да бъдат възприети 

от потребителите като несериозни, ако не са разработени 

професионално и не са правилно насочени;  

 Онлайн репутацията на компаниите може да бъде разрушена от 

негативната обратна връзка – негативните коментари и информация 

за продукти и услуги, за търговски марки са видими и достъпни за 

всички потребители в интернет пространството, което може сериозно 

да влоши имиджа на дадена компания и да доведе до отлив на клиенти. 

 Липса на доверие от страна на потребителите – факта, че 

дигиталните маркетингови кампании предполагат използвате на 

технологии, които проследяват действията на потребителите в 

интернет пространството и събират данни за тях води до проблема, 

свързан с неприкосновеността на личния живот и сигурността на 

използването на лични им данни. Това кара хората да се отнасят със 

сериозно недоверие към този вид маркетинг и често пъти отказват да 

участват в подобни мероприятия, което е и едно от най-големите 

предизвикателства пред развитието на дигиталния маркетинг. Поради 

тази причина, темата за онлайн доверието и неговото влияние върху 

дигиталните маркетинговите стратегии става все по-важна и е предмет 

на редица изследвания в тази област. 

 Пренасищане на интернет пространството с онлайн рекламни 

съобщения – прекаляването с онлайн рекламните съобщения под 

формата на банери, непрекъсната поява на отварящи се и затварящи се 

прозорчета, прекъсване на видео материалите и др. може да доведе до 

раздразнения в потребителите, което неминуемо ще повлияе 

отрицателно на тяхното отношение към компаниите. 

 Дигиталният маркетинг не е подходящ за всички видове 

продукти, услуги и компании – съществуват редица продукти и 

услуги, чиято целева аудитория не може да бъде достигната и 

повлияна чрез инструментите, които предлага дигиталния маркетинг. 

Това се дължи на факта, че по една или друга причина тези 

потребителите не се намират онлайн или пък не се доверяват на 

информацията, която могат да получат от интернет пространството. 

 Дигиталният маркетинг е силно зависим от техниката и 

технологиите – това от една страна изисква сериозни познания в тази 

област, а от друга може да доведе до появата на редица технически 

грешки, тъй като информационните и комуникационните инструменти, 

които предлага дигиталния маркетинг не са безгрешни. Често се 
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случва избраното техническо решение да не сработи и да доведе до 

неверни резултати, което от своя страна може да провали рекламната 

кампания. Пример за това са: неработещи линкове, бавнозареждащи се 

или незареждащи се рекламни съобщения или интернет страници, 

платени рекламни бутони, които не работят, статистически 

инструменти за анализ, които не обработват правилно информацията и 

др. 

 Използване на неподходящи дигитални инструменти и 

приложения – в интернет пространството съществува голямо 

разнообразие от инструменти и приложения и всеки ден се появяват 

нови такива. Това сериозно затруднява маркетинговите специалисти 

при избора на тези от тях, които ще бъдат най-ефективни за 

конкретните маркетингови мероприятия и ще отговарят най-точно на 

потребностите и целите на компаниите. 

 Липса на ясни  критерии при избора на дигитални инструменти, 

които да бъдат използвани в маркетинговата дейност на 

компаниите. 

 Актуалността в дигиталния свят много трудно се поддържа – 

благодарение на динамичността, с която се променя света на 

дигиталните технологии, информацията там много бързо остарява и 

трябва да бъде заменяна с нова. Това се оказва сериозно 

предизвикателство пред редица компании, тъй като те не разполагат с 

необходимите ресурси за това.  

 Много често дигиталните маркетингови кампании се 

разработват и провеждат самостоятелно, без да са съгласувани с 

общата маркетингова стратегия на компанията – това обикновено 

води до невъзможност за постигане на планираните резултати, по-

ниска степен на ефективност и неправилно изразходване на средства. 

 Наблягане на техническите решения за сметка на съдържанието 

– много често в желанието да бъдем атрактивни и модерни пред своите 

клиенти, прекаляваме с техническия облик на рекламните съобщения, 

оставяйки съдържанието на заден план, което в дългосрочен план не 

води до добри и стабилни резултати. 

 

4. Заключение 

Определено можем да кажем, че дигиталния маркетинг предоставя 

огромен арсенал от възможности за по-ефективното управление на връзките с 

клиенти и създаване на конкурентни предимства. Той в голяма степен 

улеснява дейността на маркетинговите специалисти и съкращава времето за 

разработване и провеждане на маркетингови кампании. Отговаря на 

потребностите и разбиранията на съвременния бизнес. Но за да бъдат 

ефективни и работещи дигиталните маркетингови мероприятия, те не трябва 

да се разглеждат самостоятелно, а трябва да бъдат подчинени на общата 
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маркетингова стратегия за развитие на компаниите. Само така, те ще могат да 

се възползват максимално от целия потенциал, които разкриват пред тях 

информационните и комуникационни технологии, с цел постигане на по-

високи стопански резултати и конкурентоспособност. 
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Abstract. The intensity of competition between tourist enterprises in our country is 

constantly increasing. At the same time, the requirements of consumers towards quality of 

tourist services are constantly increasing. In these conditions, the search for ways to increase 

the competitiveness of the offered services is becoming a major problem of the market 

success of the tourist enterprises. 

The purpose of the present publication is to present the results of a survey of clients' opinion 

of tourism enterprises in the southeastern part of Bulgaria on the levels of the indicators of 

the quality of the offered tourist services. Trends in changing indicator levels, quality and 

competitiveness of tourism services have been revealed. 

Keywords: research, tourism, services, indicators, quality, competitiveness.  

 

1. Въведение 

Нарастващото значението на туризма е обективен процес в съвременния 

свят. Едновременно с това непрекъснато се увеличават изискванията на 

потребителите към качество на туристическите услуги. Това се отразява и 

върху интензивността на конкуренцията между туристическите предприятия. 

Повишаването на конкурентоспособността на услугите се превръща в 

основен проблем на тяхното ежедневие и пазарен успех. 

Туристическите услуги (продукти) се характеризират с голямо 

разнообразие и комплексност. Те са свързани с посещения и използване на 

различни туристически ресурси в различните райони – природни или 

изкуствено създадени. Предвид на това и предлаганите туристически услуги 

се отличават със своята специфичност при всеки конкретен случай. Те се 

създават и предлагат на базата на изискванията на клиентите. Може би това е 

в основата на голямото разнообразие на предлаганите определения за 

понятието „туристически продукт“. 

Според М. Рибов туристическият продукт е „подредена целенасочена 

съвкупност от туристически услуги, дейности и стоки (турпакет, пакет от 

туристически услуги и туристически пакет), съставляваща като минимум две 

или повече единични или множество туристически услуги, дейности, стоки и 

средства за осигуряване, както и други туристически ресурси, достатъчни за 

удовлетворяване на потребностите на туриста в процеса и в целите на 
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туризма“ [1]. Според Закона за туризма (ДВ. бр.30/26.03.2013, изм. ДВ. 

бр.79/13.10.2015) туристическият продукт е съвкупността от специфични 

стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките 

на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на 

неговото пътуване [2]. 

Фактически туристическия продукт представлява съвкупност от стоки и 

услуги, които от една страна, са резултат от производствената дейност на 

туристически и други предприятия, но от друга – и от различни блага, които 

не са плод на човешкия труд и са привидно безплатни – слънце, вода, 

пейзажи, културни и исторически забележителности, които не обикновено не 

влизат в себестойността на продукта, но имат значение при определяне на 

крайната му цена. Същевременно туристическия продукт не трябва да се 

схваща като механичен сбор от неговите съставки. Неговата специфичност 

произтича от следните му белези: цел на пътуване; водещ мотив на 

потребление; териториална особеност (комплекс, страна, място); времева 

ограниченост (периодична потребност); начин на настаняване и пребиваване 

(хотел, къмпинг, тур. селище ); начин на хранене (ресторант, пълен пансион, 

полупансион); насоченост към пазарен сегмент. 

Преобладаващ дял в туристическите продукти имат туристически услуги. 

Според определение на Ф.Котлър услугата е всяко действие или изгода, 

което дадена страна може да предложи на друга страна и което по същество е 

неосезаемо и не може да предизвика право на собственост върху нещо. 

Нейното производство може да е обвързано, но може да и да не е обвързано с 

физически продукт [3]. 

 Според Закона за туризма (ДВ. бр.30/26.03.2013, изм. ДВ. 

бр.79/13.10.2015)  туристическите услуги се делят на два вида – основни и 

допълнителни [2]. Основни туристически услуги са настаняване, хранене и 

транспортиране. Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с 

пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен 

характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, 

семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-

анимационни и водно тракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, 

ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски 

екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, 

ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, 

и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното 

пътуване и престой. Деленето на туристическите услуги на основни и 

допълнителни разграничава и самите туристически продукти на основни и 

допълнителни. 

Основните услуги са ядрото на туристическия продукт, но рядко са 

причината за ползването му. Целта на туристическите пътувания обикновено 

е свързана и се задоволява с ползването на допълнителните услуги. Именно 
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техния набор и вид диференцират отделните туристически продукти от 

останалите. Счита се, че около 30 % от приходите от туристическия продукт 

са в резултат от ползване на допълнителните туристически услуги. 

Определянето на основните изисквания към качеството на предлаганите 

туристически услуги е с голяма практическа значимост. На тази основа 

предприятията преценяват допуснатите слабости, градират приоритетите си и 

разработват стратегии за подобряването на конкурентоспособността си.  

Конкурентоспособността на предлаганите от туристическите 

предприятия услуги характеризира способността им да бъдат предпочетени 

от купувачите пред услугите на конкурентите и да бъдат купени. Тя е краен 

резултат от усилията на предприятията в почти всички насоки на дейността 

им. Постига се чрез осигуряване на високо качество и подходящо 

диференциране на услугите и чрез оптимизиране на разходите. 

Редица специалисти приемат, че равнището на конкурентоспособност на 

услугите, в това число и на туристическите, се определя от съотношението на 

относителното им възприемано качество и цените им [4];[5];[6]. 

Възприеманото качество отразява степента, в която съвършенството на 

услугата се възприема от потребителите. То е относително, защото зависи от 

това как потребителите сравняват параметрите на услугата с тези на 

конкурентите. Това сравнение е различно за различните пазарни сегменти, 

характеризиращи се с различни изисквания и предпочитания. Относителното 

възприемано качество влияе пряко върху вземането на потребителското 

решение за купуване и е в основата на конкурентоспособността на услугата. 

Това е така, защото то е непосредствено свързано с тъй наречената 

относителна стойност на услугата за потребителите - съотношението на 

относителното възприемано качество и цената на продукта. Колкото е по-

висока относителна стойност на услугата за потребителите, толкова е по-

висока и конкурентоспособността й. 

Именно на проучването на  нивото на  качеството на предлаганите 

туристически услуги е посветена и настоящата разработка. Тя има за цел да 

представи резултатите от проучване, на мнението на клиенти на 

туристически предприятия от югоизточната част на България за равнищата 

на индикаторите за качеството на предлаганите им туристически услуги, 

както и да разкрие тенденциите за тяхната промяна 

 

2. Изследване на качеството на туристическите услуги  

Изследването бе проведено след клиенти на 20 туристически 

предприятия от югоизточната част на страната. То обхвана както малки и 

средни предприятия от сферата на туризма, така и големи такива. Изборът на 

конкретни предприятия, които да бъдат проучени бе направен с оглед на 

тяхната географска локализация. Предвид ограничеността на изследваната 

извадка от предприятия, получените резултати не са представителни за 
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страната, но дават сравнително ясна картина за състоянието на 

туристическите услуги в проучения район.  

Проучването обхвана годините 2015, 2016 и 2017. Определянето на този 

период за проучване бе продиктувано от няколко съображения. Първото от 

тях бе разбирането, че през последните години туристическите предприятия 

непрекъснато се променят и усъвършенстват соята дейност. Все по-голямо 

внимание се отделя на технологичния трансфер, като средство за въвеждане 

на новости и добри практики на съвременни стратегии, като аутсорсинга  и 

др. [6, 7, 8]. На второ място този период е достатъчен да покаже тенденциите 

в динамиката на изследваните показатели. Освен това бе необходимо авторът 

да се съобрази с факта, че анкетираните туристи са на почивка и реши да не 

ги затруднява прекалено много.  

Извършеното изследването е основано на разработената от  Parasuraman, 

Zeithaml and Berry система от детерминанти на качеството на услугите, 

включваща параметрите: надеждност, отзивчивост, компетентност, достъп, 

учтивост, комуникация, правдоподобност, сигурност, разбиране и познаване 

на клиента, материални аспекти [9, 10, 11]. Равнището на всяка детерминанта 

за всички предприятия  бе определяно в бални оценки в интервала от 1 до 7.  

Най-ниската бална оценка 1 показва много лошо равнище, а най-високата 7 – 

отлично състояние. 

Проучването бе проведено чрез анкетиране на клиенти на избраните 

предприятия от сферата на услугите, които бяха посетени на място. За да се 

преодолее опасението на анкетираните, че информацията може да се 

използва по неблагоприятен за тях начин, бе поет ангажимента за 

анонимност и конфиденциалност. Въпреки това някои клиенти отказаха да 

предоставят информация.  

Важна част от подготовката на проучването бе определянето на 

относителната значимост (теглата) на всички детерминанти за 

характеризиране на качеството на услугите. Тези тегла показват различното 

относително значение на всяка отделна детерминанта за формиране на 

величината на конкурентоспособност на услугите. Коефициентите на 

значимост са едни и същи за различните туристически услуги. За 

определянето им бе използван методът на експертната оценка. Крайната 

оценка на относителното възприемано качество на всяка изследвана услуга 

бе определена, като сума на балните оценки на всички детерминанти, 

предварително умножени с коефициентите им на значимост. Поради това, че 

равнищата на индикаторите за относителното възприемано качество на 

услугите на всяко изследвано предприятие се определят в бални оценки, 

всички данни за цените на туристическите услуги също бяха превърнати в 

бални оценки. Оценката на конкурентоспособността на отделните услуги бе 

определена, като отношение на оценките за относителното възприемано 

качество и за цената. 
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Събраната информация беше обработена, обобщена и анализирана 

статистически с програмен пакет STATGRAPHICS Plus 4.0. 

Получените осреднени равнища на отделните индикатори за качеството 

на туристическите услуги са: 

1. Равнището на надеждност на предлаганите туристически услуги през 

годините на анализирания период е нараствало от 5,00 през 2015г. на 5,1 през 

2016 г. и 5,77 през 2017 г. Надеждността на услугата включва постоянство и 

сигурност на изпълнението. Това означава, че туристическото предприятие 

точно изпълнява услугата още от първия път и, че държи на обещанията си. 

Надеждността включва например точност на изпълнение на услугата по 

обещания начин и в определеното време, точност на фактурирането, 

коректно водене на документацията, и др.  

2. Равнището на отзивчивост на персонала също нараства през 

изследвания период: 5,20 за 2015 г., 5,53 за 2016 г. и 5,92 за 2017 г.. 

Отзивчивостта отразява демонстрираното желание или готовност на 

персоната да предоставя туристическите услуги. Включва изпълнението на 

услугата на време, бързо отвръщане на телефонни обаждания, даване на 

допълнителна информация, предоставяне на незабавно обслужване, бързо 

фактуриране, изпращане на касова бележка, и др.  

3. Равнище на компетентност на персонала. Означава персоналът да 

притежава необходимите способности и знания за изпълнение на услугата. 

Включва знания и способности на персонала, който осъществява контакт с 

клиента; знания и способности на персонала, който извършва оперативната 

работа (същинската услуга); изследователски способности на фирмата 

(например способностите на брокерска фирма да проучи пазара) и др. 

Оценките за този индикатор нарастват от 4,80 през 2015 г. на 5,02 и 5,66 

съответно през 2016 и 2017г. 

4. Равнище на достъп до предлаганата туристическа услуга.  Средното 

равнище на достъп до предлаганите туристически услуги през трите години 

на периода е 5,56, 5,65 и 5,70.Тук се включва достъпност на услугата и лесно 

осъществяване на контакт, лесна достъпност по телефона (телефонните 

линии не са заети и клиентите не чакат); времето за изпълнение на услугата 

не е дълго; удобно работно време; удобно месторазположение на сградите, 

атракциите, офисите и т.н.  

5. Равнището на любезност на персонала според анкетираните 

мениджъри е на сравнително високо ниво и то непрекъснато нараства – от 

5,20 през 2015 г. на 5,60 през 2016 г. и 5,90 през 2017 г. Любезността включва 

вежливост, уважение, съобразяване и доброжелателност от страна на 

персонала, който има контакт с клиента. Това означава уважение към 

собствеността на клиента; чист и спретнат външен вид на персонала за 

контакт с клиента и т.н.  

6. Равнище на комуникация с клиентите при предлагането и 

обясняването на туристическата услуга. Означава клиентът да бъде 
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постоянно информиран и да бъде изслушван. Това може да означава, че 

туристическото предприятие е в състояние да използва “различен език” с 

различните клиенти – да увеличава нивото на изтънченост с добре 

запознатите клиенти и да разговаря семпло с по-новите и незапознати. Това 

включва обяснение на самата туристическа услуга – обяснение на обхвата на 

услугата, обяснение на връзката на качеството на услугата с исканата за нея 

цена; гарантиране на клиента, че проблемът ще бъде решен и др. Качество на 

комуникацията с клиентите е оценена на високо ниво – 5,70 за 2015 г, 6,02 за 

2016 г. и 6,12 за 2017 г. 

7. Равнище на правдоподобност на обещанията, относно 

туристическата услуга. Включва доверие, достоверност и честност. Означава, 

че интересите на клиента се вземат присърце. Аспекти на правдоподобността 

са: степен на достоверност на предварителната  информация, съответствие 

между договорената получената услуга, репутация на фирмата; лични 

характеристики на персонала за контакт; степен на неотстъпчивост при 

договаряне с клиентите и др. Констатираното средно равнище на 

правдоподобност на обещанията, относно услугите са 5,00 за 2015 г., 5,23 за 

2016 г. и 5,75 за 2017 г. 

8. Равнище на сигурност за клиента. То също нараства през периода – 

от 4,83 за 2015 г. на 5,08 за 2016 г. и 5,36 за 2017 г. Сигурност за клиента 

означава липса на опасност, риск, несигурност и съмнения. Включва: 

физическа сигурност; сигурност за качеството на обещаната туристическа 

услуга, финансова сигурност; конфиденциалност и др.  

9. Равнище на познаване и разбиране на потребностите и изискванията на 

клиентите. Означава да се правят усилия да се разберат нуждите на клиента. 

Включва: изучаване на специфичните изисквания на клиента; осигуряване на 

индивидуално внимание; разпознаване на постоянния клиент и т.н. 

Равнището на познаване и разбиране на потребностите и изискванията на 

клиентите нараства от 5,20 през 2015 г. на 5,32 през 2016 г. и 5,75 през 2017 г. 

10. Предлагани физически доказателства за качеството на туристическата 

услуга. Включва осигуряването на физически доказателства за способността 

да се осигури качествена услуга, като: наличие на необходимите подходящи 

сгради; външен вид на персонала; инструменти или апаратура, използвани 

при осигуряване на услугата; физическо представяне на услугата; 

референции от предишни клиенти, компютърни симулации, снимки, 

сертификати, другите клиенти в помещенията, ползващи услугата и др. 

Средната степен, в която се предлагат физически доказателства за качеството 

на туристическите услуги, по които клиентите могат предварително да ги 

преценят, през годините на изследвания период е била: 4,66 през 2015 г., 4,93 

през 2016 г. и 5,40 през 2017 г.  

Крайната оценка на относителното възприемано качество на всяка 

изследвана услуга бе определена, като сума на балните оценки на всички 

детерминанти, предварително умножени с коефициентите им на значимост. 
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Осреднените резултати от проведеното проучване показват, че средните 

равнища на качеството на предлаганите услуги на изследваните туристически 

предприятия нарастват. Те са 5,02 за  2015 г., 5,27 за 2016 г. и 5,62 за 2017 г. 

Явно туристическите предприятия все повече добиват опит в обслужването и 

възприемат световния опит. Това е добра тенденция, предвид непрекъснато 

нарастващите изисквания на туристите. През изследвания период средното 

равнище на цените на предлаганите туристически услуги също е нараствало. 

То е било 4,50 през 2015 г., 4,65 през 2016 г. и 4,86 през 2017 г. Цените 

значително са се влияели на качеството на услугите, но и от 

платежоспособността на клиентите и конкуренцията на пазара на 

туристически продукти. Съотношението на качеството на туристическите 

услуги и нивата на цените им осигурява сравнително добра 

конкурентоспособност на туристическия бранш в изследвания район като 

цяло. Все пак, трябва се има предвид, че изследваната извадка от 

предприятия не е представителна, а освен това равнищата на проучваните 

показатели на част  от туристическите предприятия са на сравнително ниско 

ниво. Явно е, че пред отделните предприятия от бранша все още съществуват 

и сериозни проблеми.  

Графично обобщените резултати за равнищата на качеството и цените на 

предлаганите туристически услуги през годините на изследвания период са 

показани на следната фигура: 
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Фиг. 2.1. Осреднени стойности на равнищата на качеството и цените 

на предлаганите туристически услуги по години 

 

3. Заключение 

Проучените индикатори за качеството на предлаганите туристически 

услуги в югоизточната част на страната са на сравнително добро ниво. 

Налице е и ясно изразена тенденция за подобряване на тяхното състояние. 
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Това показва, че нивото на качеството на туристическите услуги у нас 

непрекъснато се подобрява. В същото време нивата на цените на 

предлаганите услуги, отнесени към покупателната способност на 

населението, са сравнително високи и също с тенденция за нарастване. В 

резултат съотношението между относителното възприемано качество и 

цената е на ниво, което трябва допълнително да се подобрява, въпреки, че 

конкурентоспособността на туристическите услуги, предлагани от 

туристическите предприятия района е на сравнително добро ниво. Явно е, че 

усилията на предприятията трябва да се насочат към подобряване на 

качеството на предлаганите услуги при едновременно задържане на 

нарастването на цените им. 
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Abstract. The Fourth Industrial Revolution poses new challenges before the business. The 

nature of work changes, the consumer behavior changes, the conditions for market behavior 

change. These dynamic changes highlight the need for revision and change in organization 

management that, on the one hand, respond to current business conduct conditions and, on 

the other hand, allow maintaining or achieving leadership behavior in the business 

organization. This is precisely the reason for the research interest - the leadership's potential 

to implement strategic management relevant to the new realities, enabling the leadership 

behavior of the managers to be transformed into leadership behavior of the organization.   

Keywords: strategic management, leadership, Fourth Industrial Revolution. 

1. Въведение 

Четвъртата индустриална революция поставя нови предизвикателства 

пред развитието на бизнеса. Променя се характера на труда, променя се 

потребителското поведение, променят се условията за пазарно поведение. 

Тези динамични промени извеждат на преден план необходимостта от 

ревизия и промяна в управлението на организациите, което, от една страна – 

да отговори на актуалните условия за бизнес поведение, а от друга – да 

позволи запазване или постигане на лидерско поведение на бизнес 

организацията. Именно с това се аргументира изследователския интерес – 

потенциалите на ръководството да осъществи съизмеримо с новите 

реалности стратегическо управление, което да позволи трансформирането на 

лидерското поведение на ръководителите в лидерско поведение на 

организацията. 

Защитаваната теза в настоящата разработка е, че промяната в 

поведението на ръководителите на бизнес организацията ще доведе до 

промяна и в нейното пазарно поведение. Тази промяна е резултат от 

измененията, които настъпват в обществено-икономическите отношения и 

рефлектират върху условията за правене и развитие на бизнес.  
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Целта на настоящата разработка е да се проследи теоретичната и 

практико-приложна дискусия относно промените в средата и влиянието им 

върху лидерското поведение. На тази основа да се систематизират ключови 

характеристики за лидерско поведение, които могат да се използват в 

управлението на бизнес организациите в условията на новите обществено-

икономически реалности. Изследователският интерес допълнително се 

провокира и от промяната, която се установява по отношение на еволюцията 

на управленския инструментариум и увеличаването на значимостта на 

стратегическото управление за развитието на бизнеса. Това ясно откроява 

необходимостта от допълване на знанията и уменията на ръководителите 

(лидерите), които управляват и създават среда за случване на промяната. В 

настоящата разработка се поставят за изпълнение следните изследователски 

задачи:  

 Да се идентифицират характеристиките и влияещите фактори на 

Четвъртата индустриална революция. 

 Да се оцени влиянието на глобалните промени върху управлението на 

бизнес организацията, като се направи опит за идентифициране на 

фокус области на промяната. 

 Да се систематизират ключови умения, които ще направят 

ръководителите по-успешни лидери. 

Темата предполага широко поле за дискусия и изследвания, водещи до 

обогатяване на инструментариума за стратегическо управление и лидерско 

поведение.   

2. Четвъртата индустриална революция – нови реалности в средата 
Четвъртата индустриална революция е функция на съвкупност от 

иновации, които са резултат от редица технологични цифрови решения. 

Същите способстват за развитието на автоматизацията, ускоряват и 

подпомагат обмена на данни, позволяват и подпомагат интеграцията между 

различни производства, производствени процеси и между свързани в система 

машини и устройства. Тези промени водят до промяна в ролята и 

значимостта на човека в организационните и производствените процеси. 

За началото на XXI век е характерно: 

 Бързо развитие на цифровите технологии и интернет-платформите. 

 Поява на „Интелигентни“ и свързани по между си системи.  

 Развитие на нанотехнологии и генно инженерство. 

 Развитие на технологиите, свързани с възобновяеми източници.  

Промените, които настъпват в обществено-икономическото пространство 

позволяват систематизирането на следните основни ефекти на Четвъртата 

индустриална революция, а именно: 

 Променя се организацията на бизнеса (структура, поведение, 

отношения).  
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 Бизнес организациите все по-често предпочитат да предлагат стоки 

за крайния потребител, като се отчита непрекъснат стремеж за 

увеличаване на ползите от потреблението. В този смисъл се променя 

характера на предлагането.  

 Променя се характера и темпото на създаването и осъществяването 

на иновации (качествено и количествено).  

 Автоматизацията на процесите води до намаляване и промяна в 

структурата на разходите (при цифровите предприятия пределните 

разходи клонят към нула). Променя се и възвращаемостта от мащаба 

(ускорена и различна според степента на цифровизация). 

 Промени настъпват и в продуктовото развитие и разнообразие.   

 Променят се очакванията на потребителите, като се формират нови 

потребности.  

 Появяват се нови професии, но изчезват други.  

 Автоматизацията на процеси влияе на заетостта, което е и една от 

предпоставките за задълбочаване на социалното неравенство. Отчита 

се и спад на дела на труда в производството и създаването на 

стойност (включително като част от БВП). 

 Увеличават се възможностите за интегриране на различни области на 

знанието, посредством информационните технологии, а 

дигитализацията навлиза навсякъде. Появата на изкуственият 

интелект, допълнително допринася за промяна на условията за 

правене на бизнес и за развитие на обществено-икономическите 

отношения. 

Очакванията са, че всички индустрии ще претърпят някаква 

трансформация, а това ще се превърне в предпоставка за по-добро и 

качествено обслужване на потребителите, които са определени като основен 

фокус на икономиката. 

Могат да бъдат систематизирани следните области на въздействие на 

Четвъртата индустриална революция, с които да се допълнят посочените по-

горе нейни специфики и характер на влияние [1]. 
Таблица 1. Области на въздействие на Четвъртата индустриална революция 

Област Въздействие   

 

Икономика 
 Относително по-бавен ръст на глобалната производителност. 

(основно заради различните темпове на навлизане на новото). 

 Създава се възможност за по-голямо потребление, но на по-

ниска цена. 

 Заместват се различни категории труд – загуба на едни работни 

места и поява на други.  

 Очертава се промяна в характера на труда, както и в условията 

за неговото наемане. 

 Съществува потенциална опасност бедните икономики да 

станат още по-бедни. 
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Бизнес 
 Намалява жизнения цикъл на компаниите (около 3-4 пъти). 

 Намалява времето за утвърждаване и заемане на лидерска 

позиция на пазара (скъсява се). 

 Задълбочава се сложността за прогнозиране заради огромния 

информационен поток и ускорените иновационни процеси. 

 Променят се успешните бизнес модели. 

 

Глобални и 

национални 

промени 

 Цифровите технологии навлизат в управлението на всички 

институции. 

 Технологиите овластяват гражданите и им дават възможност да 

влияят на поведението на управляващите. 

 Появява се необходимост от създаването и развитието на 

различни екосистеми (бизнес, регулаторни, законодателни и 

др.). 

 Увеличава се необходимостта от изграждане, поддържане и 

развитие на технологичната инфраструктура, както и от защита 

и управление на масивите от данни. 

 Информационните асиметрии водят до властови асиметрии. 

 Технологичната революция се подпомага от 

глобализационните процеси. 

 Регионите и градовете се превръщат в иновационни 

екосистеми. Появяват се „интелигентни градове“, държави и 

клъстери (задвижвани от мрежови връзки). 

 В световен план повече от половината население живее в 

градовете. 

 Променя се мащаба и размера на конфликтите. 

 Драматично се увеличават възможностите да се нанесе вреда 

на някого. 

 

Общество 
 Задълбочава се социалното неравенство, което е предпоставка 

за задълбочаване на социалната нестабилност. 

 Една от причините за бавните темпове на ръст на доходите са 

технологиите. 

 

Индивидът 
 Технологиите променят качеството на живот. 

 Технологиите извеждат на преден план редица морални и 

етични въпроси. 

 Прекомерното „пристрастяване“ към технологиите, намалява 

социалните умения на индивида. 

 Нарушава се неприкосновеността на личния живот. 

Към така предложените специфики на средата и области на въздействие  

на Четвъртата индустриална революция, могат да се систематизират и 

допълнят и следните: международна конкурентоспособност, по-бързо 

проникване на пазара, по-лесна адаптация към потребностите и очакванията 

на клиентите [2]. 

За условията за развитие на бизнеса и средата в България в контекста на 

Четвъртата индустриална революция, могат да се направят следните 

обобщения [3]: 
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 Налице е подобряване на бизнес климата. 

 Отчита се относително бавен процес на възстановяване от 

икономическата криза. 

 Относително ниска  е и добавената стойност, която се генерира (с 

изключение на сектора на информационните технологии, фармация и 

аутсорсинг), както и бавно преструктуриране на браншовете. 

 Налични са монополни структури, които затрудняват развитието на 

бизнеса и икономиката. 

Тези особености са предпоставки за:  
 Идентифициране на приоритетни области на национално ниво, в 

които да се осъществяват инвестиции в технологични иновации и 

обезпечаването им със съответните политики. 

 Осъществяване на инициативи за осигуряване на подходяща среда за 

подпомагане и осъществяване на дигиталната трансформация.  

 Разработване на политики за преквалификация на хората, които ще 

загубят работата си в следствие развитието на дигитализацията, 

както и за тези, които трябва да развият нови умения за работа в 

новите условия. 

 Разработване на нови бизнес модели, които да отговорят на 

актуалните условия за правене на бизнес, както и управленски 

инструментариум, с който те да се реализират. 

 Формиране на ново знание, с което ръководителите на организациите 

да бъдат успешни в своите действия и решения както по отношение 

на вътрешната среда, така и по отношение на външната.   

3. Четвъртата индустриална революция – актуални предизвикателства в 

стратегическото управление и развитие на бизнес организациите 

Четвъртата индустриална революция влияе върху организацията като:  

 Подпомага и налага трансформирането на оперативните (бизнес) 

модели в цифрови. 

 Променя условията за правене на бизнес и задълбочава  

необходимостта от създаването на нови партньорства и нови форми 

на сътрудничество. Необходимостта от промяна допълнително се 

задълбочава от промените в потребителските очаквания. 

 Променя качеството на продуктите, което е и резултат от 

повишаването на производителността на актива. 

 Задълбочава се необходимостта от иновации и повишаване на 

способността на организацията да генерира и внедрява иновации в 

новите условия за конкурентоспособност [4, 5]. 

В резултат от тези въздействия могат да се систематизират редица 

области на промяна в дейността и поведението на бизнес организацията 

(таблица 2). 
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Таблица 2. Области на промяна в дейността и поведението на бизнес организацията 

Област Въздействие   

 

Външна среда 

Традиционните подходи за сегментация се променят с 

цифрови.  

Появява се така наречената „клиентоцентричност“.   

Развитие търпят мрежовите структури. Цифровизацията 

позволява работа в платформи (и мрежи).  

Водещ фактор за успеха е способността за адаптация.  

Появяват се нови форми на сътрудничество и споделяне на 

ресурсите. 

Сигурността и етиката във взаимоотношенията с различни 

контактни аудитории (включително и с персонала) се 

превръщат в ключови критерии за оценка. 

 

Стратегическо 

управление 

Променят се очакванията към стратегическото планиране – то 

трябва да осигурява по-голяма гъвкавост и бързина в работата.  

Появява  се необходимост от гъвкави структури, нови начини 

за оценка и развитие на труда.  

Потенциалът за гъвкавост се измерва и с умението за общуване 

със служителите, с формулирането на бизнес приоритети и 

управление на наличните активи. 

Променят се факторите за конкурентоспособност – 

намаляването на разходите се измества от иновативните, 

продукти, производства, начини на предлагане. 

Променят се приоритетите: гъвкавост, умение за използване на 

различни инструменти, степенуване по важност на задачите, 

създаване на условията, а не адаптиране към тях, създаване на 

пазарите, а не следването им. 

Приемане на аксиомата, че най-сигурното нещо в новите 

реалности е промяната.  

Появяват се проблеми при запазването на ценните служители. 

 

Корпоративна 

културна 

Променя се културата на организациите („талантизъм“).  

Доминиращата форма на стратегическо предимство е 

качеството на персонала. 

Увеличава се ролята на лидерите. Увеличава се ролята на 

екипите и възможността да се генерират синергични ефекти. 

Променя се мотивацията и отношението към работното време. 

Променят се политиките по отношение на персонала. Той се 

превръща в генератор на стратегически предимства и 

конкурентоспособност.  

Служителите участват във формирането на корпоративната 

култура и в процесите по вземане на решения, създава се среда 

на свободен информационен поток. 

Управление на 

производствени 

активи и 

производство 

Променя се начина, по който организациите управляват своите 

активи, а подобрените продукти с цифрови възможности 

повишават своята стойност.  

Появата на нови бизнес модели, води до промяна в цената на 

производството и продукта. 
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Следва да се отчете и факта, че Четвърта индустриална революция крие 

потенциални рискове пред развитието на бизнес организацията. Като такива 

могат да се посочат: 

 Промяна в характера на предлагането, която води до промяна във 

веригата на стойността. 

 Поява на нови конкуренти заради достъпа до различни платформи и 

възможностите, които те предоставят. 

 Промяна в характера на търсенето, която неминуемо изисква и 

промяна в поведението на бизнес организацията.  

 Очертава се недостиг на кадри в определени сфери като: специалисти 

по стратегическо управление, планиране и разработване на 

стратегии, инженери, ИТ-специалисти, специалисти по маркетинг.  

 Все по-осезаема е необходимостта от служители и екипи, пригодни 

за предизвикателствата, които новата среда поставя. 

Всичко това изисква промени в поведението на компаниите и в тяхното 

управление. 

 

4. Стратегическо управление и лидерско поведение – умения, 

подкрепящи успеха  

Стратегическото управление на бизнес организацията в условията на 

новите пазарни реалности предполага промяна в поведението на 

мениджърите. В хода на проведените изследвания и анализи се установи 

трайна тенденция към промяна в набора от качества, знания и умения, които 

трябва да притежава ръководителя от нов тип и които очертават поведения и 

политики характерни за лидерството. В този смисъл могат да се 

идентифицира набор (клъстер) от компетентности [6], които правят 

управлението успешно.  

Анализите показват, че ръководителят трябва да притежава:  

 Умения за работа с информация – идентифициране, систематизиране, 

обработка и синтез на информация. 

 Постигане и ориентация към резултати – умения за определяне и 

следване на приоритети. 

 Ръководни и лидерски умения – познаване и използване на 

източниците на власт, умения за делегиране и за мотивиране на 

служителите, познаване и осъществяване на управленските функции 

и промени. В контекста на лидерските и ръководни умения за 

стратегическо управление и развитие е целесъобразно да се обърне 

внимание на така наречения CAST модел [7] за ролите в 

мениджмънта на промяната. Според него мениджърът трябва да бъде  

„шампион“, който осъществява организационната промяна, „агент 

(на промяната)“, който притежава или осигурява техническата 
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експертиза за внедряване на промяната, осигурява или осъществява 

обучение и/ или консултиране в хода на промяната, „спонсор“, който 

ресурсно обезпечава промяната във всичките и аспекти и притежава 

умения за промяна на организационната култура, „задаващ цели“, 

свързани с промяната. Наборът от значими ръководни и лидерски 

умения  следва да се допълни с: 

 Лични качества – толерантност, устойчивост на стрес, гъвкавост, 

адаптивност, креативност. Към тази група следва да се спомене и 

емоционалната интелигентност, която се отъждествява и със  

способността за креативност, ангажираност, способност за  

забавление в процеса на работа и др. 

 Умения за общуване – създаване на доверие, съпричастност, 

емпатия, комуникативни умения, умения за слушане. 

 Умения за използване и управление на знанията – често това се 

свързва с т. нар. контекстуална интелигентност, с която се описват 

уменията за привличане на съмишленици към дадена кауза, умения 

за идентифициране на потенциални възможности, за използване на 

различни методи и подходи за вземане на решения, комплексност на 

мисленето и др. Под умения за управление на знанията се разбира: 

„Формализиран, интегриран подход за управление на 

организационните активи от знания. Тези активи от знания могат да 

включват: база-знания, документи, политика и процедури, както и 

експертни знания и опит на индивидите, групите, организацията и 

между-организационните отношения“[8]. Управлението на знанията 

е предпоставка за повишаване на производителността и 

конкурентоспособността на бизнес организацията. 

 Умения за управление на разнообразието, което също е предпоставка 

за генериране на добавена стойност в организацията. По същество 

под управление на разнообразието следва да се разбира процес, 

който е стратегически по своя характер и който предполага 

идентифициране и интегриране в цялостната концепция за развитие 

на бизнес организацията на различията, които заедно със сходствата 

да генерират синергични ефекти. Управлението на разнообразието е 

функция на процеса на учене в контекста на стратегическото 

развитие на ръководителя-лидер, както и на организацията като цяло.  

 Във фигура 1 е предложен концептуален модел за лидерско поведение в 

който са систематизирани ключови умения и въпроси, които подпомагат 

успеха, както и резултати, и ползи, с които се измерва напредъка.  
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Фиг. 1. Концептуален модел за лидерско поведение 

 

Лидерите се превръщат в своеобразни „социални архитекти“ на нови и 

креативни корпоративни култури, в които се създават нови умения и идеи. 

На лидерството вече не се гледа като на изкуство, а като на 

необходимост и предизвикателство пред управлението на бизнес 

организациите [9], в които има мрежи от колективи, а самите те участват в 

мрежи. Много често от индивидуално, лидерството се превръща в 

колективно.  

 

 

Умения, свързани с 

формалното ръководство 

 Адаптивност, гъвкавост и 

стратегическо мислене 

 Устойчивост на стрес 

 Управленски умения 

 Аналитично  и 

перспективно мислене 

 Умения за работа в 

мултикултурна среда 

 Умения за работа във 

виртуална среда 

 Склонност към риск, 

бързина, гъвкавост 

 Какво създава ценност и как 

се управлява?  

 Каква е визията за развитие 

на организацията? 

 Разпознаваеми ли са 

перспективите пред 

организацията?  

 Кои са конкурентните 

предимства? 

 Правилно ли се разбира 

ограничеността на 

ресурсите и какво се 

предприема за това? 

 Осъзнава ли се 

необходимостта от промяна 

и посоката, в която тя 

трябва да се случи? 

 Ефективна ли е 

комуникационната система 

с контактните аудитории? 

 Какво се прави за развитие 

на имиджа? 

 Как се изгражда и поддържа 

доверие? 

 Как се привличат и 

задържат талантливи 

служители? 

 Какви са политиките по 

отношение на персонала? 

 Как се осъществява 

обучение и промяна в 

компетентностите? 

Резултати и ползи Умения, гарантиращи 

резултатност 

Лидерско 

поведение на 

ръководителя 

Стратегически 

въпроси на 

промяната 

Лидерско 

поведение на 

организацията 

Ключови въпроси 

 Конкурентоспособност 

 Устойчиво развитие 

 Мотивиран персонал 

 Стабилност на 

длъжностния състав 

 Слаба (липсваща) 

съпротива към 

промяна 

 Дигитализация  

 Иновации  

 Компетентни 

служители 

 Имидж на 

организацията 

 Лидерски позиции 

 Лидери – 

ръководители и лидери 

колективи  

 Споделени ценности 

 Синергични ефекти 

 Мрежа от сътрудници, 

партньори и 

съмишленици 

 Работещи бизнес 

модели 

 Лоялни потребители 

 Ресурсна обезпеченост 

 Корпоративна култура 

 Комуникационна  

система,  

всичко това е 

предпоставка за: 

 

и още „Меки“ умения 

 Съпричастност  

 Умения за разрешаване 

на конфликти 

 Комуникационни и 

мотивационни умения 

 Етика, спазване и 

възпитаване на норми за 

поведение 

 Креативност и умения за 

създаване на иновации 

 Умения за управление на 

таланти 

 Управление на времето 

 Управление на 

отношенията 

 Управление на знанието 
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5. Заключение 

Направеният синтез на основни факти, тенденции и зависимости в 

стратегическото управление на бизнес организацията и формирането на 

лидерско поведение в контекста на Четвъртата индустриална революция, 

позволява формирането на следните изводи и обобщения: 

Първо: Промените в средата и развитието на дигиталните технологии 

налагат промени в оперативното и стратегическо управление на бизнес 

организациите. Тези промени следва да подпомогнат утвърждаването на 

организацията като лидер от една страна, а от друга – са предпоставени 

качествата на ръководителя-лидер. Неговата пригодност да управлява 

организацията в новите пазарни реалности са функция на неговите лидерски 

умения, които намират естествената си проекция в лидерското поведение на 

бизнес организацията. 

Второ: Установява се увеличаване на знанията, уменията и 

компетентностите, които трябва да притежава ръководителя-лидер, за да 

управлява в условията на Четвъртата индустриална революция. Това 

аргументира необходимостта за усъвършенстване на управленския 

инструментариум.  

Трето: Предложеният концептуален модел за лидерско поведение, 

подкрепящо резултатността от работа, позволя на базата на основни 

ръководни умения и ключови въпроси за развитие на бизнес организацията, 

да се идентифицират областите за стратегическо развитие, които да подобрят 

лидерските позиции на бизнес организацията. 
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Abstract. Researchers have been interested in leadership since ancient times. Practice, as 

well as theoretical models, are constantly evolving and require redefinition of the traditional 

paradigms and a reconsideration of the factors, effects and outcomes of leadership. The 

paper presents briefly some of the newest leadership models and discusses the paradigm of 

authentic leadership. A research study has been made. The results show that Bulgarian 

managers are authentic showing high results of the variables self-awareness, internalized 

moral perspective and balanced processing. The relational transparency variable still shows 

low results and outlines a potential for development for the leaders in Bulgaria.  

Keywords: leadership, contemporary leadership models, authentic leadership, Bulgarian 

managers. 

 

1. Introduction 

 Research on leadership - its formative elements, as well as its results is being 

influenced by the current interest in management effectiveness as an organizational 

function. This interest is even bigger in the context of the dynamic business 

challenges. Over the years this has necessitated and continues to imply both a 

constant reconsideration of traditional ideas and development of new models so 

companies and organizations could successfully present and adapt to the changing 

environment. Leadership, as a process and social phenomenon, brings together 

people around a common goal. The leader empowers and directs followers to 

create added value for all stakeholders [7]. 

 Traditional leadership models are increasingly failing to fully explain the 

effects of the leadership process, nor to provide adequate guidance for successful 

leadership behavior. Challenged by the dynamic processes in society and business 

units, scientists are making attempts to offer new conceptual models. According to 

some authors, existing leadership paradigms are no longer adequate to the 

changing world [1]. Scientists are trying to establish new leadership norms that are 

ethical in nature and provide socially responsible results. The article aims to show 

some of the latest leadership models and, in particular, to address the paradigm of 

authentic leadership. An empirical instrument was utilized to measure authentic 

leadership based on four characteristics: self-awareness, relational transparency, 

balanced processing, internalized moral perspective. The questionnaire consists of 
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sixteen items that measure the four variables. The study was conducted using an 

on-line panel, with 348 cases processed and analyzed. Respondents are grouped 

into four categories, respectively representatives of the services, production, trade 

and central and local administration sectors. 

 

2. Theoretical background 

 According to Avolio et al. [3] research on leadership can be traced back to the 

early twentieth century. The authors distinguish two large groups of theories: 

traditional and contemporary/ emerging leadership theories. The traditional 

theories include research on leadership until the 1970s. The group of new theories 

includes leadership studies since the 1980s, including charismatic, inspiring, 

transformational, and visionary leadership models. Dinh et al. [5] observe 10 

leading academic journals in the field of leadership in the period 2000 - 2012 and 

group the articles according to their focus in two main categories: established 

leadership theories and emerging leadership theories (the periodic include 

Academy of Management Journal, Academy of Management Review, 

Administrative Science Quarterly, American Psychologist, Journal of Applied 

Psychology, Journal of Management, Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, Organizational Science, Personnel Psychology, The 

Leadership Quarterly). The authors register the largest number of articles on 

transformational/ charismatic leadership theories, followed by leadership research 

in the context of information exchange. Emerging leadership theories include a 

variety of theoretical models with high development potential, including 

innovation, creativity and leadership, strategic leadership, contextual leadership, 

authentic leadership, team leadership.  

 Avolio et al. [4] define "new type" leadership models. Concepts considered 

include charismatic and transformational leadership, visionary, inspirational, 

ideological and moral values. Unlike traditional leadership models, new leadership 

patterns rely on the leader's symbolic behavior, the use of visionary and 

inspirational messages, emotional engagement. With advancing new technologies, 

virtual leadership or e-leadership is also increasingly discussed. Traditional 

leadership models are based on communication, which is generally "face-to-face". 

New technologies and the development of virtual and added realities question the 

possibility to analyze and explain virtual leadership through traditional familiar 

forms of communication. 

 Authentic leadership is one of the latest fields of research interest in leadership 

and management. A key idea in the paradigm of authentic leadership is that the 

leaders are true to themselves. Although the interest in authentic leadership 

probably stems from the existence of leadership as a social construct, the real study 

of authentic leadership began no earlier than 2003. According to Northaus [9], 

different ideas for authentic leadership can be summarized in two main groups: (1) 

a practice-based approach that uses and analyzes examples of practice, relies on 

training and recommends development literature and (2) a theoretical approach 
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based on findings from social science studies. Both approaches offer different 

perspectives for understanding the complex process of authentic leadership. 

Gardner et al. [6] review various definitions of authentic leadership given over 

time – Table 1. 

 
Table 1. Definitions of authentic leadership [6] 

Source Definition 

Rome and Rome (1967, 

p. 185) 

“A hierarchical organization, in short, like an individual person, 

is ‘authentic’ to the extent that, throughout its leadership, it 

accepts finitude, uncertainty, and contingency; realizes its 

capacity for responsibility and choice; acknowledges guilt and 

errors; fulfills its creative managerial potential for flexible 

planning, growth, and charter or policy formation; and 

responsibly participates in the wider community.” 

Henderson and Hoy 

(1983, pp. 67–68) 

“Leadership authenticity is therefore defined as the extent to 

which subordinates perceive their leader to demonstrate the 

acceptance of organizational and personal responsibility for 

actions, outcomes, and mistakes; to be non-manipulating of 

subordinates; and to exhibit salience of self over role. 

Leadership inauthenticity is defined as the extent to which 

subordinates perceive their leader to be ‘passing the buck’ and 

blaming others and circumstances for errors and outcomes; to be 

manipulative of subordinates; and to be demonstrating a 

salience of role over self.” 

Bhindi and Duignan 

(1997, p. 119) 

“In this article the authors argue for authentic leadership based 

on: authenticity, which entails the discovery of the authentic self 

through meaningful relationships within organizational 

structures and processes that support core, significant values; 

intentionality, which implies visionary leadership that takes its 

energy and direction from the good intentions of current 

rganizational members who put their intellects, hearts and souls 

into shaping a vision for the future; a renewed commitment to 

spirituality, which calls for the rediscovery of the spirit within 

each person and celebration of the shared meaning, with 

purpose of relationship; a sensibility to the feelings, aspirations 

and needs of others, with special reference to the multicultural 

settings in which many leaders operate in the light of the 

increasing globalizing trends in life and work.” 

Begley (2001, p. 353) “Authentic leadership may be thought of as a metaphor for 

professionally effective, ethically sound, and consciously 

reflective practices in educational administration. This is 

leadership that is knowledge based, values informed, and 

skillfully executed.” 

George (2003, p. 12) “Authentic leaders use their natural abilities, but they also 

recognize their shortcomings, and work hard to overcome them. 

They lead with purpose, meaning, and values. They build 

enduring relationships with people. Others follow them because 
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they know where they stand. They are consistent and self-

disciplined. When their principles are tested, they refuse to 

compromise. Authentic leaders are dedicated to developing 

themselves because they know that becoming a leader takes a 

lifetime of personal growth.” 

Luthans and Avolio 

(2003, p. 243) 

“We define authentic leadership in organizations as a process 

that draws from both positive psychological capacities and a 

highly developed organizational context, which results in both 

greater self-awareness and self-regulated positive behaviors on 

the part of leaders and associates, fostering positive self-

development. The authentic leader is confident, hopeful, 

optimistic, resilient, transparent, moral/ethical future-oriented, 

and gives priority to developing associates into leaders 

themselves. The authentic leader does not try to coerce or even 

rationally persuade associates, but rather the leader's authentic 

values, beliefs, and behaviors serve to model the development 

of associates.” 

Avolio, Luthans et al. 

(2004, p. 4) as cited in 

Avolio, 

Gardner et al. (2004, 

pp. 802, 803) 

Authentic leaders are “those individuals who know who they 

are, what they think and behave and are perceived by others as 

being aware of their own and others' values/moral perspective, 

knowledge, and strengths; aware of the context in which they 

operate; and who are confident, hopeful, resilient, and of high 

moral character.” 

Begley (2004, p. 5) “Authentic leadership is a function of self-knowledge, 

sensitivity to the orientations of others, and a technical 

sophistication that leads to a synergy of leadership action.” 

Ilies et al. (2005, p. 

374) 

“Authentic leaders are deeply aware of their values and beliefs, 

they are self-confident, genuine, reliable and trustworthy, and 

they focus on building followers' strengths, broadening their 

thinking and creating a positive and engaging organizational 

context.” 

Shamir and Eilam 

(2005, p. 399) 

“Our definition of authentic leaders implies that authentic 

leaders can be distinguished from less authentic or inauthentic 

leaders by four self-related characteristics: 1) the degree of 

person role merger i.e. the salience of the leadership role in their 

self-concept, 2) the level of self-concept clarity 

and the extent to which this clarity centers around strongly held 

values and convictions, 3) the extent to which their goals are 

self-concordant, and 4) the degree to which their behavior is 

consistent with their self-concept.” 

George and Sims 

(2007, p. xxxi) 

Authentic leaders are “genuine people who are true to 

themselves and to what they believe in. They engender trust and 

develop genuine connections with others. Because people trust 

them, they are able to motivate others to high levels of 

performance. Rather than letting the expectations of other 

people guide them, they are prepared to be their own person and 

go their own way. As they develop 
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as authentic leaders, they are more concerned about serving 

others than they are about their own success or recognition.” 

Walumbwa et al. (2008, 

p. 94) 

“We define authentic leadership as a pattern of leader behavior 

that draws upon and promotes both positive psychological 

capacities and a positive ethical climate, to foster greater self-

awareness, an internalized moral perspective, balanced 

processing of information, and relational transparency on the 

part of leaders working with followers, fostering positive self-

development.” 

Whitehead (2009, p. 

850) 

“In this article, a definition of an authentic leader is adopted as 

one who: (1) is self-aware, humble, always seeking 

improvement, aware of those being led and looks out for the 

welfare of others; (2) fosters high degrees of trust by building an 

ethical and moral framework; and (3) is committed to 

organizational success within the construct of social values.” 

 

Harvey and Buckley [8] summarize the historical and psychological meaning of 

authenticity – Table 2. 

 
Table 2. Meaning of authenticity [8] 

Table 1: Historical Meanings of Authenticity 

I. PHILOSOPHICAL MEANING 

i. Authenticity as Moral Virtue 

A moral response to declining civic and religious values (Baumaster, 1987). 

One’s emotional orientation toward the world (Furtak, 2003: 424). 

The reflection of one’s emotionally substantive way of living (Kierkegaard, 1996) 

Virtuous aspiration to rise above the ‘average ness’ of following someone else’s directions 

or following the crowd (Pianalato, 2003). 

ii. Authenticity as Ethical Choices 

Winning oneself” by making authentic, self-motivated choices Heidegger’s (1962/1927). 

Recognition of one’s psychological will and skill to balance private interest and public 

responsibility when choosing alternatives and setting goals (Sartre, 1948). 

Capacity of the individual to search for progressive ways of harmonizing the demands of 

personal self-development with those of public responsibility to develop such capacity in 

others (Adorno, 1953). 

Self as a difference between real and ideal mind and soul (Danzinger, 1997). 

II. PSYCHOLOGICAL MEANINGS 

iii. Authenticity as Trait/State 

Individual-difference psychological construct that reflects not only self-awareness of one’s 

motives and unbiased self-relevant cognitions, but also self-determination of one’s 

behavioral and relational choices (Kernis, 2003a). 

Expression of one’s own convictions accompanied with the acceptance of responsibility for 

one’s own decisions (Hoy et al., 1996). 
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Individual state that occurs when individuals self-regulate in ways that satisfy their basic 

psychological needs for competence, self-determination, and relatedness (Ryan & Deci, 

2002). 

Conflicting feelings and goals that meaningfully promoting self-growth experiences and 

informing about the complexity of one’s true feelings (Goldman & Kernis, 2002: 5). 

iv. Authenticity as Identity 

Meanings that we attach to our particular identities in self-referential terms Erickson (1995). 

Owning one’s personal experiences” and acting in accord with “one’s inner thoughts and 

feelings (Harter, 2002). 

Claim that is made by or for someone, thing, or performance and either accepted or rejected 

by relevant others (Peterson, 2005). 

Individual judgment of his or her social roles using the norms that others would use to judge 

him or her. 

 

Additionally Avilio at al. 2004 [2] propose a framework linking authentic 

leadership to followers’ attitudes and behaviors – Figure 1. 

 

 
Figure 1. Framework authentic leadership and followers [2] 

  

 For the purposes of this initial research on authentic leadership in Bulgaria we 

will utilize the model created by Walumbwa et al. [10], one of the widely discussed 

models describing authentic leadership – Figure 2. The authors review the 

literature that discusses authentic leadership, conduct a series of focus groups and 

systematize four variables of authentic leadership: (1) self-awareness; (2) 

internalized moral perspective; (3) balanced processing; (4) relational 

transparency.  

 Self-awareness includes knowledge of personal values, identity, emotions, 

motives, goals, and understanding of who you are at the deepest level. The 

internalized moral perspective is described as a self-regulatory process in which 

leaders adhere to their internal moral principles and values in making decisions and 

in their actions by resisting external pressure or control. Balanced processing refers 

to the leader's ability to judge and analyze the information in an objective manner, 

and to be interested in the views of others before taking a final decision. Relational 
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transparency generates behavior in which openness and honesty are basic 

principles in the leader's actions, when the leader shows his/ her real feelings, 

motives, goals - presented in an appropriate way. 

 

 
Figure 2. Authentic leadership variables [9] 

 

 3.Methodology 

The general question of this study was whether Bulgarian managers are 

authentic or not. The respondents are managers in different sectors of the Bulgarian 

economy, as follows: services, production, trade and central and local 

administration. The study with 348 respondents was conducted using an online 

panel. The Leadership Authenticity Questionnaire [9] consists of sixteen items that 

measure the outcome variables: self-awareness, internalized moral perspective, 

balanced processing and relational transparency. The results for each variable can 

reach values in the range 0-20, where scores of 16 to 20 are considered high and 

scores of 15 and lower - low. A modification of the Likert scale has been used in 

the range 1 – 5 where 1 means Strongly disagree, 2 - Disagree, 3 - Neutral, 4 - 

Agree, 5 – Strongly agree.  

 
Table 3. Authentic leadership, calculation of variables 

Self - awareness Q.1+Q.5+Q.9+Q.13 

Internalized moral 

perspective  

Q.2+Q.6+Q.10+Q.14 

Balanced processing Q.3+Q.7+Q.11+Q.15 

Relational transparency   Q.4+Q.8+Q.12+Q.16 

 

The respondents are managers from different Bulgarian regions. However, all 

of them use Internet on a daily basis. The data from the Bulgarian National 

Statistical Institute in 2018 shows that 63,6% of the population use Internet on a 

regular basis - every day or at least once a week, where 80% of this group are 

employed [11].  The distribution of the answers by sectors is as follows: 1) 

Services - 192 respondents (55,2%); 2) Production - 61 respondents (17,5%); 3) 

Trade - 74 respondents (21,3%); 4) Central and local administration - 21 

respondents (6%). 
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4. Results 

 Table 4 shows the result values of the searches variables. Balanced processing 

shows the highest value (SUM 17,34), followed by self-awareness (SUM 16,07) 

and relational transparency (SUM 16,64). All three measures have high results, 

which gives us reason to assert that the leaders in Bulgaria are authentic, have a 

high level of awareness of their own knowledge and skills, know their internal 

moral motives and know how to take into account the opinion of the others before 

taking a final decision. The relational transparency variable shows low result 

(SUM 15,11) that provide a perspective for development and improvement for the 

leaders in Bulgaria.  

 
                         Table 4. Authentic leadership, SUM 

Self - awareness 16,07 

Internalized moral 

perspective  

16,64 

Balanced processing 17,34 

Relational transparency   15,11 

 

The distribution of the answers by sectors of the economy show no significant 

differences – Table 5. Thus, the conclusions drawn for the whole surveyed group 

are comparable for the different sectors - Services, Production, Trade and Central 

and Local Administration.  

 
                                          Table 5. Authentic leadership, sectors  

 Services Production Trade CLA 

Self – awareness 16,20 16,07 15,92 15,52 

Internalized 

moral perspective  

16,71 16,79 16,31 16,90 

Balanced 

processing 

17,30 17,82 17,07 17,19 

Relational 

transparency   

15,10 15,57 14,74 15,05 

 

 We can summarize that Bulgarian managers are largely authentic. The variables 

self-awareness, internalized moral perspective, and balanced processing receive 

high values. The results show that managers take the opinions of others before 

taking a final decision, know their strengths and weaknesses, as well as the values 

that provoke and navigate their actions. There is a potential for development of the 

leaders to reveal their true feelings and thoughts to others. Further efforts are 

required from the leaders in order to behave in a manner where openness and 

honesty are basic principles. The results correlate with previous findings that 

managers have the attitude to talk about their leading values and beliefs, explain 
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how important it is to build a shared sense of achievement of goals, consider the 

moral and ethical implications of decisions made. 

 
5. Conclusion 

One of the newly emerged though experiencing significant interest leadership 

models is the authentic leadership idea as opposed to the pseudo and fake 

leadership.  Avolio, et al. [3] define it as “a pattern of transparent and ethical leader 

behavior that encourages openness in sharing information needed to make 

decisions while accepting followers’ input” (pp. 423). Authentic leadership 

research usually considers leaders, follower and context. There are various 

conceptualizations of authentic leadership; however, four pillars set its broadly 

accepted definition: balanced processing, internalized moral perspective, relational 

transparency and self-awareness. Culture, situation, personal traits and perceptions, 

and their correlations with authentic leadership still need consideration and 

research.  

In this study we tried to find out whether the leaders in Bulgaria are authentic. 

The data give us reason to claim that this is so, as there is still potential for 

development towards more openness and transparency in the relations with the 

followers.  

The results of the survey give information on the description of the managers in 

Bulgaria using the four measures. The paradigm describing the authenticity of the 

leaders is still at an early stage of its development and the presented study is one of 

the still few, which provides guidance for further studies and analyzes, 

comparisons and comments. 
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Abstract. Taking risk is an essential part of the business today. Organizations must make 

informed and rational decisions about risks in pursuing their goals and tasks. It is well-

known that organizations need to be able to define their risk appetite and risk targets. This is 

necessary for the effective implementation of risk management strategies and processes to 

achieve a competitive advantage. Therefore, a key component of each organization's risk 

management philosophy is to determine its risk appetite. The article presents aspects of the 

theory and practice of managing the organization's risk appetite, the risk appetite framework 

and techniques for determining it. 

Keywords: risk appetite, risk management. 

 

1. Въведение 

     Поемането на риск е съществена част от бизнеса днес. Организациите 

трябва да вземат информирани и рационални решения за рисковете за 

осъществяване на техните целите и задачите.  

 Формулирането на целите става на организационно равнище и на равнище 

структурни подразделения. Между целите на организацията и целите на 

структурните подразделения е от значение да съществува обвързаност [4]. 

 Известен е фактът, че организациите трябва да могат да дефинират своя 

риск апетит и рискови цели.  Това е необходимо за постигане на конкурентно 

предимство и ефективно изпълнение на стратегиите и процесите за 

управление на риска [14]. Следователно ключов компонент на философията 

за управление на риска на всяка организация, е определянето на нейния риск 

апетит.  

 Риск апетит отразява размера на риска, който дадена организация може да 

поеме в зависимост от неговите финансови и оперативни възможности, 

темпове на растеж и очаквания по отношение на рентабилността [1].  Той е 

пряко свързан със стратегическите цели на организацията. Апетитът към 

риск е неразделна част от изискванията за управление както в частния, така и 

в публичния сектор [21]. 
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2. Виждания и подходи за управление  на риск апетита  

 Управлението е сложен и динамичен процес. Като такъв той може да 

се разглежда от различни гледни точки и позиции, а при неговото 

характеризиране следва да се използват различни подходи [5]. 

 Склонността към риск е свързана с поемането му в рамките на 

„приемливи“ граници. Предизвикателството е в това, колко ясно една 

организация може да изрази това, което намира за приемливо. 

 Основна бариера пред осъществяване на ефективно управление е 

липсата на единно определение за риск апетит. Това се потвърждава и от 

изследване, проведено през  2009 г. от Асоциацията на застрахователните и 

рисковите мениджъри в търговията [7]. То показва, че 78% от анкетираните 

организации са разработили своите собствена дефиниции за риск апетит.  

 Риск апетитът е общото ниво на риск, което организацията е готова 

да приеме. Това е едно от „първите неща, които трябва да се определят”. Това  

спомага за  определяне  размера на риска и неговото управление [20].   

 Риск апетитът може да варира в зависимост от редица фактори, като: 

промишленост, фирмена култура, конкуренти, естество на целите и 

финансова сила на организацията. Съществуват различни апетити към 

различни рискове, които трябва да бъдат балансирани, при положение, че се 

променят във времето. Временният характер на апетита към риска  е ключов 

елемент в разбирането и прилагането на концепцията за управление на риска 

[2]. Необходимо е периодично или непрекъснато да се оценяват рисковете 

спрямо критериите за риск, в зависимост от обстоятелствата, наличните 

ресурси, уменията и технологиите. 

 Изследвания, проведени от  международната компания Deloitte за 

глобалното управление на риска показват, че риск апетитът се характеризира 

със следното[16]: 

 той е неразделна част от управлението на риска на предприятието; 

 улеснява тактическото вземане на решенията в организацията по 

прозрачен начин; 

 осигурява средства за свързване, подобряване и интегриране на 

стратегическото и капиталовото планиране; 

 осигурява последователен поглед върху риска в цялата организация и 

на ключовите заинтересовани страни; 

 повишава рисковата култура на организацията. 

 За пълното обхващане на стратегическите цели на организацията, 

рискт апетита има количествен и качествен израз. В качествено отношение, 

той се характеризира със следните степени на приемливост на риск: [6] 

 ниска степен - поемането на риск е невъзможно, тъй като неговото 

прилагане ще създаде непреодолими пречки за постигане на 

стратегическите цели; 
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 средна степен - рискът е възможен при създаването на мерки за 

контрол; 

 висока степен - организацията е готово да приеме този риск, 

независимо от неговите характеристики и наличието на способност 

за управление. 

 Количественият риск апетит се определя от данните за планираните 

инвестиции. Той може да бъде детайлизиран чрез допълнителни ограничения 

върху степените на значимост и интензивност на поетите от организацията 

рискове за постигане на стратегическите цели. 

 В зависимост от своите бизнес продукти, оперативните политики и 

обхват на дейностите, организации имат различни нива на апетит за риск. [3] 

 Апетита към риск се разглежда като намерение за вземане на 

решения от мениджърите [15]. 

 Ориентацията към поемане на риск зависи от намерението на 

служителите [11]. 

 Сред най-популярните и признати дафиниции за риск апетит са тези 

на: 

 Института за управление на риска (The Institute of Risk Management): 

риск апетитът е размерът на риска, който една организация желае да 

приеме в следване на дългосрочните си цели [18]. 

 Ръководството ISO Guide 73:2009 Risk Management, определя риск 

апетита като „размер и вид на риска, който организацията е готова 

да преследва или запази.” Риск апетит позволява на организациите 

да определят готовността си за поемане на рискове (включително 

финансови и оперативни въздействия) [19]. 

 Стандартът BS 31100:2008  въвежда думата „търсене“ в 

определението си за риск апетит. Според него риск апетитът е 

размерът и видът риск, който дадена организация търси, приема или 

толерира [9]. 

 Институтът на вътрешните одитори определя, че риск апетит е 

нивото на риск, който една организация желае да приеме [17]. 

 Институтът за непрекъснатост на бизнеса определя риск апетита като 

желание на организацията да приеме определено ниво на риск, за 

извършване на своята дейност икономически ефективно [19]. 

 Стандартът  COSO  приема риск апетита  като обширно описание на 

желаното ниво на риск, което дадено предприятие ще предприеме 

при изпълнение на своята мисия. Риск апетитът е общата сума, 

която организацията желае да предприеме въз основа на компромис 

за риск-възвръщаемост за един или повече желани и очаквани 

резултати. Определен по този начин, риск апетитът е неразривно 

свързан и може да варира според очакваната възвръщаемост [12]. 
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 За да се определят допустимите отклонения за риск, организациите  

трябва да разглеждат резултатите от своите ключови цели (ръст на приходи, 

пазарен дял, удовлетвореност на клиентите, печалба и др.)  и да преценят 

какъв диапазон от резултатите над и под целевата стойност би бил приемлив.   

 В практиката,  предприятие, което определя цел за оценка на 

удовлетвореността на клиентите от 90%, може да толерира диапазон от 

резултати между 88% и 95%. Такова предприятие не поема рискове, които 

поставят нивата си на ефективност под 88% [22].  

 Риск апетита се използва, за да се определи дали нивото на риск е 

приемливо или не и дали  целите на организацията се постигат. Това са 

критерии за оценка на нивото на риск. 

 По въпросите на критериите за риск апетит, международният 

стандарт ISO 31000 дава алтернативен, практичен и прагматичен подход [8]. 

Той се явява  възможност за вземане на решения чрез използване на критерии 

за риск. Според стандарта,  критериите се определят  от размера и вида на 

риска, който организацията може или не може да предприеме, в сравнение с 

целите. Необходимостта от  разработването им се налага, за да се гарантира, 

че те точно отразяват относителните тегла, които организацията прилага към 

рисковете. Подходът, препоръчан в този стандарт за определяне и използване 

на критерии за риск, може да бъде лесно интегриран в системите на 

управление на организациите. Те трябва да се основават на критични фактори 

за успех и са специфични за определена организация [23]. Следва да 

посочим, че стандартът не включва термините риск апетит и риск 

толерантност.  Той  използва понятието „рисково отношение“. В този 

контекст, рисковото отношение се определя като „подход на организацията 

за оценка и евентуално преследване, задържане, вземане или отхвърляне на 

риска“ [20]. 

 Понятието  риск апетит включва следните видове [27]: 

 - корпоративен апетит за риск – това е общият размер на риска, който 

е подходящ за организацията. Ръководителите трябва да преценят 

допустимия обхват на риск за организацията и да определят общи граници за 

неприемлив риск; 

 - договорен апетит за риск - изразява се в договареност на апетитът 

за риск на различните нива на организацията; 

 - апетит за риск на проекта - различните видове проекти също могат 

да изискват различни нива на апетит за риск.  

 Риск апетитът отразява бизнес стратегията, очакванията на 

заинтересованите страни в различни времеви хоризонти,  характеристиките 

на рисковите събития,  характерът на предприетите рискове и 

разпространението на рискови ситуации в организацията в бъдещ времеви 

хоризонт [25]. Той се изразява в колективни действия и решения, които 

генерират капацитет за риск и толерантност. Съзнателно или подсъзнателно,  
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риск апетита се демонстрира в поведението на лидерите на организациите и 

влияе на решенията през целия жизнен цикъл на управление на риска [21]. 

 Стандарта COSO различава толерантността към риск и риск апетит. 

Толерантността към риск е това ниво, което дадена организация може да 

приеме за всеки отделен риск. Тя  се свързва с приемането на резултатите от 

риска, подходящите ресурси и контролни механизми за „толериране“ на 

дадения риск, изразен в качествени или количествени критерии. Апетитът за 

риск е общият риск, който организацията може да понесе като цяло. 

 Според Ръководният документ за управление на риска на Института 

по риск мениджмънт, основните принципи, които подкрепят работата по 

отношение на риск апетита са [26]: 

 признаване на риск апетита, вместо да се игнорира; 

 риск апетита трябва да бъде измерим и да се определи как влияят 

рисковете върху изпълнението; 

 риск апетита не е единна, фиксирана концепция, тъй като 

съществуват различни рискове, които трябва да бъдат съгласувани и 

могат да варират във времето; 

 риск апетита следва да се разглежда в контекст на способността на 

организацията за управление на риска и нейните възможности за 

поемането му. Това се дължи на културата по управление на риска  

като част от общата култура на организацията, както и на естеството 

на нейния бизнес. 

 риск апетита трябва да отчита различните мнения от стратегическо, 

тактическо и оперативно ниво на управление; 

 риск апетита трябва да бъде интегриран в културата на 

организацията. 

 

3.  Рамка за риск апетит 

 Риск апетитът може потенциално да служи като ключов ръководен 

подход за изготвяне настратегия и бизнес решения за дадена организация. 

Чрез него се идентифицират приемливите видове и размери на риска.  

 В Ръководството по управление на риска на Института по риск 

мениджмънт, е представена рамка на различните елементи на риск апетит. Тя 

е показана на фиг. 1 [25].   

 Чрез рамката за риск апетит се оформя културата на управление на 

риска на организацията и се осигуряват средства за оценка на нивото на 

поетият риск [13]. 
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Капацитет: Репутация

 

 
 Фиг. 1. Рамка за риск апетит (Risk Guidance Paper, 2011, p. 16) 

 

 Посочената рамка предлага „градивни елементи“ при разработване 

на рамка за риск апетит. Според нея трябва да се установи риск апетита в 

контекст на рисковите възможности на една организация. Те представляват 

комбинирана функция на рисковия капацитет на организацията. Капацитетът 

като средство за поемане на риск има нефинансови измерения, които могат 

да включват елементи като: финанси, инфраструктура, репутация, хора и 

знания.   

 Според Ръководството по управление на риска, поемането на риск  

отразява степента на зрялост на уменията на организацията в стратегическото 

и бизнес планиране.  Особено важно е фирмите да имат ясна, дефинирана 

стратегия и рамка за риск апетит, така че да могат да реагират бързо на 

предизвикателствата и възможностите. В този контекст, в ръководството за 

управление на риска се посочва, че съществуват четири измерения на 

зрелостта на управлението на риска.Те трябва да се вземат предвид при 

определяне на готовността на организацията  да предприеме апетит към риск. 

Тези измерения са: бизнес контекст, култура на управление на риска, процеси 

на управление на риска и системи за управление на риска. Риск апетитът 
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може да бъде определен на различни нива в организацията:  стратегическо, 

тактическо и оперативно ниво. 

 Подходът показва, че е важно организациите да идентифицират 

измерването за риск апетита си. Това ще им позволи да разберат дали има 

отклонения, които са съществени за стратегическото развитие на 

организацията и какви са последиците от техния риск апетит. В тази връзка 

от значение са показателите за риск  и контролните показатели, които 

заинтересованите страни ще използват. Разпределението на рисковия апетит 

в организацията представлява едно от най-големите предизвикателства. 

Следователно отговорността на ръководството е да се гарантира, че 

управлението на риска в цялата организация е в съответствие с риск  апетита. 

 

4. Техники за изчисляване на риск апетит 

 Рисковият апетит може да се изрази и изчисли по няколко начина. 

Някои от широко използваните техники включват [21]: 

 1. Задаване на граница върху матрица на вероятността и 

въздействието. Това е най-разпространеният подход, възприет от 

организациите. Ползата от него е, че  може да се прилага в цялата 

организация и на всички нива. Използва се  стандартна терминология за 

оценка на риска, с която служителите трябва да се запознаят. Това го прави 

лесен за комуникация и следователно за вграждане. Този подход помага за 

интегриране на риск апетита с културата на организацията. 

 2. Граници или цели за ключови показатели. Този метод за изразяване 

на риск апетита, се счита за  най-лесната форма. Показателите се изразяват 

във всяко едно от три категории: основни показатели за риска; ключови 

контролни индикатори; ключови показатели за изпълнение. Предимството на 

този метод, подобно на матрицата на риска, е, че той може да се използва на 

всички нива в йерархията на организацията. 

 3. Качествени изявления. Повечето организации включват 

качествени изявления като част от техния формален подход към риск 

апетита. Те могат да бъдат полезни, тъй като помогат да се запълнят 

пропуските в риск апетита на организацията чрез изразяване на определени 

нагласи, които не могат да бъдат изразени числено.  

 4. Икономически (капиталови) мерки. Те определят ниво на капитал, 

което да помогне за усвояване на неочаквани загуби и за разпределяне на 

капитал за конкретни бизнес дейности или специфични рискове. Те изразяват 

баланса, който една организация иска да постигне между способността си да 

поглъща загуби чрез притежаване на капитал и желанието си да инвестира 

този капитал, за да се генерира положителна възвръщаемост.  

 5. Мерки за печалба и загуба (допустимо ниво на загуба). Тези мерки 

определят границата на отрицателно въздействие върху печалбата, вероятно 

изразена като парична сума или процент на отклонение от бюджета.  
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 Концепцията за риск апетит има важна роля за поддържането на 

подходящо фирмено управление [14]. Това дава възможност за ефективно и 

ефикасно разпределение на ресурсите  за управление на риска и насочването 

им  там, където те са най-необходими. Ясно дефинираният риск апетит 

подобрява контрола по управление на риска и способността да се общува със 

заинтересованите страни. По този начин се осигурява по-добро разбиране на 

рисковите категории и рисковите събития на организацията. Това води до по-

добро разпределение на ресурсите за управление на риска и до по-ефективно 

вземане на решения. Определянето на риск апетита помага още да се вземат 

решения както за стратегическите, така и за оперативните резултати в 

краткосрочен, средносрочен  и дългосрочен времеви аспект.  

 В практиката на риск мениджмънт се предлагат  някои „най-добри 

съвети“ за поемане на риск апетит [21]: 

 1. Вземането на решение за риск апетит е уникално за всяка 

организация. В тази връзка е необходимо обсъждане на детайлите и 

принципите на дейността  по управление на риска и риск апетита. Това 

помага управлението на риска да стане част от общото управление. 

 2. Вземане на решение относно качествените и количествените мерки 

за управление на риска. Качествените изявления могат да помогнат за 

създаването на по-информирано разбиране за риск апетит. 

 3. Измерване на риск апетита за различни категории риск в 

краткосрочен  и дългосрочен аспект. 

 4. Включване на риск апетита в съществуващите дейности. 

Препоръчително е да се гарантира, че риск апетита  се разглежда като ключов 

фактор за вземане на решения. Това е възможно чрез използване на вътрешни 

документи (годишни бюджети, проекти за промяна  и обучение на 

служителите) за разбиране поемането на риск апетит. 

 5. Разработване на водещи показатели, които ще доведат до 

преразглеждане на риск апетита. След тяхното разработване и внедряване, от 

съществено значение е ефективната комуникация и мониторинг. За целта е 

необходимо да се съберат достатъчни данни от водещи индикатори, които да 

позволяват на ръководството да предприеме превантивни действия. За да 

бъде това ефективно, се препоръчва да има подходящи процедури и да се 

докладва своевременно за рисковете, които се отклоняват от апетита за риск.  

 Апетитът за риск на организацията трябва да насърчава рисковата  

култура. Организациите са изправени пред значителни предизвикателства 

при прилагането на процесите по управление на риска, особено когато липсва 

култура за разбиране на риск апетита. Някои от тях са [21]: 

 различни очаквания по отношение на риск апетита на организацията 

от различните заинтересовани страни; 

 развитие на риск апетита в контекст на способността на 

организацията за управление на риска; 
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 различни нива на апетит към риск, в зависимост от това дали става 

въпрос за  ръководитство на проект, мениджмънт  на организация  

или др.; 

 наличие на различни апетити за различните рискове и тяхната 

променяна във времето; 

 интегриране на риск апетита в културата на дадена организация.  

 

5. Заключение 

 От направеното проучване на теоретичните и практически аспекти 

по управление на риск апетита, може да се направят следните по-важни 

изводи: 1) Правилно дефиниран и прилаган, риск апетитът може да бъде 

основна бизнес концепция при управление на организациите. 2) 

Представеният подход на рамката за риск апетит показва, че може да бъде в 

подкрепа при определяне на стратегията за дадена организация и  за 

разработване на планове по изпълнението й. В тази връзка е важно  

ръководството на организацията да се позовава на рамката при поемане на 

риск и да осигури информация за управление на риска. 3) Риск апетитът 

може да бъде определен чрез критерии и за различни видове рискове, пред 

които е изправена организацията. Установяването на критериите ще позволи 

на ръководството да определи естеството и степента на значимите рискове за 

организацията. 
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Abstract. In order to prevent and limit the adverse consequences of an unwanted event, it is 

necessary to identify the source of the risk and to assess the consequences of the event. Risk 

assessment makes it possible to assess and identify hazards. Awareness and acceptance of 

risk lead to the creation and use of system-oriented risk assessment methods. 

The report clarifies the nature and necessity of the risk assessment. The main breakdown of 

risk assessment methods and their benefits is presented. The "DOW" method is one of the 

most applicable in the chemical industry. The possibilities of the "DOW"-analysis risk 

assessment method are examined. Its advantages and disadvantages are highlighted. 

Improved recommendation and conclusions are made.  

Keywords: risk, risk assessment, qualitative evaluation, quantitative evaluation, fire and 

explosion index, material factor.   

 

1. Въведение 

За ефективното управление на риска е необходимо той да бъде 

анализиран и оценяван. Предварителният анализ и оценката на риска 

намаляват вероятността за протичане на авария и свързаните с нея човешки 

жертви, икономически загуби, увреждане на околната среда и др. Този анализ 

и оценка на риска се извършват чрез редица методи за анализ и оценка на 

риска [1, 2]. 

Най- често се регистрират аварийни ситуации в предприятия от 

химическата промишленост. Съществуват много методи, които се прилагат 

за оценка и анализ на риска в химически предприятия. Един от най- широко 

използваните методи за оценка на риска в химическата индустрия е методът 

„DOW”- анализ. 

 

2. Качествен и количествен анализ на риска 

 

2.1. Същност и ползи от оценката на риска 
Управлението на риска е пряко свързано с неговата качествена и 

количествена оценка. 

Оценката на риска представлява един от най-сложните и продължителни 

етапи в процеса на управление на риска, тъй като тя не е еднократно 
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действие, а се извършва периодично в хода на управлението. Тя дава 

възможност да се прогнозират опасните събития и да се вземат необходимите 

превантивни мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията от 

възникнала авария или друга опасност. Целта на процеса на оценка на риска е 

да идентифицира източника на опасност и да определи степента на риска, 

като се дава оценка на честотата при настъпване на рисковете, прогнозира се 

техния размер и на база на това се определя степента на риск. Обръща се 

специално внимание на съществените рискове. Това са тези рискове, които са 

с най-голяма вероятност да настъпят и с най-голямо потенциално влияние.  

 
2.2. Анализ и класификация на методите за оценка на риска 

Съществуват многообразни методи за оценка на риска. В световната 

практика се прилагат над 120 метода за оценка на риска, като 84 от тях се 

различават по подход, признаци и приложимост [3]. 

Разнообразието и многобройността на методите за оценка на риска водят 

както до положителни аспекти, така и до отрицателни. Положителните 

качества се изразяват в това, че поради тяхното разнообразие и 

многобройност се дава възможност да се направи правилен избор в 

конкретен практически случаи, позволяват да се измери степента на риска по 

различни показатели, като дават възможност за качествен и количествен 

анализ на риска. От друга страна, многообразието на методите за оценка на 

риска създава предпоставка за хаос и несигурност в използването им.  

Няма единно мнение по отношение на класификацията на методите за 

оценка на риска. Някой изследователи смятат, че методите за оценка на риска 

се разделят на количествени, качествени и полуколичествени. Други автори 

ги разделят на качествени, количествени и графични [4, 5]. 

Основно методите за оценка на риска се разделят на: методи за 

качествена оценка на риска и методи за количествена оценка на риска. 

Методите за качествен анализ на риска представляват начални методи, 

които имат за цел да разкрият всички основни опасности и помагат в избора 

на решения за предотвратяването и намаляването на тези опасности. Основно 

предимство на тази група методи се състои в простотата на приложение. 

Качествените методи за оценка на риска се характеризират с по- малък обем 

и качество на необходимата информация за извършване на анализа. 

Основното при тях е, че най-често използват матрица за категоризиране на 

риска. Резултатите от качествения анализ обикновено представляват входни 

данни за извършване на количествен анализ на риска. 

Методите за количествен анализ на риска дават възможност да се 

приоритизират рисковете, тоест кои от тях имат преобладаващо влияние и 

могат да предизвикат най- големи негативни последици. Основно предимство 

на методите за количествен анализ е изчисляването на вероятността като 

реална стойност, а не в базова скала за появяване на опасността. Недостатък 
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на тази група методи е тяхната по-трудна приложимост. Поради факта, че 

при тях се определя тежината на загубата от действието на даден риск, а това 

главно зависи от субективното виждане на хората, които извършват 

количествения анализ. 

 

3.  Метод за оценка на риска „ DOW”- анализ 

 

3.1. Възможности на метода „ DOW” 

Методът „Dow” е създаден от американската корпорация Dow Chemicals 

Corporation, от където идва и неговото име. Този метод основно се използва 

за оценка на опасностите при работа, съхраняване и транспортиране на 

взривоопасни, запалими и токсични вещества и материали. Той се 

характеризира с изчисляването на „Fire & Explosion Index” (F&EI), в превод- 

пожарен и взривен индекс. Този индекс дава възможност да се определят 

потенциалните вреди в конкретни производствени процеси. Също така се 

използва и за прогнозиране на физическите вреди (например разрушения) 

или икономическите загуби поради аварии и злополуки [6].  

Методът се състои от 3 основни операции: 

Първата операция се състои в дефиниране на технологичното 

оборудване. Съставя се списък на оборудването, което е необходимо за 

изпълнение на даден технологичен процес. След което се определя 

производственото оборудване, което включва цялата производствена 

дейност, включително химически  и механични процеси, складове, линии за 

опаковка и др. Производственото оборудване се оценява по отношение на 

въздействието и предотвратяването на вредите. Подготвя се образец за 

пожарния и взривоопасния индекс, в който се записва производственото и 

технологичното оборудване. Примерен е показан на табл. 1. 

 
Таблица 1. F&EI - образец [7]                                                                                                                                   

Област/ Държава Окръг Месторазположение Дата 

Град Производствено оборудване Технологично оборудване на 

просеците 

Изготвен от: Одобрено от: Сграда 

Проверено от:( ръководител 

на работната група) 

Проверено от: (представител 

на технологичния отдел) 

Проверено от: (отдел по безо-

пасност и защита на производс-

твото) 

Материали в оборудването на технологичните процеси:  

"Етап: (проектиране, пускане в действие, нормална работа, 

спиране на действието) 

Основни материали за материал-

ния фактор: 

Материален фактор MF 

1. Основни опасности на процесите Стойностни диапа-

зони на наказател-

ните оненки 

Определена 

наказателна оценка 

Базов фактор 1,00 1,00 
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А. Екзотермични химични реакции 0,30-1.25  

B. Ендотермични процеси 0,20-0,40  

C.Съхраняване и преместване на материали 0,25-1.05  

D.Технологично оборудване в помещения 0,25-0,90  

E. Достъп до оборудването 0,20-0,35  

F. Течове и разливи 0,25-0,50  

Фактор на основните опасности F1 

2. Специални опасности на процесите   

Базов фактор 1,00 1,00 

A. Токсични материали 0,20-0,80  

B. Атмосферно налягане 66,66 кPa 0,50  

C. Работа в или близо до границите на 

възпламеняване 

  

1. Резервоари за съхранение на горими течности 0,50  

2. Внезапна промяна на технологичните процеси 

или повреда в инсталациите за пречистване 

0,30  

3. Постоянна работа в горими среди 0,80  

D. Взрив на прахова среда 0,25-2,00  

E. Работно налягане   

F. Ниска температура 0,20-0,30  

G. Количество на горимия материал   

H. Корозия и ерозия 0,10-0,75  

I. Течове от фланци и уплътнения 0,10-1,50  

J.Употреба на оборудване с пожароопасен 

принцип на действи 

  

K.Употреба на маслени топлообменници 0,15-1,15  

L. Оборудване с ротационен принцип на действие 0,50  

Фактор на специалните опасности на процесите F2 

Фактор на опасностите на оборудването на процесите F3= F1.F2 

Индекс за пожарна и взривна опасност F&EI= F3. MF 

 

Основните фактори, които се отчитат  при определяне на технологичното 

оборудване са: химическата потенциална енергия или т.нар. материален 

фактор; количеството на опасните материали в оборудването на процесите; 

специфични капиталовложения; налягане или температура на процесите; 

история на проблемите, възникващи поради пожари и взривове; критичното 

оборудване, това което е с висока степен на опасност за цялото производство. 

Главна задача е да се определи големината на всеки един от тези фактори, 

както и възможностите за оценка на технологичното оборудване [7].                                                                                                                                  

Втората операция се характеризира с определяне на материалния фактор 

МF. Той се явява базов критерий за изчисляването на пожарния и взривния 

индекс F&EI и е мярка за нивото на потенциалната енергия на горенето и 

взривовете при запалване или химическа реакция. Получава се от 

показателите пожарна опасност и реакция на материалите NF И NR, които 
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зависят от температурата. При температури на материалите над 60°С се 

извършва температурна корекция. В зависимост от температурата на 

възпламеняване стойностите на материалния фактор са представени на 

таблица 2. 

 
Таблица 2. Стойности на материалния фактор [7] 

Долна граница на 

възпламеняване на 

течности и газове, °С 

Стойности на 

показателя NF 

Стойности на показателя NR 

  

NR  

=0 

 

NR  

=1 

 

NR  

=2 

 

NR  

=3 

 

NR  =4 

 

негорими NF = 0 1 14 24 29 40 

>93,3 NF = 1 4 14 24 29 40 

37,8-93,3 NF = 2 10 14 24 29 40 

22,8-37,8 NF = 3 16 16 24 29 40 

<22,8 NF = 4 21 21 24 29 40 

 

Стойностите NF се дават по справочни данни на американската 

Национална асоциация за защита от пожари NFPA. Стойностите на NR 

зависят от температурата на екзотермичното им поведение. Влияние оказва 

агрегатното им състояние, дали са в субстанция и други фактори [8].                                                                                                                                   

Трета основна операция се състои в изчисляване на пожарния и взривния 

индекс F&ЕI, като за тази цел се определя факторът F3 за опасност на 

оборудването на технологичните процеси. Той се изчислява въз основа на два 

други фактора: F1 на основните опасности на процесите и F2 на специалните 

опасности на процесите. Този метод цели за всяка опасност да се поставят 

условни наказателни оценки, които отразяват степента на опасност. В някои 

литературни източници наказателните оценки се приемат като кредити [9,10].

  

Факторът на основните опасности  на процесите е най-важен при 

определяне вредите от възникващи опасни явления и събития. Нормалните 

стойности на фактора F3 варират от 1 до 8. 

 Съгласно алгоритъма на DOW – анализа, F3 се използва за изчисляване 

на пожарния и взривен индекс, като се пресмята по следната формула:  

  

MFF = EI&F 3   (1) 

 

Индексът се използва за определяне на вредите, които могат да 

възникнат при опасни явления и събития в производството. Върху тях влияят 

редица фактори каквито са видът на протичащите реакции и процеси, 

температурата, налягането количеството гориво и др. Възможностите и 

характеристиките на горивото, видът на енергията, грешки в управлението на 
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технологичните процеси, повреди в оборудването, вибрации, износването и 

редица други фактори оказват въздействие върху вероятността и тежестта на 

вредите. 

Индексът F&EI служи за степенуване на опасностите, което е 

представено в таблица 3.  

 
Таблица 3. Степени на опасности 

Стойности на пожарния и взривен 

индекс 

Степени на опасностите 

1-60 Лека 

61-96 Умерена 

97-127 Средна 

127-158 Тежка 

Над 159 Много тежка 

 

3.2. Предимства и недостатъци на метода 

Основните предимства на метода са следните: 

 Метода „Dow” е причинно-следствен метод, който дава възможност 

за количествена оценка на риска; 

 Изчисляването на индекса за различните раздели на процеса 

подчертава всички особено опасни участъци и посочва къде е 

необходимо подробно проучване за намаляване на опасностите. 

 Изчисляването на индекса е полезен начин, който дава възможност в 

ранните етапи на проекта да се оценят опасностите и рисковете на 

предложения процес; 

 „Индексът на пожар и взривоопасност" (F&EI) се изчислява въз 

основа на естеството на процеса и свойствата на материалите на 

процеса. Колкото по-голяма е стойността на F&EI, толкова по-

опасен е процесът. 

Освен предимства метода „Dow” притежава и недостатъци, които се 

изразяват в следното:  

 Индексът на пожаро и взривоопасност не е чувствителен към 

температурните промени; 

 В индекса не са включени домино ефектите.  

 В зависимост от стойностите на индекса, интензивността на 

топлинните лъчения и експлозивните свръхналягания може 

да бъде приближена с помощта на историческите данни. 

 Не се отчитат опасности, които произлизат от втора употреба 

оборудване. 

 Kонтролът и намаляването на рисковете от процеса изискват 

включване на цялостен технически контрол. 

 

602



4. Заключение 

Оценката на риска е мощен инструмент за определяне на необходимостта 

от превантивни мерки. Методите за оценка на риска са важна част от процеса 

на управление на риска, поради това, че дават възможност да се направи 

оценка по отношение на качествените и количествените характеристики на 

риска. 

Метода „ Dow”-анализ е широко приложим към всяка технологична 

индустрия, която има потенциал да причини щети. Най – походящо 

приложение намира в предприятията, произвеждащи и работещи с 

въглеводороди. Метода може да бъде използван от инженерите за 

проектиране на процесит като ефективен инструмент за постигане на 

безопасни и ниско-опасни химични процеси. 
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Abstract.Over the past twenty years, environmental risk and the various 

environmental issues have become of growing importance for a variety of business 

processes. Modern risk management, seen from the perspective of banks as major 

funding institutions in Europe's economic systems, can no longer exclude the 

consideration of these phenomena. The purpose of this work is to highlight the 

concept of environmental risk management as a new aspect of risk management in 

banks and to propose a definition and model of a green bank. 
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1. Въведение 

През изминалите двадесет години нарастващо значение за протичането 

на бизнес процесите придобива екологичният риск и различните проблеми, 

свързани с опазването на околната среда. Модерният риск мениджмънт, 

погледнат от перспективата на банките като основни финансиращи 

институции в икономическите системи в Европа, не може повече да 

изключва отчитането на тези съвременни феномени.  

Целта на настоящата работа е да се открои концепцията за управлението на 

екологичния риск като нов аспект на риск мениджмънт в банките и да се 

предложи дефиниция и модел на зелена банка. 

 

2. Значение на екологичния риск за банковата дейност в контекста на 

преминаването от линеен към кръгов икономически модел 

Преминаването от линеен към кръгов модел на икономиката изисква 

редица промени в начина, по който оперират банките. Този преход създава 

пред тях както възможности, така и рискове. В скорошно изследване на ING 

Bank, посветено на тази тема, са очертани основните възможности и 

предизвикателства пред банките, като се посочва, че управлението на 

екологичния риск ще нараства по важност [1].  

Управлението на екологичния риск при същинските банкови дейности 

има ключово значение за приноса на банките за развитието на кръговата 

икономика. Докато продължава кредитирането на предприятия, които 

поддържат линейния модел и на които им липсва стратегия и визия за 
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промяна, много трудно ще се постигне преход към кръгова икономика. От 

своя страна, банките са ориентирани към печалбата и това е естествено – 

стремежът за реализиране на финансов успех е част от рационалното мислене 

на всеки икономически субект. Следователно, ако за банките няма стимули 

да отказват финансиране на високодоходоносни, но вредящи на околната 

среда фирми, те няма да го правят. Също няма и да финансират много 

иновативни, отлични по своята същност идеи, подкрепящи кръговия модел, 

които обаче са със съмнителна, поне в краткосрочен план, рентабилност. 

Банките не могат да бъдат обвинявани за този начин на действие и не може 

да се очаква промяна от тяхна страна, без наличието на основателна причина.  

На този етап картината от гледна точка на банките изглежда по следния 

начин и това затруднява разгръщането и на управлението на екологичния 

риск: 

1. Липсват регулаторни изисквания (Базел III, регулации на 

националните банки), които да вменяват на банките задължението да 

проследяват детайлно екологичните рискове, свързани с кредитирането на 

фирмите. Това веднага означава, че тази дейност остава в сферата на 

пожеланията и възгледите на ръководството на банките. 

2. Банките, които изявяват желание да внедрят система за управление на 

екологичните рискове, се сблъскват с липсата на унифицирана методология, 

по която това да стане. В момента може би най-прилаганата методология е 

тази на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР). Тя е ясна и 

добре разработена. Все  пак обаче дори и при прилагането й естествено 

възникват множество допълнителни методологични въпроси, произтичащи 

от необходимостта тя да се адаптира от една страна към особеностите на 

националните законодателства и класификации на индустриите, и от друга – 

към специфичните характеристики на портфейлите на отделните банки.  

3. Трети проблем, който обаче едва ли може да бъде избегнат, дори ако 

имаше стандартизирана и приета за целия свят методология, е чисто 

технологичното, софтуерното интегриране на оценката на екологичния риск 

в системата за оценка на кредитния риск. Това обикновено трябва да бъде 

обект на отделен сериозен вътрешнобанков проект, който отнема немалко 

ресурси и време, и който трудно би бил иницииран, ако няма регулаторен 

натиск за осъществяването му. 

Въпреки декларираното желание от страна на държавите (Европейския 

съюз като цяло и всяка отделна страна в неговите рамки, а това в по-голяма 

или по-малка степен важи и за всички останали страни по света) – за смяна 

на модела от линеен към кръгов, на практика няма достатъчно добре 

разработени инструменти, с които те да подкрепят тази промяна.  

Управлението на екологичния риск не е само пасивна дейност, състояща се в 

прилагане на някаква процедура, при която се разглеждат различни 

документи на клиента, или в изчисляването на скоринг за него въз основа на 

параметрите на експозицията и други показатели. То има и една проактивна 
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част, която се състои не само в оценката на клиента според това доколко 

отговаря на съществуващите условия и съществуващата продуктова гама в 

банката, а в разработването на такива продукти и услуги, които да отговарят 

на неговите нови нужди, и които, така да се каже, да го правят подходящ 

бенефициент по тях. За да се създадат обаче такива продукти е необходима 

сериозна работа вътре в банките. Трябва да се изгради необходимо ниво на 

експертно знание, което включва познаването на най-новите тенденции на 

пазара, покупателната способност на клиентите, тенденциите на търсенето от 

тяхна страна, и не на последно място – демографската характеристика на 

обществото. Не трябва да се забравя, че склонни към промяна на 

потребителските си навици са по-скоро младите хора. Лицата в средна 

възраст, както и пенсионерите, в повечето случаи не са сред готовите да 

променят поведението си. За да създадат продукти, които да са насочени към 

опазването на околната среда по един или друг начин, и за да намерят пазар 

за тези продукти, банките трябва да изследват целия този кръг от проблеми, а 

навярно и още много други, които на този етап не могат да бъдат предвидени. 

 

3. Концепцията за управление на екологичния риск и за зелена банка 

За да допринасят банките за реалното осъществяване на кръговата 

икономика, самите те трябва да бъдат ориентирани към нея. Когато говорим 

за екологичните аспекти на кръговата икономика, това в микро план за 

банките следва да означава, че трябва да бъдат „зелени“, в смисъл, че трябва 

да възприемат като своя философия и стратегия опазването на околната 

среда. Това съвпада с въвеждането на цялостна система за управление на 

екологичния риск в банковия сектор – и тази система не само да обхваща 

вътрешното потребление на ресурсите и следенето на равнището на 

екологичния риск post factum на отпускането на кредитите, но да бъде 

проактивна в областта на изработването на банкови продукти и услуги, 

насочени към околната среда. 

Съществуват четири равнища (нива) на управление на екологичния риск 

в банките. Те са представени в схематичен и опростен вид на Фиг. 1. 

Първото равнище е свързано с управлението на риска за околната среда, 

който произтича от т. нар. преки ефекти от дейността на банката. Това са 

последствията от самото й съществуване, за нуждите на което тя използва 

енергия от различни източници, хартия, вода, генерира отпадъци и пр.  

Второто равнище надгражда първото и освен това предполага 

разработване на политика за управлението на екологичния риск в същинската 

дейност на банката, в случая на европейските банки, предимно в областта на 

корпоративното кредитиране (тук на този етап включваме и лизинга, 

факторинга и другите форми на търговско финансиране).  

Третото равнище обхваща първите две и разширява управлението на 

екологичния риск посредством разработването на подходящи продукти, 
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насочени към околната среда, или, както стана дума по-горе, това е 

проактивното управление на риска.  

Четвъртото, най-високо равнище надгражда третото и предполага 

ориентиране и на депозитната политика към източници на ресурс, които имат 

доказано положително отношение към околната среда (с всички условности 

на този израз). 

Докато до първото и второто ниво вече са достигнали немалко банки, то 

третото (особено при създаването на цялостна продуктова политика, 

насочена към околната среда, а не само спорадичната поява на някои 

"екзотични" продукти) и четвъртото принадлежат изцяло на бъдещето. 

 
 

Фиг. 1. Четирите равнища на банково управление на екологичния риск 

 

Международната банкова общност в лицето на Финансовата инициатива 

към Програмата за околна среда на ООН (United Nations Environmental 

Program Finance Initiative, UNEP FI) признава необходимостта от 

фундаментална промяна в подхода на банките спрямо икономиката. В 

контекста на този начин на мислене е и приетият от тази организация през м. 

май 2016 г. Манифест за положително въздействие (Positive Impact 

Manifesto). В него се декларира, че банките трябва да използват уникалната 

си позиция на посредници между реалната икономика и капиталовите пазари 

и да започнат да преориентират бизнес моделите си към финансиране на 

устойчивото развитие, неотменна част от което е опазването на околната 

среда [1].  Целта на тази промяна трябва да бъде реализирането на цялостно 

положително въздействие от дейностите им, което от своя страна е 

дефинирано като „доказуемо водещо до позитивно въздействие върху 

икономиката, обществото и околната среда, след надлежното отчитане и 

минимизиране на всички негативни въздействия.“  

Банковата комисия към UNEP FI инициира проект за разработването на 

тази нова парадигма, което включва и създаването на пътна карта към 

промяната на модела. Според тази пътна карта до края на 2016 г. трябва да се 

създадат конкретни насоки, които да се предоставят на банките за начина, по 
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който да започнат да преориентират модела си, а през следващата 2017 г. да 

бъдат представени на пазара. Пътната карта предвижда и лансирането на 

бизнес  

инкубатор през 2016 г., в който да се тества приложението на насоките, 

които ще се изработват. Лидери на тази инициатива са банките ING, Société 

Générale и Triodos, които са и членове на борда на банковата комисия към 

момента [1].  

В друго скорошно изследване, отново изготвено по инициатива на UNEP 

FI от Института за устойчиво лидерство към Кеймбриджкия университет, са 

очертани основните причини, поради  които се налага спешно да се 

предприемат мерки от банките за преориентиране от финансиране на 

конвенционалния линеен, към подкрепа на кръговия модел посредством 

управление на екологичния риск на всички равнища [2].  

На първо място се посочва, че екологичните рискове се увеличават 

както по брой, така и по интензитет. Поради това все по-често се наблюдава 

взаимодействие между тях и други социално-икономически тенденции, които 

вече в своята съвкупност се отразяват върху финансовата стабилност на 

различни места.  

На второ място, се появяват и редица непреки ефекти от засилването на 

екологичните рискове. Непреките ефекти са свързани с обществения отговор 

на тези рискове, който често се пренася в определени регулаторни 

инициативи. Всичко това влияе върху средата, в която оперират банките и 

въздейства върху успеха на техните бизнес модели.  

Нa трето място, екологичните рискове започват да се проявяват по все 

по-усложнен начин. Това се дължи на няколко причини: 

1) нарастващата свързаност между отделните видове екологични 

рискове; 

2) несигурност относно времевите хоризонти, в които ще се проявяват 

тези рискове, техните честота и интензитет; 

3) развитие на проявлението на някои от екологичните рискове и 

създаването на различни взаимозависимости между тях в течение на времето. 

Подходящ пример, който илюстрира тези три особености, са 

последствията, наблюдавани в САЩ през 30-те години на ХХ в. в резултат на 

прилагането на редица несполучливи земеделски практики върху мащабни 

терени през предходните 100 години. Прашните бури, които се оформят 

поради нарушаването на екоравновесието и влошаването на качеството на 

почвите, практически съсипват икономиката на цели земеделски региони. 

Впоследствие настъпва икономическа криза, а тя води до масирани загуби за 

банките-кредитори на фермерите. Значимостта на тези рискове налага все 

повече необходимостта от предприемането на сериозни регулаторни мерки. 

В тази посока е и изследването на Кеймбриджкия университет съвместно 

с UNEP FI, ръководено от проф. К. Алекзандър от Университета в Цюрих. 

Тезата, която се защитава в това изследване е, че при всички финансови 
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кризи банките претъпяват сериозни загуби от подценяването на различните 

рискове, пред които са изправени в дейността си и се налага спешно да се 

вземат мерки за включването на оценката на екологичния риск в банковите 

регулации, каквито са тези на рамката на Базел III.  

На този етап в Базел III има изисквания към банките по отношение на 

Стълб I да включват оценката на екологичните рискове в оценяването на 

степента, до която са изложени на кредитен и оперативен риск. По-

конкретно, параграф № 510 от Базел II и Базел III изисква банките да 

проследяват риска от екологична отговорност за обезпеченията по 

отпуснатите кредити. Предполага се, че за да могат да правят подобен 

мониторинг, банките трябва да се ангажират да извършват (включително 

наемайки консултанти) щателни проверки на обезпеченията при отделни 

случаи на трансакции с висок екологичен риск. Така дефинирани обаче 

изискванията за проследяването на екологичния риск остават пожелателни и 

не са определени конкретни изисквания и правила в това отношение. Те 

засягат предимно екологичния риск, който би възникнал при отделните 

сделки (отпускане на кредити), но не разглеждат отражението му в по-широк, 

макропруденциален план.  

Прегледът на състоянието на регулациите спрямо управлението на 

екологичния риск в банковата система, представен в изследването на 

Кеймбриджкия университет показва, че в някои страни по света 

националните регулации в тази посока са доста напреднали. Интерес 

представляват най-вече примерите на Китай, Бразилия и Перу. 

 

4.  Практиката в Китай 

Може да се каже, че Китайската банкова регулаторна комисия действа в 

подкрепа на развитието на третото ниво на управление на екологичния риск – 

проактивното – посредством финансиране на екологично устойчиви проекти 

и изискването към банките в договорите си с клиентите да поставят клаузи за 

спазване на определени екологични стандарти. Начало на тази политика е 

поставено през 2007 г. от Банковата комисия и Министерството на околната 

среда под формата на документ, озаглавен „Зелени кредитни политики“. През 

2012 г. следва публикуването на „Насоки за зелено кредитиране“, състоящи 

се от инструкции към банките за начина на прилагането на политиката и 

спазване на изискванията към кредитите [3]. Комисията задължава банките 

да събират статистика за финансирането, което отпускат на фирми в 

строителния и в транспортния сектор и да й я предават. Чрез тази статистика 

комисията, съвместно с Министерството на околната среда, следи за 

напредъка на държавата по постигането на националните цели за околната 

среда. Друга интересна особеност на въведените през 2012 г. изисквания към 

банките е задължението да следят дали клиентите им спазват екологичните 

стандарти и закони и при нарушения да ги санкционират като правят 

промени в договорите за кредити. Основната санкция, която се прилага, е 
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изискване за предсрочно погасяване на кредитите, в случай, че след 

установяване на нарушението и последващо предупреждение, клиентът не 

предприеме коригиращи действия в определения от банката срок. При 

доказано неспазване на екологичното законодателство, на даден клиент може 

изобщо да му бъде отказан кредит. Друга мярка, целяща ориентиране на 

фирмите към екологични проекти, е отпускането на кредити при по-високи 

лихвени проценти, както и изобщо затруднен достъп до финансиране от 

банки.   

Комисията задължава банките да направят оценката и проследяването на  

4  Оповестяват отчетност за екологичния и социалния риск в портфейлите си, 

обличайки го във формата на следване на регулациите на  Стълб III от Базел 

III. Предвиждат се санкции при неспазването на това изискване [3]. 

 

5. Практиката в Перу 

Подходът на Финансовия регулатор в Перу се различава от този на 

китайската и бразилската централни банки. Той определено заслужава да 

бъде дефиниран като иновативен и целящ да създаде трайна култура на 

оценка и управление на екологичния и социалния риск както сред банките, 

така и сред корпоративния свят в страната. Изискването на перуанския 

регулатор е преди да се отпусне финансиране, да се изготви доклад за 

екологичните и социалните рискове, свързани с дадения проект. Едва след 

като докладът бъде разгледан заедно, разбира се, с останалите документи на 

фирмата, кандидатстваща за кредит, и след като банката се увери, че 

рисковете са приемливи, може да се пристъпи към финансиране. По 

свидетелство от 2014 г. на директора на перуанския регулатор, д-р Даниел 

Шидловски, това изискване е довело до значително подобрение на цялостния 

финансов риск в Перу и броят на лошите кредити значително е намалял [3]. 

 

6. Заключение 

За разлика от Китай, Бразилия и Перу, най-развитите държави в света не 

са създали регулации, с които да стимулират проактивното управление на 

екологичния риск и оттам – кредитирането на проекти, насочени към 

околната среда. В Базел III определено има възможности за поставяне на 

изисквания към банките в тази област, но това е въпрос на консенсус на 

международно равнище. При наличието му може да се мисли за формулиране 

на изисквания в рамките и на трите стълба. По-конкретно: в Стълб I да се 

разширят и конкретизират изискванията по отношение на качеството на 

капитала, в Стълб II да се поставят такива в частта, посветена на оценката на 

изложеността на портфейлите на системни екологични рискове, а Стълб III да 

се допълни със задължителни изисквания към банките за оповестяване на 

информация за екологичния риск по точно определени критерии. Трябва да 

се мисли не само за проявлението на екологичните рискове на ниво сделка 

или отделен клиент, но и на макро равнище, за да може да се прави цялостна 

610



оценка доколко и по какъв начин банковата система е изложена на тях и 

следователно до каква степен тя допринася за трансформацията на линейния 

модел в кръгов. Освен по линия на регулациите, каквито са правилата на 

Базел III, проф. К. Алекзандър и екипът му предлагат да се обмислят и 

начини за подкрепа от страна на държавата на проекти, насочени към 

опазването на околната среда с инструментите на паричната политика. След 

като опазването на околната среда е държавен приоритет, тогава естествено е 

тя да отделя целенасочено парични средства в тази посока, при което банките 

да играят ролята на посредници. Тази идея предизвиква смесени отзиви от 

представителите на отделните страни по време на дискутирането й в рамките 

на изследването, което UNEP FI прави по въпроса. За някои държави подобна 

политика е подходяща, докато за други изглежда носеща потенциал за 

дестабилизация. Така например Китай възприема подобен подход, докато 

Бразилия и Перу се опасяват, че обявяването на един вид количествени 

улеснения с цел подпомагане на околната среда би могло да се изтълкува от 

инвеститорите на капиталовите пазари като признак за нестабилна парична 

политика. Светът вече е свидетел на експеримент от страна на Ливанската 

централна банка, която с декрет № 7835 решава да отпусне специална 

ликвидност на банките в страната, която да се използва за кредитиране на 

различни зелени инвестиционни дейности [4].  

Подходът, при който се използват средствата на паричната политика за 

стимулиране на зеленото кредитиране като цяло е по-сложен и едва ли лесно 

би се възприел от повечето централни банки по света, най-вече заради 

разнопосочните пазарни реакции, които следват всяко парично разхлабване. 

В обобщение може да се каже, че в сферата на оценката, мониторинга и 

оповестяването на информация за екологичния риск на този етап липсва 

стандартизация в международен план, а също така и задължителни 

изисквания към банките за проследяването на този риск. Съществуващите 

изисквания в Базел III са бегли и имат общ характер. Начинът, по който са 

формулирани, дава възможност на банките да заобикалят следенето на 

екологичния риск, отдавайки предимство на ясните финансови ползи за себе 

си при финансирането на различни сделки. Следователно, настоящото 

състояние на регулациите в по-голямата част от света поощрява 

пренебрегването на екологичните рискове. Това се дължи на липсата на 

достатъчно разбиране на проблема на държавно равнище. Доказателство за 

това са примерите на Китай, Бразилия и Перу. В тези страни са въведени 

конкретни изисквания към банките по отношение на управлението на 

екологичния риск и резултатите от тази политика, както е видно от 

практиката в Перу, са окуражаващи.  Китайските власти пък са стигнали до 

задълбоченото разбиране, че икономиката на тази огромна развиваща се 

страна не би имала устойчиво бъдеще, ако се пренебрегват императивите на 

околната среда. Това ги е тласнало отсега да поставят строги изисквания 

както към банките, така и към фирмите от всички сектори на икономиката да 
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спазват екологичното законодателство. Сериозните санкции, които се 

предвиждат в случаи на нарушения, са достатъчно добър стимул за пазарните 

участници да следват законите. По този начин, както и в Перу и Бразилия, в 

Китай се работи по изграждане на цялостна култура в обществото, в центъра 

на която стои опазването на околната среда.  
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Abstract. The methods for inventory and data creating for the forestry sector in Bulgaria are 

presented in the forestry legislation. It provides for the development of data of different 

content, form and level of summaries of reports (reports, balances, tables) for forest areas. 

The retrieval of these data can be done efficiently through the spatial analysis modules in the 

GIS software packages. For this purpose, it is necessary to design specialized GIS data bases 

for forestry and to formulate relevant queries in GIS. In addition to the normative reports 

and report forestry forms for statistical purposes, a number of other consumer reports can be 

compiled quickly and conveniently in a GIS environment directly serving planning, 

management, and control at all levels in the forestry. 

Keywords: GIS, query, statistical data, forestry. 

 

1. Въведение 

Технологията на географските информационни системи (ГИС) се прилага 

все по-широко за създаването и обработката на пространствени данни за 

горските територии у нас. При отчитането и контрола на стопанската дейност 

на горските стопанства се използва националната web-базирана система 

SYSTEM.IAG.BG на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) при МЗХГ [1]. 

Информацията в тази система не е достатъчна за разработката на отчетните 

горскостопански формуляри (ОГФ) за статистически цели. Основен източник 

на данни за целта са горскостопанските планове (ГСП) на горските 

стопанства. Пълният набор от 7 отчетни формуляра изисква обработка и 

анализ на голям обем данни на ниво горско насаждение (подотдел) по 

отношение на извършвания дърводобив и други показатели като вид гори, 

вид земи, дървесен вид, клас на възраст, функционални групи, пълнота, 

бонитет, вид на сечта, добиви по категории дървесина, площ, запас и др. При 

съставянето на ОГФ и обработката на специализираните данни участват 

различен набор от критерии в комплексни по своята същност анализи на 

данните за горските територии. Получаването на някои от показателите е 

трудно или невъзможно директно чрез системата SYSTEM.IAG.BG. Този 

проблем определя необходимостта от търсене на нови технологични решения 
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и ефективното използване на възможностите на ГИС за пространствен и 

статистически анализ на данни за горите и извличане на справки, необходими 

за отчетността и управлението в горския сектор. Целта на разработката е 

получаването на обобщени статистически данни за ниво горско стопанство 

чрез създаване на специализирана БД на ГИС за горите и използване на 

технологичните възможности и предимствата на ГИС за обработка и 

статистически анализ на пространствени данни на тази БД. 

 

2. Информационно обезпечаване в горския сектор у нас 

2.1. Нормативна уредба 

Принципите на планиране в горския сектор на България включват 

интегрирано управление на горските територии и ползване на горските 

ресурси за постигане на тяхното устойчиво икономическо развитие, опазване 

и защита. Съгласно Закона за горите [2] горското планиране у нас се 

извършва на три нива – национална стратегия и стратегически план за 

развитие на горския сектор; областни планове за развитие на горските 

територии и планове на горските стопанства. Стопанската дейност се 

извършва от шестте държавните горски предприятия (ДГП) и съответните им 

териториални поделения – държавни горски стопанства (ДГС) и ловни 

стопанства (ДЛС), а контролната дейност се осъществява от ИАГ и нейните 

структури - 16 Регионални дирекции по горите (РДГ).  

Плановете на горските стопанства определят допустимия размер на 

ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на 

управлението на горските територии за срок от 10 години. Те се изработват 

въз основа на извършената инвентаризация и картирането на горските 

територии и съществуващите данни, горскостопански карти, кадастрални 

карти и карти на възстановената собственост. Събирането и поддържането на 

специализирани пространствени данни за горските територии на България са 

основен приоритет на ИАГ. Тя извършва обмен на данни с действащата 

информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 

други ведомства и организации и съхранява безвъзмездно предоставената 

информация от собственици на гори. Основни документи за визията и 

мерките за развитие на информационните процеси в горския сектор у нас са 

Закон за горите [1]; Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии [3]; Национална стратегия и Стратегически планове за развитие на 

горския сектор; Годишни програми на ИАГ, както и действащи подзаконови 

нормативни документи. Наредба № 18 регламентира вида и качеството на 

първичните данни в горскостопански планове и отчетните горскостопански 

форми, изследвани в настоящата разработка. 

 

2.2. Инвентаризацията като основен източник на данни за горите  
Теренно-проучвателните работи при горската инвентаризация са основа 

за получаването на първична информация за насажденията (подотделите) и 
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създаването на актуални данни за горските територии у нас. Резултатите от 

инвентаризацията на подотделите и планираните в тях мероприятия се 

записват в таблична форма (таксационно описание). Данните за 

насажденията се попълват съгласно списък на кодовете (название, цифров 

код, буквен код) по нормативно установени номенклатури. В процеса на 

планиране данните се анализират, обобщават и организират по териториални 

единици – горски стопанства. Нормативно е заложено обработените данни да 

се представят текстово, таблично, графично и картографски в среда на ГИС 

или други подходящи платформи [3]. Основа за създаването на една 

специализирана база данни (БД) за горите са данните от действащия ГСП за 

дадено горско стопанство. При описанието на горските обекти се използват 

регламентираните величини, категории и номенклатури, съгласно утвърдения 

формат ZEM за обмен на данни за горски територии [4].  

Входни данни за БД са графичните и неграфичните данни от двата 

нормативно регламентирани слоя – за горски територии (слой LESO) и 

земеделски територии и кадастър (слой CADASTER). След изграждането на 

първична БД на дадено горско стопанство, тя се надгражда, разширява и 

допълва с данни, необходими за изпълнение на плана и отчет на различните 

дейности в горското стопанство. 

 

2.3. Данни, таблици и справки в горскостопанските планове (ГСП) 

Данните в ГСП представят пространственото разположение и 

специфичните свойства на насажденията (таксационни показатели), тяхното 

площно рапределение според административното, кадастралното или 

горскостопанското деление. Данните са относително статични (отнесени към 

момента на устройство на обекта).  

Периодично през 10 години те се актуализират, като това дава 

възможност за разновременен анализ, проследяване на тенденции и 

прогнозиране. 

Формата, структурата и съдържанието на таблиците с атрибутни данни 

са зададени в нормативната уредба за горите [2, 3, 4]. Таблиците и справките 

в документацията на ГСП са конструирани според съдържанието, 

предназначението, сложността и вида на участващите параметри и служат за 

представяне на природните условия и характеризиране на горската територия 

и състоянието на насажденията, разпределени по собственост (държавна, 

общинска, частна, религиозна и др.) или общо.  

Използваните признаци при групирането на данните в таблиците могат 

да бъдат един или няколко, а според вида им – качествени или количествени, 

като изчисленията се отнасят за площи (обща, залесена, 

дървопроизводителна) или запаси (общ, с/без клони, по дървесни видове).  

Според съдържанието и степента на обобщение таблиците служат за 

описание на структурата на горските територии; за степента на използване на 

горския ресурс; за оценка на състоянието на горите; за общи или 
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горскостопански статистически цели, като се изготвят според териториалния 

обхват по ДГС/ДЛС, община, област, а за всяко стопанство - по землище, 

участък, район и др. 

 

3. Отчетни горскостопански формуляри (ОГФ) 

Отчетните формуляри са една синтезирана форма за представяне на 

информацията в ГСП, която е необходима за статистиката в горския сектор, а 

част от нея за – Националния статистически институт (НСИ). Данните в ОГФ 

се използват за получаване на разнообразни обобщаващи справки на ниво 

ИАГ, ДГП, РУГ. ОГФ са основа за анализите в Годишните отчети на ИАГ [5], 

както и за разработката на национални и областни стратегии и планове. ОГФ 

се получават в резултат на анализ на цялата площ на дадено горско 

стопанство. След това еднотипно се съставят варианти на формулярите по 

вид собственост.  

При работа в среда на ГИС за получаването на ОГФ се разработват и 

изпълняват заявки (QUERY) към специализираните БД за горски територии. 

Резултатите от заявките дават необходимите данни за попълване на тези 

стандартизирани отчетни форми.  

При тези комплексни заявки се вземат под внимание броят и видът на 

участващите величини, начинът на обобщение, както и начинът им на 

реализиране в среда на ГИС.  

При изпълнението на тези заявки се използват различни критерии и 

признаци – вид собственост, вид гори, функционални групи, стопански 

класове, видове насаждения, класове на възраст, бонитети, пълноти и други 

показатели. Обобщено съдържанието на седемте ОГФ е представено в табл. 1 

[6].  

Създаването на ОГФ започва с поредната инвентаризация и разработката 

на ГСП за дадено горско стопанство. Със специално писмо ИАГ изисква 

изготвяне и представяне на ОГФ с данни за добива на дървесина към края на 

всяка календарна година. Ежегодно се изработват отчетни формуляри 1 ОГФ 

и 5 ОГФ, а пълният набор от отчетни формуляри от 1 ОГФ до 7 ОГФ – през 5 

години за съответното горско стопанство. 

Отчетните формуляри се изработват общо и поотделно по видове 

собственост, по области, по общини, както и отделно за земите в/извън 

националните паркове, природните паркове и резервати. Регионалните 

дирекции по горите (РДГ) и Парковите администрации представят отчетите 

си в ИАГ на електронен носител с предоставен програмен продукт.  

Данните се придружават от справка за обобщен отчет по ДГС/ДЛС, 

направена от съответната РДГ за горски територии и от Националните 

паркове – за горите, стопанисвани и управлявани от МОСВ. Отчетите 

включва обзор и анализ, относно промяната на площта на горските територии 

за всяко ДГС/ДЛС, обобщени по РДГ и по Национални паркове.  
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Таблица 1. Видове отчетни горскостопански формуляри (ОГФ) в ГСП 

Отчетен формуляр № ОГФ Съдържание 

1/ Отчет за разпределение на 

общата горска площ по вид на 

горите и вид на земите 

1 ОГФ Площ на горите –  

по собственост; по вид на горите и вид на земите; 

по вид на подотдела и насажденията по пълнота) 

2. Отчет за разпределение на 

залесената площ по дървесни 

видове и класове на възраст 

2 ОГФ Залесена площ – по вид на горите; по 

дървесен вид и клас на възраст (през 20 г. и през 5 

г. за издънкови и за нискостъблени) 

3. Отчет за разпределение на 

дървесния запас по дървесни 

видове и класове на възраст  

3 ОГФ Дървесен запас – по вид на горите, по 

дървесен вид и клас на възраст (през 20 г. и през 5 

г. за издънкови и за нискостъблени) 

4. Отчет за площта и запаса 

на горските територии по 

групи гори и лесистост 

 

4 ОГФ Групи гори по функции и лесистост – 

за гори със защитни функции; гори със специални 

и стопански функции по функционални групи 

(обща площ, залесена площ, общ запас, m3) 

5. Отчет за добитата дървесна 

маса по вид гори; вид сечи и 

категории добита дървесина 

5 ОГФ Добив на дървесина –  

от възобновителни и отгледни сечи по площ и 

добив на дървесина в плътни m3 (по ГСП и 

действително отсечено): строителна (едра, 

средна, дребна), дърва, вършина, лежаща, стояща 

6. Отчет за разпределение на 

залесената площ по пълноти 

6 ОГФ Залесена площ  пълноти  – 

по вид гори, клас на възраст (през 20 г. или 5 г.)  

и ср. пълнота за всеки клас възраст (през 0.1)  

7. Отчет за разпределение на 

залесената площ по вид гори, 

видове насаждения и 

бонитети  

 

7 ОГФ Залесена площ бонитети – 

по видове насаждения: иглолистни, смесени 

иглолистни, смесени иголистно-широколистни; 

широколистни, смесени с преобладание, смесени, 

смесени широколистни-иглолистни; 1 – 5 бонитет 

 

Формулярите биха могли да се разделят на 2 категории според основния 

показател, по който отразяват статистическите данни – по площ и по запас: 

А) Площ  

 Формуляр 1 ОГФ (Отчет за разпределение на общата горска площ по 

вид на горите) се изготвя ежегодно. Той е база за съставянето на следните 

формуляри: 2 ОГФ - Отчет за разпределение на залесената площ в ha по 

дървесни видове и възраст; 4 ОГФ - Отчет на горските територии по групи и 

лесистост (площ и запас); 6 ОГФ - Отчет на залесената площ в ha по възраст 

и пълнота; 7 ОГФ - Отчет на горския  фонд по видове насаждения и 

бонитети; 

Б) Запас 

 Формуляр 5 ОГФ (Отчет за добитата маса) се изготвя ежегодно. Той 

е база за създаването на следните формуляри: 3 ОГФ - Отчет за 

разпределение на дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и 

възраст;4 ОГФ - Отчет на горските територии по групи и лесистост (площ и 

запас). 
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4. Експериментална работа 

4.1. Обект и софтуер 

В настоящата разработка с помощта на софтуер за ГИС е извършен 

анализ и автоматизирано съставяне на специализирани справки, необходими 

за създаване на отчетните горскостопански форми (табл. 1). Избраният обект 

на изследване е държавно горско стопанство „Търговище“, което обхваща 44 

землища с обща площ 19 349.7 hа. Стопанството е териториално 

подразделение на Североизточно държавно предприятие, гр. Шумен. 

Контролът на територията на стопанството се осъществява от РДГ – Шумен. 

Действащият горскостопански план на ДГС „Търговище“ е от 2013 г. [7]. 

Основна среда за работа е софтуерът за ГИС MapInfo Professional 12.0, чрез 

който са въведени данните от ГСП 2013 и е създадена пространствена база 

данни за обекта на ниво подотдел. 

Горските насаждения на стопанството са с различна собственост, като 

най-голям дял заемат горските територии държавна собственост – 80.1%. От 

недържавната собственост (19.9 %) най-много са общинските, следвани от 

частна собственост на физически лица, юридически лица и религиозна. 

Горите върху земеделски земи възлизат на площ от 1762.3 hа или 9.1% от 

площта на стопанството, като и тук най-много са общински гори. При 

разработката на ОГФ в среда на ГИС са създадени и обработени данните 

само за гори и земи от ДГС „Търговище“, държавна собственост. 

 

4.2. Създаване на база данни и ОГФ в среда на ГИС 

Първичната БД за обекта, създадена по данни от ГСП от 2013 г., е 

разширена с допълнителни атрибутни данни за планираните и изпълнените 

мероприятия (сечи) в горските насаждения. Разработен е логически модел и 

схема на БД, в която са включени графичните и табличните данни за горската 

територия на ДГС „Търговище“. Данните за дърводобива на стопанството са 

извлечени от националната система SYSTEM IAG.BG и записани във формат 

XLS. Използвани са възможностите на MapInfo Pro 12.0 за въвеждане и 

директна обработка на създадените таблични данни за изведените сечи през 

периода 2013-2014 г. и предвидените за 2015 г. сечи. Те са свързани с 

първичната БД на обекта чрез общи идентификатори (комбинация от номер 

отдел и номер подотдел) и подготвени за последващо практическо 

приложение на модулите на ГИС за визуализация, анализ и разработка на 

седемте ОГФ. В работата е поставен акцент върху отчетните горскостопански 

формуляри – 3 ОГФ, 4 ОГФ и 5 ОГФ. 

В съдържанието на 3 ОГФ се представя отчет за разпределение на 

дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и възраст. Основно 

поле при изготвяне на отчета е допълнително създаденото поле за клас на 

възраст „КласДВ“ в основната таблица с атрибутни данни на стопанството по 

подотдели. Чрез модула SQL Select на меню Query в среда на ГИС е 
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направена заявка към базата данни, като полученият резултат е записан в 

нова таблица (фиг. 1). 
 

 
Фиг. 1. SQL заявка и резултат за разпределение на запаса  

по дървесен вид и клас на възраст 

 

Отчетът 4 ОГФ показва разпределението на площта и запаса по 

обобщени функционални групи по данни от съществуващото поле в БД (по 

входни данни от ГСП 2013). Чрез ГИС модула SQL Select са извършени 

заявки към БД по полето за функционална група „Функц_гр“ за залесената и 

незалесената държавна горска територия и общо (фиг. 2). При създаване на 

4 ОГФ е необходимо, както общата, така и залесената площ, да бъдат 

разделени на иглолистни и широколистни насаждения и по обобщени 

функционални групи (фиг. 3). 
 

 
Фиг. 2. Разпределение на общата горска площ по обобщени функционални групи 
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Фиг. 3. Разпределение на общата площ по функционални групи 

 и на залесената площ - поотделно за иглолистни и за широколистни 

 

5 ОГФ е отчет за добитата дървесна маса от възобновителни сечи, 

отгледни сечи и общо. Този отчет се изготвя ежегодно за извършените 

добиви през последната година. Тук е даден пример за 5 ОГФ за добитата 

дървесина през 2014 г. от държавните горски територии на избрания обект. 

От таблицата с данните за добивите от SYSTEM.IAG.BG по поле 

„сеч_добито“ са селектирани подотделите, в които е изведена „отгледна сеч“ 

или „възобновителна сеч“. Полученият резултат за 5 ОГФ общо и отделно за 

отгледни и възобновителни сечи, е записан като нова таблица (фиг. 4).  
 

 
Фиг. 4. Резултат за 5 ОГФ - общо 

 

За улеснение и осигуряване на бързина на работа в среда на MapInfo Pro 

12.0 формулировките на SQL заявките са записани в шаблони за заявки. 

Всички извършени операции за получаване на даден вид заявка са съхранени 

в специфичен формат workspace (WOR) и представляват макроси, които в 

последствие се използват многократно за изпълнение на даден тип заявка или 

за създаване на шаблон за даден вид заявка. Резултатите от заявките са 

таблици, за които има възможности за експорт от среда на MapInfo Pro 12.0 

към други формати и софтуерни продукти за ГИС и бази данни [8]. 

При разработването на 3 ОГФ в БД е създадено ново поле 

„Клас_възраст“, което е основно поле при изготвянето на 2 ОГФ и 6 ОГФ. 

Формуляр 2 ОГФ се разработва аналогично на 3 ОГФ, като в 2 ОГФ се 

отчитат сумите от залесената площ, а в 3 ОГФ – запасът. За изготвяне на 6 
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ОГФ критериите са пълнота и вид гори (съществуващи полета) и клас на 

възраст (новосъздадено поле), а за 7 ОГФ – площ по вид гори, видове 

насаждения и бонитети. 

При разработването на 5 ОГФ са създадени нови полета, отделящи 

категориите сеч – за окончателна фаза („ок_ф“) и голи сечи („гола“). Тези 

полета са запълнени със съответните стойности за площите на подотделите, в 

които са изведени голи сечи и окончателни фази на краткосрочно 

постепенната сеч. Това са изведените през 2013 г. и 2014 г. сечи, даващи 

отражение в отчетите за разпределение на площта по вид гори, произход и 

клас на възраст. Създадените полета „гола“ и „ок_ф“ са необходими при 

изготвяне на пет отчетни формуляра, а именно – 1 ОГФ, 2 ОГФ, 5 ОГФ, 6 

ОГФ и 7 ОГФ.  

 

5. Изводи и препоръки 

Приложената технология на ГИС за актуализиране на атрибутните данни 

на насажденията с данни за изведените сечи и добивите е използвана за 

получаването на отчетните горскостопански формуляри. Постигнато е 

автоматизирано поддържане и ежегодно актуализиране на данни в БД в среда 

на ГИС за избрано горско стопанство, отразяващо актуалната информация от 

SYSTEM.IAG.BG. Извършено е автоматизирано извличане на данни чрез 

езика за структурирани заявки SQL, вграден в софтуерния пакет за ГИС, а 

получените резултати са различни справки, баланси и ОГФ, подготвени за 

работа в различни софтуерни продукти. Получените резултати доказват, че 

разширената БД за горите е надеждна основа за получаване на специфични 

потребителски справки и отчетни горскостопански формуляри, необходими 

за горската статистика и анализ на данните на всички нива на управление в 

горския сектор. 

Предложеният метод за разработка на ОГФ в среда на ГИС е базиран на 

създадената специализирана БД на ГИС на ниво горско стопанство. 

Ефективността на автоматизираното създаване на ОГФ чрез ГИС зависи 

пряко от правилното проектиране и структуриране на тази БД, което трябва 

да е непосредствено свързано с нормативните изисквания в областта на 

горското стопанство, нуждите и нагласите на потребителите в горския 

сектор.  

Преди извършване на анализите на БД за горите е препоръчително чрез 

инструментите на ГИС да се извърши цялостна проверка на номенклатурите, 

правилно именуване и форматира на полетата от таблиците в БД и др. Така се 

осигурява качеството на данните и надежден контрол на грешките при 

изготвяне на ОГФ, както и елиминиране на технически грешки, възникващи 

при досегашните методи за извличане на информация за ОГФ чрез различни 

технологично остарели програмни продукти. За целта отговорните 

организации (ИАГ, РУГ, ДГП и др.) трябва да подават на разработчиците и 
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потребителите на БД на ГИС допълнителни сведения с номенклатурни 

кодове и таблици за преход между стари и нови номенклатури. 

От получените резултати и експерименталната работа могат да се 

направят изводи относно предимствата на приложението на технологията на 

ГИС при създаване на ОГФ и ползите от обработката на данните в среда на 

ГИС за специалистите и управлението в горския сектор в няколко аспекта: 

 Ефективност на технологията – персоналът на всички нива 

притежава точна, обективна и актуална информация; задачите могат да се 

изпълняват ускорено чрез споделяне и обработка в единна ГИС среда , както 

на пространствената (графичната), така и на таблична (атрибутната) 

информация; осъществява се автоматично прехвърляне на данни от/към 

ведомствения сайт, позволяващо улеснен обмен на данните; осигуряване на 

достъп за специалистите и обществеността и прозрачност на информацията.  

 Потребителски ползи – удобство за персонала и потребителите при 

генериране на ОГФ и различни справки, отчети, баланси, както и на диаграми 

и тематични карти за визуализацията им; по-бързо и обективно съставяне на 

технически доклади, статистическа и логическа оценка и прогнозиране в 

горския сектор чрез богат набор от данни и комбинации от тях чрез модулите 

на ГИС; прилагането на данните в мобилни ГИС създава удобства на 

специалистите при работа на терена и извън офиса. 

 Стратегически и външни ползи – условия за реализиране на 

технологични промени, стандартизация и осъществяване на 

междуведомствен обмен на интегрираните таблични и пространствени данни 

за горите на ниво подотдел; подобрение на процесите за вземане на решения 

въз основа на обективно обоснована, повече като количество и по-добра като 

качество информация; засилване на информационната интеграцията между 

ведомства, общини, обществен и частен сектор. 
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Abstract. This paper provides the framework, installation, configuration and initiation of a 

scientific project, which focused on modern, innovative and state-of-the-art information 

platform that provides 24/365 access for all stakeholders. The paper intended to present to 

the beneficiaries the main scientific and applied results obtained from the project, tools for 

creating and managing different contact communities and the collaboration between them. 

During to the project development the tools facilitating the implementation, analysis and 

publication of corresponding studies and activities will pointed out. 

Keywords: ecosystem services, forest areas, geographic information systems. 

JEL: Q23, Q25, Q55, Q57 
 

1. Introduction  

Mountain catchments derived 85% of the water resources in Bulgaria, where 

forests are the predominant type of vegetation. More than 60% of irrigable areas 

irrigated by water coming from forest catchments.  

The main goal of this paper is to present background project information for 

assessment of the water ecosystem service, provided by forest areas. The main 

tasks are to describe framework, installation, configuration and initiation of a 

scientific project, which focused on modern, innovative and state-of-the-art 

information platform that provides 24/365 access for all stakeholders. 

 

2. Expected information and results  

Forest areas provide water resources that account for 60% of the demand for 

drinking water. The forest areas with water protection functions in Bulgaria cover 

an area of 248,943 hа, which equals 6.1% of the forest fund. 72.64 % of these 
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territories are state land, 11.41% - municipal land, 9.89% - private land, and 6.06% 

- other land. Forests with water protection functions accumulate between 1-1.5 

billion m3 of water annually. These forests play the role of a multi-annual 

equalisation tower which provides an all-year-round uniform flow of presumably 

clean water, which is brought to water consumers and water users through 

aquaculture facilities. 

The EU Biodiversity Strategy to 2020 (2011) adopted by the European 

Commission recommends that Member States map and assess the state of 

ecosystems and their services in their national territory, assess the economic value 

of such services, and promote the integration of these values into accounting and 

reporting systems at EU and national level by 2020. This strategy is reflected in 

Bulgarian legislation through the current Forestry Act (2011), which contains a 

separate Chapter 17 entitled “Public ecosystem services provided by forest areas”. 

It defines 9 paid services provided by forest areas, provides guidelines for the 

development of these territories in relation to ecosystem services conducive to 

doing business, as well as the possibility that certain forest areas be designated in 

regional development plans as areas providing paid ecosystem services. The 

money collected from these payments are going to be divided among the owners of 

the forest areas with approved forestry plans and programmes – territorial units of 

forest and hunting holdings, municipalities, etc. The Ordinance on establishing the 

compensation due for paid public services provided by forest areas is also currently 

be drawn up.  

The project results further build on these tasks by directing the attention to 

forest ecosystems with water protection functions and the users of the physical 

water ecosystem service.  

The present scientific research presents for the first time the parameters of the 

model for production management and income distribution among economic 

entrepreneurs: forest owners – water users and water producers. The territorial 

distribution of forest ecosystems with water protection functions and the water 

ecosystem service they provide to main administrative regions in Bulgaria are both 

studied and assessed. The data will be recorded in an appropriately defined unified 

structure (repository) so as to retrieve information and support the effective and 

timely decision-making of different stakeholder groups, such as citizens, 

companies, non-governmental organizations, state and local authorities.  

Innovative methods for analytical solutions for turning raw data into information 

and knowledge are developed. Stakeholders’ attitudes and preferences in relation 

to the use of ecosystem services provided by forests are studied.   

The project will provide the framework, installation, configuration and 

initiation of a modern, innovative and state-of-the-art information platform that 

provides 24/365 access for all stakeholders and beneficiaries to the scientific and 

applied results obtained from the project, tools for creating and managing different 

contact communities and the collaboration between them, tools facilitating the 

implementation, analysis and publication of corresponding studies and activities, 
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etc. A suitable information and communication infrastructure that meets digital 

society’s modern requirements in relation to accessibility, integrity and entirety of 

information resources is to be built and maintained, which is going to ensure the 

necessary sustainability of the project’s results.   

 

3. Conclusions  

Forest areas provide water resources that account for 60% of the demand for 

drinking water. The forest areas with water protection functions in Bulgaria cover 

an area of 248,943 hа, which equals 6.1% of the forest fund. 72.64 % of these 

territories are state land, 11.41% - municipal land, 9.89% - private land, and 6.06% 

- other land. Forests with water protection functions accumulate between 1-1.5 

billion m3 of water annually. These forests play the role of a multi-annual 

equalisation tower which provides an all-year-round uniform flow of presumably 

clean water, which is brought to water consumers and water users through 

aquaculture facilities. 

The EU Biodiversity Strategy to 2020 (2011) adopted by the European 

Commission recommends that Member States map and assess the state of 

ecosystems and their services in their national territory, assess the economic value 

of such services, and promote the integration of these values into accounting and 

reporting systems at EU and national level by 2020. This strategy was reflected in 

Bulgarian legislation through the current Forestry Act (2011), which contains a 

separate Chapter 17 entitled “Public ecosystem services provided by forest areas”. 

It defines 9 paid services provided by forest areas, provides guidelines for the 

development of these territories in relation to ecosystem services conducive to 

doing business, as well as the possibility that certain forest areas be designated in 

regional development plans as areas providing paid ecosystem services. The 

money collected from these payments are going to be divided among the owners of 

the forest areas with approved forestry plans and programmes – territorial units of 

forest and hunting holdings, municipalities, etc. The Ordinance on establishing the 

compensation due for paid public services provided by forest areas is also currently 

be drawn up. 

The project results further build on these tasks by directing the attention to 

forest ecosystems with water protection functions and the users of the physical 

water ecosystem service. 

A real model for production management and income distribution among 

economic entrepreneurs: forest owners – water users and water producers in 

Velingrad Municipality, is going to be elaborate.  

The project funded by the Bulgarian National Science Fund. 
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1. Въведение 

В днешно време, организациите трябва да са гъвкави, за да бъдат 

конкурентноспособни. С нововъведенията в информационните технологии 

организациите трябва успоредно да търсят и начини за подобряване на 

мениджмънта. Необходимостта от промяна прави архитектурния подход 

актуален при всички организации, независимо дали са от публичния или от 

частния сектор. 

Обект на настоящото изследване е съвременната гъвкава организация. 

Предмет на настоящото изследване са нейните архитектурни аспекти.    

Основната цел е да се изследва архитектурния подход гъвкава интеграция: 

- какво представлява архитектурата на предприятието; 

- какви са ползите от архитектурния подход; 

- каква архитектура се използва в условия на гъвкава интеграция; 

- какви са предимствата на тази архитектура. 

 

2. Организационна гъвкавост 

Гъвкавостта е начин на мислене, който променя установените практики, 

за да може организацията да се адаптира към новите технологии и да бъде 

конкурентноспособна. Тя е адекватно реагиране на промени във външната 

среда. Организацията трябва бързо да се адаптира и да усъвършенства 

процесите си [5]. Характерно за нашето съвремие е динамичният начин на 

живот, свързан преди всичко с научно-техническия прогрес. Постоянно 
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настъпват промени в живота на хората и затова архитектурата на 

предприятията трябва да отговаря на новите изисквания, като бъде подвижна, 

гъвкава и адаптивна. 

Условията за бизнес се променят с бързи темпове, затова става все по-

трудно да се прогнозира, какво ни очаква в бъдеще. Когато условията в 

настоящия момент са нестабилни, става все по-трудно да се правят планове 

за бъдещето на една организация.  

Следвайки един дългосрочен план в бързо изменяща се среда, 

организацията ще претърпи провал, защото действията й са били правилни от 

гледна точка на миналото, а в настоящият момент ще изглеждат неефективни 

и могат да доведат до загуби за компанията. Опитът за създаване на 

дългосрочен план може да се окаже един от факторите, които препятстват 

новаторското мислене и правилното ориентиране на организацията, в 

постоянно променяща се среда.  

За да се предотврати негативния ефект за компаниите от дългосрочните 

планове, трябва да се потърсят алтернативи. Добър начин за справяне с 

проблема е транcформацията на традиционните структури в гъвкави. 

Гъвкавите организации правят планове за кратки срокове, което им помага да 

реагират на измененията във външната среда без да претърпят загуби. Тази 

промяна може да бъде предизвикателство за традиционните организации, 

които са свикнали да се придържат строго към планове за период от една  

или повече години, но за да не бъдат изместени от настоящите си позиции 

трябва да положат усилия.  

Предимството на  гъвкавите компании е свободата, която имат при 

изграждането на своята архитектура. Те изграждат системи, които са 

адаптивни към всяка промяна [1]. Като част от архитектурата на 

предприятието се явява информационната архитектура, която е важен фактор 

при цифровата трансформация на съвременните гъвкави организации.  

Информационната архитектура може да бъде актуализирана във всеки 

един момент, в отговор на променящата се среда. За разлика от новите 

организации тези, които са на пазара от дълги години имат по-малка 

способност за адаптация, но въпреки това най-добрите успяват да се 

адаптират. В [8] е разгледана ролята на индустриалните клъстери за 

повишаване на конкурентоспособността на съвременните предприятия.   

За да могат организациите да се приспособят към настоящите условия 

по най-добрия начин, цялата информационна инфраструктура трябва да 

функционира, базирайки се на гъвкавите принципи. Тази промяня се 

осъществява на две нива [2]: 

 За хората и процесите е необходима промяна в организационната 

култура; 

 За технологиите е необходима подходяща  архитектура, която е 

проектирана и реализирана от организацията. 
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3. Архитектура на предприятието 

Актуална тема е цифровата трансформация. Развитието на цифровата 

икономика радикално променя не само технологиите, но и бизнеса. Ако по-

рано цифровата икономика е била само част от икономиката, основаваща се 

на технологии, сега практически не може да се отличи от „традиционната 

икономика“. Развива се постоянно и практически обхваща всички нови 

области, включително мобилната мрежа, Интернет, облачните технологии и 

т.н. [6]. В основата на цифровата икономика е обединението на данни, 

независимо от местоположението им като се използва облачна среда на 

интеграция. Също така трансформацията става причина за интеграцията на 

приложения – обединяват се различни приложения и данни, за да се 

предостави по-задълбочена и точна информация на потребителите.  

За оптимално проектиране на всички компоненти от новото състояние 

на организацията, трябва да се обърне внимание на понятието „архитектура 

на предприятието“. Това е информационна основа, която обвързва всички 

части на организацията в едно цяло и дава общ поглед за нея. Архитектурата 

на предприятието описва организацията като едно цяло, състоящо се от 

множество взаимодействащи си и взаимосвързани части.  

Първоначално „архитектурата“ се използва само в сферата на 

информационните технологии, но след 2000 година започва активно да се 

прилага в проекти по организационно развитие и трансформация на бизнеса 

[6]. Сега архитектурата на предприятието позволява компаниите да се 

анализират и проектират от гледна точка на реализацията на целите, 

фокусирайки се върху своята структура, функции и използвани 

информационни технологии. С този подход компаниите се разглеждат като 

система от процеси, цели, данни, технически средства и т.н. 

Архитектурата на предприятието реализира идеята за системен подход 

при управлението в условията на промени. Именно необходимостта от 

промяна прави този подход актуален при всички организации (държавни, 

нестопански и стопански). Познаването и разбирането на архитектурата 

(нейните принципи, методи и технологии) са необходими, когато нещо се 

създава или преструктурира. Основната задача на мениджмънта сега е да се 

справи с развитието на организациите в бързопроменяща се и почти 

непредсказуема среда. Работата в условия на  неопределеност започва да 

става предизвикателство за организациите. Вече не е толкова важно, колко 

добре работи организацията в момента, а по-скоро дали е готова за бъдещите 

промени и дали ще успее да изпълни целите си в променящата се среда.  

Архитектурата на предприятието предлага методи, с които тези 

трудности могат да се преодолеят. Необходимостта  от постоянни 

подобрения изисква нови методи за работа, свързани с моделиране и 

проектиране. Увеличаването ролята на моделирането е част от общата 

закономерност на движението към нови технологични подобрения [6]. 

Новите технологии са основната движеща сила на промяната. В условията на 
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глобални, слабопредсказуеми и висококонкурентни пазари, разработката и 

използването на нови технологии става източник на конкурентно предимство 

за организациите, които могат да се възползват от това и  от друга страна - 

рисков фактор за тези, които не проявяват необходимото внимание.  

Структурата на предприятието е ключов фактор за успех като се 

осигуряват ефективност в дейността и пазарни позиции. С други думи 

ниското качество на продукти и услуги е следствие от лош организационен 

мениджмънт. Това доказва, че промяната е неизменна част от съвременния 

бизнес. Успешните трансформации трябва да обхващат стратегиите, 

дейността, информационните системи и корпоративната култура. 

Архитектурата на предприятието определя общата структура и 

функциите на бизнес процесите и информационните технологии в рамките на 

цялата организация, включително на партньори и други организации, 

формиращи т.нар. разширено предприятие [3]. Общия поглед, осигурен от 

архитектурата на предприятието създава възможност за единно проектиране 

на системите (бизнес и ИТ), при което да се задоволяват потребностите на 

организацията.  

Корпоративната архитектура е един от инструментите за 

организационна промяна на предприятието като цяло, особено частта от 

организацията, която отговаря за информационните технологии. 

Съществуват два основни подхода за организационни промени. Първият е 

свързан с  реинженеринг на процесите, а вторият – с управление на знанията. 

Като цяло архитектурата на предприятията е преди всичко управление на 

знанията, т.е. процес на събиране и разпространение на информация за това, 

как организацията използва и как трябва да използва информационните 

технологии в своята дейност. От друга срана включването на бизнес 

архитектурата в архитектурата на предприятието осигурява възможност за 

оптимизиране на бизнес процесите. Тя се явява динамичен инструмент, който 

помага на организациите в процеса на осъзнаване на собствената им 

структура и начините за осъществяване на тяхната работа и функции. Тя 

осигурява „карта“ на предприятието, с която може да се планира промяната 

както в областта на бизнеса, така и в областта на технологиите [3]. 

Архитектурата на предприятието покрива аспектите, свързани с бизнеса и 

тези, свързани с информационните технологии. Също така и процесите на 

развитие, еволюцията на архитектурата, на структурите на управление и 

контрола на тези процеси, които осигуряват преход от настоящото към 

желаното бъдещо състояние. 

 

4. Архитектура на гъвкавата интеграция  

Концепцията за гъвкава организация се базира на интеграцията на хора, 

процеси и технологии, а основа за всичко това е архитектурата на 

информационните технологии [2]. Тя представя начинът, по който си 

комуникират технологиите, за да се изпълни даден бизнес процес. 
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Архитектурното измерение представя зрелостта на организацията и 

интеграцията на бизнеса.  

За начало ще разгледаме архитектурата, ориентирана към услуги. Тя 

представлява модулен подход за разработка на софтуер. Този модел свързва 

различни функционални модули (услуги) с помощта на ясно определени 

интерфейси [7]. Интерфейсите не зависят от използваните платформи, 

операционни системи и езици за програмиране.  

Затова отделните услуги могат да взаимодействат помежду си. Това ги 

прави гъвкави и адаптивни. От друга страна архитектурата, базирана на 

микроуслуги е подход за структуриране на приложения. Приложението не е  

масив от данни, работещ на един сървър, а набор от малки напълно 

независими компоненти [7]. Този подход е представен на фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Архитектура, базирана на микроуслуги - подход за 

структуриране на приложения [7] 

 

Микросървис архитектурата дава възможност на разработчиците да 

използват по-ефективно облачните инфраструктури и да повишат 

интензивността на управление на компонентите за обезпечаване на 

устойчивост и мащабируемост на приложенията, които трябва да са достъпни 

по всяко време. Тази архитектура също така опростява управлението на 
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принадлежността на компонентите, доколкото предоставя на всяка група от 

разработчици възможността да поемат отговорност за целия жизнен цикъл на 

микросървис компонента и да могат бързо да внасят изменения в него. 

Като правило модулите за интеграция се разгръщат в монолитна 

централизирана среда, а когато погледнем на тази област през призмата на 

микросървис архитектурата се получава архитектура на гъвкавата 

интеграция. Архитектурата на гъвкава интеграция е децентрализирана 

микросървис архитектура, предназначена за интеграционни решения.  

 

 Клетката като част от микросървис архитектурата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Клетка [1] 

 

Клетката е съвкупност от компоненти (микроуслуги). Тези компоненти 

могат да комуникират помежду си чрез вътреклетъчна комуникация, а 

външната комуникация се осъществява с прокси сървър. Точно тези клетки 

образуват микросървис архитектурата [1].  

Една от целите при изграждането на модерна архитектура е да се даде 

възможност за адаптивност. Адаптивността е способността на организацията 

да реагира на промените в околната среда, да преодолява новите 

предизвикателства и да отговаря на изисквания на клиентите по ефективен и 

гъвкав начин. 
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Фиг. 3. Архитектура, базирана на клетки [1] 

 

На фиг. 3 е представена архитектурата, базирана на клетки. Едно от 

основните предимства на клетъчната архитектура е по-голямата гъвкавост в 

сравнение с традиционната многопластова архитектура. Микросървис 

архитектурата е подход, с който едно приложение се изгражда като сбор от 

клетки, а те са изградени от услуги, които работят самостоятелно и 

комуникират една с друга, използвайки различни механизми. Архитектурата 

на микроуслугите притежава следните свойства [4]: 

- Всеки компонент може да се дублира; 

- Архитектурата на предприятието може да се възпроизведе изцяло; 

- Компонентите се организират в отговор на нуждите на бизнеса; 

- Малки екипи за всяка микроуслуга; 

- Екипите от разработчици не използват проектния модел, а се 

фокусират върху продукта за периода от целия му жизнен цикъл; 

- Микроуслугите използват прости начини за комуникация, най-често 

протоколи като HTTP; 
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- Децентрализирано управление (монолитното приложение се 

разбива на отделни услуги). На фигура 4 е представена 

трансформацията на монолитно приложение в приложение, 

изградено от отделни услуги. 

 

 

Фиг. 4. Трансформация на монолитно приложение в микросървис 

приложение [7] 

 
 

5. Аспекти на архитектурата за гъвкава интеграция 
 

 Интеграция на малки модули  
 

При интеграцията на малки модули се реализират преимуществата на 

архитектурата на микроуслугите – гъвкавост, мащабируемост и устойчивост. 

Интеграцията на малки модули предоставя възможността за използване на 

архитектурата на микроуслугите на ниво интеграция и осигурява 
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увеличаване на гъвкавостта за сметка на ифраструктурната обвързаност на 

компонентите и общото повишаване на устойчивостта във вид на по-голяма 

изолация на компонентите. 
 

Гъвкавост: Потоците на интеграция могат да се изменят поотделно, 

независимо един от друг, което допринася за по-безопасно внедряване на 

промените и ускорява въвеждането в експлоатация на решението. 

Мащабируемост: Потоците могат да се мащабират поотделно, което 

дава всички преимущества на ефективното еластично мащабиране на 

облачни инфраструктури. 

Устойчивост: Изолираните потоци на интеграция, разгърнати в отделни 

контейнери, не отнемат от общите си ресурси (като памет, съединения и 

процесори). 
 
 

 Децентрализирана интеграция  

Сериозен проблем за архитектурите, ориентирани към услуги е била 

необходимостта от създаване на централизирани групи за интеграция и 

инфраструктури за формиране на нива за обслужване. Във връзка с това 

изпълнението на проектите е било нестабилно, защото са били зависими от 

централните групи за интеграция. Централната група много често не 

разбирала самите интегрирани приложения, което водело до много грешки. 

Затова много организации предпочитат екипите, разработващи приложението 

да отговарят самостоятелно за създаването на своите услуги. По-късно 

преходът към интеграция на малки модули позволява да се разпределят 

процесите за интеграция и тяхното обслужване. Децентрализацията е подход, 

който повишава гъвкавостта за изменение и мащабиране на приложенията. 

Основната идея е вниманието да се измести от предприятието към 

разработчиците, а това носи полза за бизнеса. Тази идея се появява в 

следствие на въвеждането на нови технологии, които улесняват 

разработчиците и предлагат стандартни решения за облачни платформи. 
  

 Инфраструктура на облачната интеграция 
 

Приложенията на микроуслугите се състоят от елементи  на бизнес 

логика и интеграция. За повишаване ефективността на разработката е 

препоръчително създаване на микроуслуги за задачите на интеграцията в 

опростена среда. На свой ред тази опростена среда може да се използва като 

облак. Това дава възможност на микроуслугите да взаимодействат като едно 

цяло. 

 

6. Заключение 

Напредъкът в технологиите и промените в бизнес средата налагат 

архитектурата на предприятието да бъде гъвкава. Традиционните 

централизирани архитектури вече не отговарят на нуждите на бизнеса и 

потребителите. Една модерна архитектура трябва да бъде адаптивна. 
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Концепцията за гъвкава организация се базира на интеграцията на хора, 

процеси и технологии, а основа за всичко това е архитектурата на 

информационните технологии. Затова архитектурата, базирана на 

микроуслуги е отличен подход за изграждане на децентрализирана система, 

която да отговаря на изискването за гъвкавост. Оттук следва и актуалната 

тема за цифрова трансформация на организациите. Трансформацията става 

причина за интеграцията на приложения, а архитектурния подход предлага 

методи, с които да се преодолеят трудностите, възникнали при промяната.  
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1. Въведение 

В съвременния свят на изменения, организациите не могат да си позволят 

да са в застой. С навлизането на нови технологии и увеличаването на 

конкуренцията, трябва да се търсят начини за непрекъснато подобряване на 

управлението. Парадигмата за гъвкавост помага за решаването на тези 

проблеми чрез цялостна трансформация на организацията. 

Обект на настоящото изследването  са бизнес процесите в управлението. 

Предмет на изследването e тяхната гъвкавата интеграция и ефектите, 

които поражда тя върху работния процес.  

Основната цел на настоящото изследване е да се разкрие положителното 

влияние на гъвкавата интеграция върху бизнес процесите: 

- как ще се увеличи ефективността в организациите; 

- как ще се подобри качеството на предлаганите услуги; 

- възможно ли е гъвкавата методология да се приложи върху 

административните организации и как това ще ги направи по-добри.  

 

2. Концепция за гъвкавост  

Agile в бизнес средите е начин на мислене, който променя установените 

практики, за да може организацията да се адаптира към новите технологии и 

да бъде конкурентноспособна. Гъвкавостта е способността за реагиране при 
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промени във външната среда. Организацията трябва да реагира адекватно 

като се адаптира към тях и по този начин да обновява своята политика и да 

усъвършенства бизнес процесите си.  

Agile е практика за управление в динамична среда. Високата динамика 

на съвременния бизнес налага изискването за постоянно приспособяване на 

информационните системи. Но вече не е достатъчно само да се 

автоматизират процесите. Необходимо е бързопроменящите се условия в 

бизнеса да се отразяват своевременно, т.е. корпоративната информационна 

система трябва да се променя толкова бързо, колкото се променят 

изискванията към бизнеса като цяло. 

Agile е събирателно понятие за различни методи и подходи за 

управление, които фокусират вниманието на екипите върху нуждите на 

клиентите, опростяват организационната структура и процесите, предлагат 

работата да се извършва на кратки итерации, активно използват обратната 

връзка и предлагат увеличаване на пълномощията на сътрудниците. 

Гъвкавите организации отделят голямо внимание на обратната връзка, за да 

подобрят продукта или услугата си и по този начин да осигуряват по-голяма 

стойност на своите клиенти [1]. За да е ефективна гъвкавата организация, 

нейните структура и процеси трябва да са колкото е възможно по-опростени. 

Това позволява на сътрудниците да се фокусират върху своята работа, а не 

върху съблюдаването на регламенти и правила. Колкото по-гъвкава става 

организацията, толкова по-хоризонтална става нейната структура. На най-

високото равнище на гъвкава интеграция вместо традиционния начин на 

управление водопаден, в който има строга йерархия, започва да се наблюдава 

самоуправление в компаниите, т.нар. холакрация. Тази парадигма 

предопределя управлението като такова и дава възможност на всеки член от 

екипа да се почувства лидер [2]. Йерархията не е между хората, а между 

функциите, които се изпълняват в организацията. С помощта на тази 

технология на управление могат да се създават екипи, които да работят бързо 

и ефективно, разпределяйки си самостоятелно задачите по пътя към общата 

цел като се придържат към строг график и срокове за изпълнение. Добрите 

гъвкави екипи поемат отговорност за своята работа и гарантират, че целите 

ще бъдат постигнати. Този начин на управление е присъщ за тюркоазените 

организации от спиралната динамика. Както Scrum за Agile, така и  

холакрацията е рамка, която се използва в организациите от предпоследното 

ниво на спиралната динамика [3].  

Компаниите, които осъзнават разделението на ценностите и принципите 

на Agile като работят съгласно тях, могат да достигнат висока степен на 

хармония и да започнат да работят като единен организъм. Подобно 

управление ще отнема по-малко усилия и ще допринася за по-висока 

ефективност в работния процес и съответно по-висока мотивация на 

сътрудниците в предприятието. 
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3. Гъвкава методология 

За да може една организация да се променя достатъчно бързо в 

съответствие с външните фактори, тя трябва да бъде с гъвкави процеси, 

стратегии, системи за мотивация на труда  и системи за комуникация. 

Комплексната гъвкавост на организациите представлява гъвкавост в начина 

на мислене, действията и взаимоотношенията между мениджмънта и 

сътрудниците [5]. 

Тази методология цели организациите да се придвижат от настоящата си 

фаза на зрялост до ниво на гъвкава интеграция. Резултатът, който се търси е 

увеличаване на  производителността, на сътрудниците и намаляване на  

разходите чрез преразпределяне на ресурсите към самоуправляващи се 

екипи. Методологията за преминаване през тези стадии на зрялост включва 

интеграция на хора, процеси и технологии. Тя ни предоставя подход за 

постигане на определена цел – организацията да бъде изключително гъвкава. 

Представената методология е итеративен процес, характеризиращ се с пет 

етапа. Освен това тя разглежда организационните подобрения в три 

измерения. В нея не се предвижда организациите да започнат от нулата, а по-

скоро да извършат оценка, за да дефинират текущото си състояние и да 

определят път за преминаване към по-високо ниво чрез подобрение в три 

измерения: хора, процеси и технологии. Има два основни елемента, които 

позволяват непрекъснато подобряване на организациите и придвижването им 

надясно в модела на зрялост: 

- oснова  е културата на организацията е основополагаща за за хората и 

за процеса; 

- архитектурата, проектирана и реализирана от организацията е 

фундаментална за технологията. 

Най-важното за една организация е способността на хората да взимат 

решения на база оценка на настоящата ситуация. Организационната  култура 

и структура контролират начина, по който хората действат. Това е 

платформата, която позволява на хората да работят по-ефективно. 

Организационната културата играе важна роля в адаптирането към 

промените. Навиците и добрите практики, наследени от нея, са по-силни от 

тези, които се прилагат само от организационната политика. 

Организационната структура влияе върху това как иновативните идеи  на 

организацията се осъществяват и предоставят на крайните потребители. 

Традиционните структури могат да блокират потока от иновации. Като 

алтернатива се предлага организационна структура, която позволява на 

организациите да станат адаптивни, новаторски и гъвкави. Сътрудниците  

чрез изменение на организационната култура трябва да преминат от 

водопаден подход  към децентрализирани  гъвкави  екипи. На фигура 1 

илюстративно е направено сравнението между традиционна  и гъвкава 

организация. 
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Фиг. 1. Сравнение между традиционна  и гъвкава организация 

 

Процесите определят стъпките, които една организация трябва да 

предприеме, за да осъществи целите си. Процесът е свързан с хората, 

участващи в неговото изпълнение, както и с технологията, която се прилага 

за оптимизиране на тяхната производителност. Въпреки че са въведени много 

подходи за осъществяване на бизнес процеси, можем да ги разделим на два 

основни: традиционният водопаден подход и иновативният гъвкав подход.  

Както вече споменахме, архитектурата е основополагаща за 

технологията. Тя се позовава на зрелостта на предприятието и интеграцията 

на хора, процеси и технологии в организацията. Нови архитектурни модели 

за представяне на предприятието са „наслоен“, „сегментиран“ и „базиран на 

клетки“ [4]. Желаният модел на архитектура има пряко въздействие върху 

технологиите. Организационната култура и архитектура съвместно създават 

платформа, позволяваща на хората, процесите и технологиите да работят по-

ефективно и да се подобряват. Културата играе основна роля за подпомагане 

на сътрудниците, а архитектурата има ключова функция в подпомагането на 

технологиите. И двата фундамента имат припокриващи се и допълващи се 

роли в подкрепата на трите стълба за дигитална трансформация.  

                  

- Модел на зрялост 

   Организациите се придвижват надясно по модела на зрялост (от 

традиционен каскаден модел към гъвкав) чрез подхода итеративна бизнес 

трансформация [4]. Цялостният подход за преминаване от един етап към друг 

е повтарящ се (итеративен). Състои се от етапите планиране, изпълнение, 

преглед, подобрение и връщане към началото. Добрите практики помагат на 

организациите да се придвижват в модела на зрялост, независимо от 

текущото ниво. Пропускането на нива не е препоръчително, защото при  

всяка промяна на сътрудниците им отнема време да се приспособят. С 

помощта на този подход организацията преминава към желаната цел гъвкава 

интеграция, от ниво на ниво. На фиг. 2 е показана трансформацията към 

гъвкава интеграция. 
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Фиг. 2. Модел на зрялост: Гъвкава интеграция [4] 

Преходът се разглежда в три измерения : 

- Хора 

Първата стъпка в този процес е формирането на малка група, наречена 

Agile-ядро. Екипът е критичен фактор за успех в цялостната трансформация 

на организацията. Следват три правила. Първо, избиране на  хора, които 

приемат промените и се адаптират бързо. Второ, избиране на хора, които 

имат необходимите умения или могат лесно да бъдат обучени. Трето -  да се 

подберат сътрудници, които са от различни нива и  изпълняват различни 

роли. Идеята тук е да се направи обучение на сътрудниците от ядрото и след 

това те да обучат останалите, което да превърне цялата организация в 

гъвкава. В тази трансформационна дейност могат да се използват много 

подходи като например, структурирано обучение, хакатони, сесии за обяд, 

лаборатории за иновации и т.н. Като следваща стъпка в организациите се 

появяват самоуправляващи се екипи. Тяхната мотивация е да имат 

подходяща децентрализирана структура. Организираната  структура 

осигурява платформа за създаване на самоорганизирани екипи, което 

предопределя самостоятелно планиране, изграждане и управляване. В 

същото време спазват строг график за изпълнение на задачите. Те са 

изградени от сътрудници, които са взаимозаменяеми - всеки може да свърши 

работата на другия, ако се налага. Хората в подобни екипи са свързани от 

обща цел и работят в хармония един с друг. Оправомощени са сами да взимат 

решения и да контролират ситуацията. Всеки е свободен да изрази мнението 

си и да предлага идеи. Всеки член на екипа може да се прояви като лидер. 

- Процеси 

Организацията на ниво гъвкава интеграция използва итеративен модел 

за изпълнение на бизнес процеси. Лесно е да се дефинират итеративни 

процеси, но е трудно да се изпълняват без конвенционална култура и 

архитектура. Даденият подход се основава на последователни итерации. 

Първо се предлага продукт, който все още не е обработен, а след всяка 

итерация продуктът се усъвършенства на базата на обратна връзка от 

клиентите. Практиката показва, че итерации, които варират от един до три 

месеца са най-ефективни. 

641



- Технологии 

В среда на гъвкава интеграция, самият екип на проекта е отговорен за 

предоставянето на висококачествено приложение. Той планира, изгражда, 

изпълнява и управлява приложението. Самоуправляващите се екипи изискват 

архитектура за определяне на границите на логическата и физическата 

архитектура в предприятието като цяло. Бързите промени в предпочитанията 

на потребителите води до нуждата от дигитална трансформация. Тя е  фактор 

за успеха на съвременните предприятия. Самоорганизираните екипи, трябва 

да бъдат дигитални, за да спечелят пазара и да предоставят дългосрочни 

услуги на потребителите. 

 Един итеративен модел изисква обратна връзка, а клетъчната 

архитектура осигурява възможност за улавяне на данните, необходими за 

идентифициране на изискванията на потребителите. Конструктивната 

обратна връзка трябва да бъде взета предвид при планирането на следващата 

итерация, за да се увеличи стойността на продукта за потребителите. 

Технологиите за  интеграция са най-ефективни, когато екипите разбират 

организационните указания, за да ги следват по-лесно, както и когато имат 

достъп до информация за най-добрите практики [4]. Информационните 

архитектури трябва да определят ясни процеси за отделните екипи, като: 

- Дават достъпни указания; 

- Прилагат елементи от най-добрите   практики, когато това е 

възможно; 

- Процесите са добре дефинирани; 

- Екипите работят за общата цел, като се самоорганизират; 

- Споделянето на информация и нови идеи е препоръчително.   

Използването на Agile като цяло е път, а не цел [1]. След като се 

внедри в дадена организация, винаги ще има нещо за подобряване. Това 

движение е безкрайно, защото няма идеален процес или продукт. Развитието 

и конкуренцията никога не спират. 

 

4. Сфери на гъвкавост 

На фиг. 3 е представен модел, който разкрива комплексното понятие 

„Agility“ и взаимодействието между елементите, които го изграждат: 

гъвкавост на бизнеса, гъвкавост на процесите и техническа гъвкавост [11]. 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3. Сфери на гъвкавост 
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Гъвкавостта на бизнеса (Business Agility)  е понятие, което ще разберем 

по-ясно, ако разгледаме параметрите на бизнес гъвкавостта, показани на 

фигура 4. Това е модел, състоящ се от 9 параметри, разпределени в 3 

направления, като в центъра се намира клиентът. В този модел всички 

области от всяко направление са равнопоставени, взаимодопълващи се и 

зависими един от друг. Гъвкавост на бизнеса се постига, когато 

организацията стане гъвкава по всички параметри от дадения модел [12].    

Фиг. 4. Гъвкавост на организацията [11] 
 

Гъвкавостта на бизнеса  е основният фактор, който направлява 

организацията към постигане на нейните цели. Повечето компании посочват 

обгрижването на клиента като основна цел, но отношението към него може 

да има различни нюанси за частния и за публичния сектор. Въпреки това, 

както и да се определи, ориентацията към клиента формира основните 

дейности на организацията и затова се позиционира в центъра на този модел. 

Около него се формират три основни направления за работа, взаимодействие 

и начин на мислене. В [13] са разгледани някои аспекти на виртуалните 

предприятия и техните възможности за гъвкавост. 

 В три насоки от направлението за Работа се регулира начина, по който 

функционира гъвкавата организация. Започвайки от техническата гъвкавост 

на ниво конкретен сътрудник до гъвкавост на процесите на ниво  ценности, 

разширявайки се до гъвкавост на организацията като цяло (Enterprise Agility). 

Направлението за Взаимодействия отговаря за отношенията, които се 

формират както в организацията, така и извън нея. Структурната гъвкавост 

определя взаимодействието между хората, екипите и подразделенията на 

организациите. Лидерската гъвкавост определя отношенията между 

сътрудниците и ръководството. Пазарната гъвкавост определя отношенията 

между организацията от една страна и  от друга клиентите и пазара. 
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Направлението на Мисловните модели описва ключовите характеристики на 

гъвкавата организация като обучение, сътрудничество и отговорност. За да се 

постигне гъвкавост на бизнеса, всички области трябва да работят в хармония. 

Внедряването на „Agile“ не трябва да се разглежда като изолирана 

трансформация на една или две области, а като непрекъснато подобряване 

във всички насоки. Целта на този модел е да покаже към какво трябва да се 

стреми организацията, за да се усъвършенства.  

 

5. Гъвкаво управление на публичния сектор 

През 2001 година в Agile Manifesto се регламентират основните 

ценности на методологията. Хората и тяхното взаимодействие са по-важни от 

процесите. Създаването на добре работещ продукт е по-важно от подробната 

документация, сътрудничеството с клиента е по-важно от съгласуването на 

условията в договора. А готовността за промяна е за предпочитане пред това 

да се следва първоначалния план [10]. Гъвкавостта се основава на 

способността да се действа в ситуации на неопределеност, да се реагира на 

новите потребности на обществото и променящите се условия, както и 

гъвкаво да се управляват ресурсите и приоритетите. Напълно възможно е 

Agile да се внедри в публичната администрация, след като се адаптира към 

специфичната работа на административните организации. Гъвкавото 

управление спомага за намирането на ефективни решения в условия на 

ограничени ресурси. От една страна дава свобода за действие на държавните 

служители, а от друга се спазват необходимите изисквания и процедури за 

административните структури.  Първо трябва да се избере конкретен метод, 

подходящ за дейността, после  да се определят задачите, целите, основния 

срок за изпълнение и сроковете за спринтове, брой сътрудници в екипа и т.н. 

Важно е да се избере метод, който максимално да отговаря на конкретните 

изисквания. Окончателният етап на внедряване е първият опит с Agile, т.е. 

първият проект създаден чрез гъвкав подход. Много е вероятно да се получат 

грешки, да се наложи едни инструменти да се сменят с други, възможно е да 

се сменят ролите между хората в екипа. Първият опит е процес на 

адаптиране. От една страна компанията свиква с методологията, а от друга 

методологията се адаптира към организацията [9]. Организационните 

процеси и организационната култура трябва да си съответстват. За 

ефективното използване на  гъвкавите подходи, при които екипите се 

самоорганизират, обединени от обща цел е необходимо не само да се 

променят процесите, но и да се направи трансформация на организационната 

култура. Възможно е внедряване на гъвкав подход и без изменение в 

организационната култура, но тогава няма да се получи очакваният ефект 

(раздвижване на закостенялата бюрократична организация). 

Agile е сравнително нова тема за държавните органи. За използването на 

гъвкави методи в публичния сектор са налице множество препятствия, като 

културни бариери и нормативна уредба. Но въпреки това съществуват 
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примери, които показват, че е възможно подобно приложение и дори се 

получават по-добри резултати в сравнение с класическия каскаден метод на 

управление. Изграждането на система за държавно управление, 

съответстваща на тенденциите за цифровизация и бързи промени е сериозно 

предизвикателство за всяка държава. Много държави избират гъвкави 

подходи, за да променят културата във ведомствата, да създадат възможности 

за бърза реализация на проектите си и да направят органите на властта 

привлекателно място за работа на млади професионалисти. Отличен пример 

за преход към Agile методология е Великобритания, където приложението на 

гъвкав подход е задължително при разработката на електронни услуги от 

публичния сектор. Освен нея САЩ и други европейски страни също прилагат 

гъвкавата методология като средство за повишаване на ефективността [7]. 

Друг добър пример е Русия, където се работи по регулирането на 

нормативната уредба за използване на гъвкави подходи в публичната 

администрация [8]: 

- Пенсионен фонд Област Самара 

Организацията използва гъвкавите подходи Scrum и Kanban за 

реализация на проекти и за оптимизация на процеси по предоставяне на 

услуги и вътрешни организационни проекти. Резултатите са по-ефективна 

комуникация, по-кратки срокове за изпълнение на задачите, по-високо 

качество на предоставяните услуги и нематериална мотивация на 

служителите. 

- Информационно-аналитичен център, Санкт Петербург 

Използват Scrum и Kanban за управление на проекти, свързани с 

информационните системи. Резултатите са съкращаване на сроковете за 

изпълнение, оперативно управление на промените, икономия на бюджета и 

по-високо качество на продуктите. 

-    Отдел „Жилищни и комунални услуги“, Тюменска област 

Използват Scrum за реализация на ИТ проекти и Kanban за оптимизация 

на разпределението на задачите в ИТ отдела. Резултатите са по-голяма 

прозрачност, по-ефективна комуникация, по-качествени продукти, по-кратко 

време за реализация. 

Тези примери доказват, че Agile метода може да се прилага в публичния 

сектор. Сътрудниците са по-мотивирани да изпълняват задълженията си и с 

помощта на гъвкавия подход постигат по-добри резултати. Разходите се 

съкращават, прозрачността се увеличава и проблемите се решават бързо и 

навременно. 

  

6. Заключение 

Научно-техническият прогрес оказва влияние върху начина на живот на 

хората, следователно се променят и потребителските очаквания. Компаниите 

трябва да реагират гъвкаво на измененията и да бъдат ориентирани към 
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клиентите. Тук Agile методологията се явява като готово решение за 

адекватно реагиране на промените от външната среда. 

Гъвкавата методология може да се прилага абсолютно навсякъде. 

Публичният сектор не прави изключение. Разгледаните добри практики от 

Русия, САЩ и Великобритания свидетелстват за това, как използването на 

гъвкави подходи в държавното управление позволява съществено да се 

съкратят сроковете за изпълнение на задачите и да се повиши прозрачността 

при дейността на административните организации. Комуникацията между 

администрациите става по-ефективна, намаляват се разходите от 

предвидения бюджет и в същото време качеството на предлаганите услуги се 

повишава значително, което води до по-висока удовлетвореност на 

потребителите. 
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Abstract. Combining GIS with other analytical tools allows enterprises to obtain the 

necessary support for the successful planning of strategic goals related to sustainable 

development. Decision-making requires the integrated use of information from multiple 

sources, which increasingly includes a geospatial component defined by a number of factors 

linked to the external and internal environments in which enterprises operate. The article 

aims to identify the additional opportunities that SMEs can derive from the use of GIS by 

outlining the framework for their application as an important tool for improving 

management and control systems. As a means of supporting informed decision-making 

processes related to planned risk management and aging, they contribute to maximum return 

on investment in related assets of SME and the solving of a much wider range of operational 

and strategic issues. 

Key words: GIS, SMEs, sustainable development, ICT.   

. 

1. Въведение 

Динамично променящата се среда, в която се налага да оперират 

предприятията и организациите през последните години превръща 

ефективното изпозване на потоците от бизнес информация в едно от най-

важните условия за устойчивото им развитие. Своевременният и непрекъснат 

анализ на продажбите, сегментирането на пазарите, демографските промени 

и редица други ключови параметри се превръщат във фундамент за 

успешното позициониране и функциониране на стопанските субекти и 

особенно тези от сферата на малките и средни предприятия. Това е 

практически неосъществимо без приложението на съвременните 

информационни технологии в управлението на производствените системи. 

От гледна точка, както на външната, така и на вътрешната среда, те се 

превръщат във все по-важен фактор за просперитет в избраните области на 

реализация, като степента на тяхното приложение в управлението на бизнес 

процесите може да допринесе до ускорена промяна в неговата ефективност 

[1]. Вземането на решения все по-често налага интегрираното използване на 

информация от множество източници. В тази насока географските 
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информационни системи (ГИС) се явяват критичен инструмент за управление 

на ресурсите, регионалното планиране и икономическо развитие [2]. С набор 

от различни инструменти за картиране и анализи те дават възможност за по-

добро управление, и обосновано вземане на адекватни решения, запазвайки 

принципите на устойчивост, при добра възвращаемост на инвестициите, чрез 

оптимално използване на ресурсите, което от своя страна води и до 

увеличена конкурентоспособност. Възможностите за съхранение, анализ и 

споделяне на данни притежаващи пространствена идентичност, се явяват 

съществен фактор за разширяването и подобряването на условията за 

интеграцията на българските бизнес организации и стопански субекти, в 

рамките на Европейското и Световно икономическо пространство. 

Геореферираните данни се превръщат в съществена необходимост и за 

редицата механизми за финансово подпомагане по различните Европейски 

програми, както и в съпътстващите дейности в области на сътрудничество и 

инициативи, не само на ниво Европейски съюз, но и на национално и местно 

ниво, като част от изискванията на държавната администрация. От друга 

страна реалното приложение на този вид системи е практически 

възпрепятствано от липсата на точни и подробни пространствени и 

демографски данни, политически съображения, въпроси на управлението и 

др. Изграждането през последните години на редица геопортали създадени 

върху директивата INSPIRE, касаеща важни въпроси от областта на 

геопространствени данни и услуги като: метаданни, хармонизация и 

оперативна съвместимост, предвиждат осигуряването на условия за 

споделяне на информация по стандартите на INSPIRE за територии от 

България. По този начин, чрез комбинирането на ГИС с други аналитични 

средства, предприятията получават необходимата подкрепа за успешно 

планиране на стратегическите си цели свързани с устойчивото развитие.  

 

2. Приложение на ГИС за целите на устойчивото управление на 

предприятията 

2.1. МСП и ГИС 

     Малките и средни предприятия са катализатора за основните тенденции 

при използването на съвременни ИКТ в направления за подобрена е-зрялост, 

преход от стоки към услуги, повишаване ефективността на вътрешните 

бизнес процеси и други. Въпреки че съставляват едва 7,3 % от общият брой 

нефинансови предприятия в страната, те осигуряват заетост на 

приблизително 43 % от броят на заетите1 (таблица 1). 

 

 

 

1 По данни на НСИ от 30.11.2018 г. 
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Таблица 1 

 
 

В същото време, инвестициите в иновативни технологии и дейности 

направени от МСП надвишават в пъти тези на останалите участници в 

икономическия процес и достигат 73,3 % (фиг. 1). 

 

  

Фиг. 1. Разходи за НИРД направени от 

предприятията в страната /в хил. лв./ 

      Фиг. 2. Приходи от дейността на  

нефинасовите предприятия /в хил. лв/ 

Реализираните приходи от тяхната дейност, въпреки малкият им 

относителен дял от общия брой предприятия се равнява на почти половината 

от общо генерираните (фиг.2). ГИС платформите се утвърждават все повече, 

като основен модул, предоставящ възможност за разработване на бизнес 

инструменти и автоматизиране на процеси. Предвижданията са пазарът на 

този вид приложения да нараства с около 10 процентен ръст на годишна база, 

за периода 2017 – 2022 год.2, с реализирани приходи в размер на 6,67 млрд. 

долара, като заложеният прираст за 2019 год. е 9,21%. Бързо променящите се 

условия на пазарите, изискват непрекъснат достъп до множество данни 

касаещи бизнес статуса и стопанската дейност на предприятията. 

Традиционно използваните информационни системи като ERP, DSS, CRM и 

т.н. не могат да отговорят на все по-често използваната пространствена 

компонета в данните, която в наши дни достига до 85%. Поради тази 

2 Източник: Technavio 
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причина, за да намерят  методи и средства за постигане на тази цел, 

геопространствените данни и свързаните с тях анализи, са станали 

повсеместно използвани, поради непрекъснатото възходящо развитие в 

географските информационни науки и технологии даващи възможност, за 

подпомагане на процесите на вземане на решения в многообразие от области 

включително инженерството и социалните науки [3, 4]. Те могат да бъдат 

използвани и като инструмент подпомагащ процеса на оценка на инвестиции, 

с предоставяне на възможност за комбиниране на базите данни с 

пространствената информация за обектите [5]. 

 

2.2. ГИС за целите на устойчивото управление 

Дългогодишното използване на ГИС в множество направления свързани с 

предвиждането и предотратяването на бедствия и аварии е от ключово 

значение за тяхното разпознаване и бързото развитие на тези технологии. 

Наред с това все повече през последните години фокусът при използването 

им се измества от прилагането им като средство служещо основно за 

набавяне, анализиране и представяне на пространствените данни, основаващо 

се на принципите на картографията към допълнителните възможности 

свързани с подпомагането на взимането на обосновани решения при 

устойчивото управление на бизнеса. Тъй като повечето бизнес проблеми 

включват значителни пространствени компоненти, ГИС позволява на 

мениджърите да използват ресурсите на пространствените си данни по-

ефективно, основавайки се на естествената организация, която географията 

предоставя, което ги прави неотменна част от общата стратегия. 

Използването на геопорталите като съвременно средство за управление се 

превръща в мощен инструмент подпомагащ дейността и развитието на 

бизнеса, посредством осигуряване на единична точка на достъп до 

каталогизирани информационни активи, базирани на стандарти за метаданни, 

достъпни през широко разпространени и безплатни инструменти като 

браузъри, и услуги за анализ, оценка, валидиране и събиране на 

геореферирана информация и метаданни [6]. ГИС за целите на бизнеса 

намират приложение в редица области, като:  планиране на мрежовата 

структура, където се използват за планиране, оптимизиране,  и поддръжка 

на мрежовата инфраструктура, чрез подобряване на телекомуникационните 

процеси посредством по-добро управление на връзките с клиентите и услуги 

за локализиране; транспорт и логистика, изразяващи се в проектиране на 

транспортната инфраструктура, отчитайки редица фактори свързани с 

екологията и околната среда; управление на ресурсите - ГИС данните 

помагат на организациите да станат по-ефективни предоставяйки възможност 

за по-ефективното разпределение на ресурсите. В допълнение [7] посочва 

ползите от използването на тези системи за постигане на устойчивост, чрез 

вградените възможности за маркетингови и демографски анализи и 
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адекватните начини за визуализиране на резултатите. Друго направление, в 

което може да се търсят ползи за предприятията и стопанските субекти от 

приложението на ГИС, е като фактор подпомагащ взимането на обосновани 

управленски решения. Това може да става или като самостоятелно изградена 

система в рамките на общата стратегия за развитие [8] или комбинирано в 

контекста на BI (Business Intelligence) системата [9].  

В България използването на ГИС на ниво големи предприятия и 

стопански организации, както и в голяма част от държавните институции и 

подразделения е с утвърдени позиции3 (таблица 2). 

 
        Таблица 2 

Телекомуникационни компании и ютилити компании 

 

НК „ЖИ“; НЕК; ЧЕЗ България; ЕВН България; Овергаз; Софийска вода   

Министерства 

Министерски съвет; Министерство на вътрешните работи; Министерство 

на отбраната; Министерство на околната среда и водите; Министерство на 

регионалното развитие; Министерство на здравеопазването; Министерство 

на икономиката и енергетиката; Министерство на транспорта, информа-

ционните технологии и съобщенията; Министерство на земеделието и 

хранитеМинистерство на образованието и науката 

Агенции 

Агенция по геодезия, картография и кадастър; Изпълнителна агенция по 

околна среда; Агенция пътна инфраструктура 

 

Постигането на модернизация, чрез технологично подобряване на 

инфраструктурата и въвеждането на иновации от областта на ИКТ, са 

процеси от ключово значение за ускоряване възвращаемостта на инвестиции 

и устойчивото управление на предприятията. В това направление, през 

последните години с непрекъснато нарастващи темпове на приложение в 

МСП, неизменно присъстват и ГИС технологиите, осигуряващи методите и 

аналитичните инструменти за постигането на тези цели. Това се обуславя и 

от нормативните изисквания поставяни пред страните членки на Eвропейския 

съюз за съхранение и споделяне на информация с възможност за достъп под 

формата на задължителни геопространствени копмоненти на данните. 

Предвидените средства за „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ 4  насочени към повишаване на тяхната конкурентоспособност и 

засилване на експортния им потенциал, допълнително дават тласък на 

използването на ГИС, като част от общата им стратегия за устойчиво 

3 По данни на ESRI България 
4 BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП 
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управление. Съгласно изискванията от регламентите на Комисията всяка 

държава-членка на ЕС следва да събира, записва и съхранява в електронна 

форма определени данни за всяка операция, включително при необходимост 

данни относно отделните участници и разбивка по пол на данните относно 

показателите, когато това се изисква, необходими за мониторинга, оценката, 

финансовото управление, проверката и одита. Това определя ГИС, като 

средство с доказана ефективност при решаването на глобални проблеми, в 

настоящия момент да придобиват все по-голямо приложение и като важен 

инструмент използван комбинирано с методи от други направления, с оглед 

постигането на определени резултати в конкретни специфични области, в 

които оперират МСП. За да са водещи при осъществяване на своята дейност е 

необходимо МСП да предефинират традиционните си приложения и да ги 

разширят и отворят към клиенти, доставчици и партньори. Те трябва да 

разработят стратегии за вътрешната и външната информационна 

инфраструктура, с оглед да отговорят на предизвикателствата на 

разработването, внедряването и използването на този вид технологии. Тези 

стратегии са част от общата стратегия за развитие, в която е посочено, по 

какъв начин най-актуалните технологии в дадения момент за дадения бизнес 

могат да подобрят бизнес процесите и на тази основа да се получи 

допълнителна печалба. Нормативната изисквания за тяхното приложение5, 

ще позволи икономическите субекти извлекат значителни предимства 

възползвайки се от допълнителните възможности, които те предлагат за 

организиране на ефективно управление, повишаване бързината на реакциите 

при промени във външната среда, повишаване на качеството, обслужването 

на клиентите и др. 

 

3. Заключение 

Малките и средните предприятия, в условията на трудната икономическа 

ситуация и променящата се външна и вътрешна среда са от основно и 

решаващо значение за разработването и внедряването на модерни 

технологии. За да се развиват устойчиво е наложително прецизиране на 

техните бизнес-процеси, за да гарантират експоненциалното си развитие по 

веригата на стойността. Това налага използването на технологии, 

предоставящи възможности за обработка и анализ на информация от много и 

различни източници, която във все по-голяма степен съдържа 

геопространствена компонента. Като ключов инструмент в този процес се 

явяват ГИС, чието използване е допълнително обосновано и от нормативните 

изисквания, заложени в мерките за финансиране на МСП. С предоставяните 

възможности за интегрирана обработка и анализ на различни типове данни 

въз основа на геопространственото съдържание, те осигуряват цялостна 

5 ИСУН 2020 
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картина върху функционирането на предприятието свързвайки вътрешната и 

външна среда. Това дава възможност за вземане на тактически правилни 

решения относно общата стратегия.  
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Abstract. The possibility of digitization of the Railway Infrastructure Company in the 

Republic of Bulgaria - NRIC is considered in the light of the fourth industrial revolution 

(Industry 4.0). The main goal of the digitization, the main elements and technologies of 

Industry 4.0, which can be used for this purpose, and the main paradigm of its realization, 

have been identified. A theoretical model for the digitization of the railway infrastructure is 

presented. Based on this model, the elements, stages and plan for digitization are defined. 

The effects of the digitization implementation in the infrastructure company are discussed. 

Keywords: digitalization of the railway infrastructure, industry 4.0, big data, internet of 

things, edge computing, cloud technologies, artificial intelligent, blockchain technologies, 

integrated information systems, ERTMS.  

 

1. Въведение 

Управителят на инфраструктурата (железопътното инфраструктурно 

предприятие - ДП „НКЖИ”) и железопътните предприятия трябва да 

отговорят на изискванията за подобряване работата по планиране и 

управление на движението на влаковете и следенето и управлението на 

вагоните и интермодалните единици заложени в техническите спецификации 

за оперативна съвместимост (ТСОС). Това налага реинженеринг [1, 2] на ДП 

„НКЖИ” с цел реализиране на единен интегрален модел за  управление на 

железопътната мрежа. За да се постигне това трябва да се разработи единна 

интегрирана система за управление на железопътната мрежа (ЕИСУЖМ). 

Тази система ще управлява всички налични системи - гарови централизации, 

комуникации, сензори, контактна мрежа, информация за пътниците, система 

за контрол на теглото и загрети букси, включително сигнализацията и 

комуникациите по съвременни стандарти. Ще се интегрират и всички 

дейности по планиране и управление на подвижния състав, наблюдение в 

реално време, прогнозиране, установяване на потенциални зони на конфликт, 

разрешаване на такива потенциални конфликти, автоматично задаване на 

маршрут, както и дейностите, свързани със статистиката, системите за 

информация на пътниците, симулациите и възстановяването на събития. 
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Това може да се осъществи само и единствено чрез цифровизация, 

прилагане на принципите на Industry 4.0 и използване на съставляващите я 

технологии. 

Основният продукт на управителя на железопътната инфраструктура е 

разработването и реализацията на планов и реален график за движение на 

влаковете, на базата на който се осъществява цялостната експлоатационна 

дейност, планират се всички ресурси за осъществяване на превозния процес и 

се удовлетворяват изискванията на железопътните превозвачи и ползвателите 

на железопътни услуги. 

Основният критерий и ключов фактор за оценка на качеството на 

управление на железопътната мрежа и свързаното с това качество на 

обслужването е постигането на високо ниво на точност при реалното 

изпълнение на графика за движение на влаковете. Това може да се постигне 

само като се реализира единна интегрирана система за управление на 

железопътната мрежа. Тази система ще представлява така необходимият 

интегриран инструмент, който да управлява всички налични системи за 

управление на технологичните, мрежовите и бизнес операции [3]. Тя ще даде 

възможност да се постигне подобряване на сигурността, както на влаковете, 

така и за пътниците, като се гарантира максимална ефикасност при 

управление на движението, позволявайки пътуването винаги да бъде по 

разписание,  чрез координацията и интеграция на всички аспекти от 

сложното управление на железопътната мрежа. 

Новите технологии, които са част от новата индустриална революция, 

могат да бъдат използвани само чрез осъществяване на дълбок и мащабен 

реинженеринг на управителя на железопътната инфраструктура [1, 2, 15].  

Съществуват предпоставки за началото на процеса на цифровизация на 

железопътната мрежа. Те са свързани с изискванията на европейския съюз за 

постигане на оперативна съвместимост на железопътните мрежи на страните 

членки и създаването на единно европейско железопътни пространство. За 

целта са създадени съответни технически спецификации за оперативна 

съвместимост.  

Европейската комисия [4, 5] налага изисквания за подобряване на 

работата по планиране и управление на движението на влаковете и 

планиране, следене и управление на вагоните и интермодалните единици, 

както и създаване на информационни системи за пътници, чрез телематични 

приложения (ТСОС „Телематични приложения за превоз на товари” и ТСОС 

„Телематични приложения за пътници”). Управителят на железопътната 

инфраструктура и железопътните предприятия трябва да отговорят на тях, 

чрез разработване на съответни информационни системи. 

ТСОС „Експлоатация и управление на движението” изисква подобряване 

на сигурността на превоза на товари и пътници, чрез изграждане на система 

за контрол на натоварването, дебалансиран товар и загрети букси, а ТСОС 
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„Контрол, управление и сигнализация” изисква въвеждане на European Rail 

Traffic Management System (ERTMS) [6, 7]. 

В настоящия момент тези системи не съществуват или са фрагментарно 

реализирани, така че железопътна мрежа не е оперативно съвместима в тези 

сфери. 

Базата за успешно прилагане на тези изисквания е проектирането, 

изграждането и разгръщането на система за управление на влаковата работа 

(СУВР), което по своята същност представлява начало на цифровизацията на 

железопътното предприятие на мрежово ниво. 

Може да се направи извода, че разработването и внедряването на СУВР и 

ERTMS са задължителни и могат да поставят началото на цифровизацията на 

железопътната мрежа.  

 

2. Цифровизацията на железопътното инфраструктурно предприятие в 

светлината на четвъртата индустриална революция (Industry 4.0) 

2.1. Основна цел на цифровизацията 

Преди да се обсъждат, каквито и да било аспекти на реализацията и 

внедряването на концепцията Industry 4.0 в железопътното инфраструктурно 

предприятие има смисъл да се изясни, какъв трябва да бъде идеалния модел 

на дейността и управлението му, организирано в пълно съответствие с тази 

концепция. Разбира се става въпрос за съществуващи и разработвани в 

настоящият момент технологии и оборудване. 

Постигането на идеалния модел е свързано с постигането на цялостна 

цифровизация, която може да се реализира само, ако се изгради система за 

постигане на ефикасно и ефективно единно и интегрирано управление на 

железопътната мрежа [8, 9], чрез една единствена технологична платформа, 

като се използват новите технологии разработени в рамките на новата 

четвърта индустриална революция и след провеждането на успешен 

реинженеринг на инфраструктурното железопътно предприятие и 

превръщането му в модерна високотехнологична компания. Основната цел е 

постигане на висока точност и безопасност при изпълнение на графика за 

движение на влаковете. 

2.2. Основни елементи и технологии на концепцията Industry 4.0  

В основата на концепцията Industry 4.0 е създаването на киберфизически 

системи, в които се получава определено ниво на обединение на виртуалното 

и физическото пространство. В основата на концепцията е създаване на 

виртуално копие на физически обект и възможности за последващата му 

материализация с цел постигане на високо ниво на къстъмизация и 

управление на целия жизнен цикъл на производството [10]. 

При управлението и контрола на производството се натрупват много 

данни (big data), които трябва да бъдат управлявани ефективно, като се 

приложи технологията за разпределена обработка на данните (edge 

computing). Данните се обработват, филтрират и обобщават при движението 

656



си от ниските нива на йерархичната структура на системата към високите 

нива в оперативен порядък. Това разтоварва data центровете и намалява 

времето за реакция на системата на външни въздействия. Необходимо е също 

така пълно използване на потенциала на данните – пълна визуализация, 

простота на използване, информационна безопасност и ефективен анализ. 

За работа с информацията трябва да се създаде мрежова инфраструктура 

и цифрова преносна среда, която да обслужва информационните канали на 

правата и обратна връзка в реално време с включване и използване на 

облачни и blockchain технологии. 

Системите за безопасност, автоматизация и аналитична дейност трябва 

да бъдат обединени е единна и интегрирана платформа. Трябва да има 

интеграция между информационните технологии, средствата за управление 

на производството и бизнес процесите. В тази платформа може да бъде 

имплементиран изкуствен интелект, който да управлява процесите във 

физическата система в реално време. 

2.3. Основна парадигма при реализация на цифровизацията в 

железопътното инфраструктурно предприятие 

Процесът по реализация на цифровизацията има три проекции: 

географски обхват;  функционален обхват и степен на интеграция. 

Географският обхват отчита каква част от железопътната мрежа ще бъде 

управлявана от единната интегрирана система за управление на 

железопътната мрежа, функционалният обхват отчита кои от основните 

функции свързани с управление на мрежата ще бъдат реализирани, чрез 

високотехнологични решения, част от функционалността на ЕИСУЖМ и 

степента на интеграция, която отчита нивото на интеграция между системите 

и подсистемите отговорни за управление на мрежата, разположени на 

различните нива на управление. 

Нивата на управление са три: базово ниво; регионално ниво и 

национално ниво. Управлението в тези нива може да бъде автоматизирано 

или не, като целта е чрез ЕИСУЖМ да се постигне автоматично и 

автоматизирано управление и висока степен на интеграция между всички 

системи и нива на управление. 

В основата на изграждане на ЕИСУЖМ е интеграцията, която без 

цифровизация е невъзможна. Интеграцията е процес, има времева проекция и 

съответни фази за постигане и се измерва посредством постигната синергия и 

увеличена функционалност. В зависимост от постигнатото ниво на 

сближение и обединение на системите могат да се обособят нива на 

интеграция. 

От кибернетична гледна точка [11] в основата на управлението е 

информацията и за да се реализира пълноценно ЕИСУЖМ е необходимо да 

се изгради подходяща цифрова преносна среда. 

ЕИСУЖМ е система, която може да бъде реализирана поетапно и 

еволюционно. Критериите за етапност са свързани с постигнатите нива на 
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разгръщане на системата в географски и функционален аспект и 

постигнатото ниво на интеграция. 

Еволюционното и поетапно изграждане на ЕИСУЖМ минава през 

реализация на други системи, които могат да съществуват самостоятелно и да 

реализират управление на железопътната мрежа, като се постигат различни 

нива на ефективност и ефикасност. 

 

3. Теоретичен модел за цифровизация на железопътното 

инфраструктурно предприятие. 

Цифровизацията може да се реализира на две нива, като се следва 

йерархичната структура на системата. Долното ниво е свързано с реализация 

на непосредствените технологични операции. Чрез дигитализация на 

елементите, чрез които се управляват и осъществят непосредствените 

процеси по осъществяване на движението на влаковете и интегрирането им в 

обща и единна система може да се постигне автоматизация на тези дейности. 

Това се реализира от диспечерска система за управление на движението на 

влаковете и енергоразпределението. При липса на автоматизация 

управлението се осъществява от ръководители движение в железопътните 

гари, а при въвеждане на диспечерска система това се извършва от нея. 

Второто ниво на цифровизация е мрежово. На това ниво се реализира 

дългосрочното, средносрочно и оперативно планиране и управлението на 

железопътния трафик, чрез реализация на интегрирани информационни 

системи за управление. Управлението на трафика и свързаната с това 

експлоатационна дейност се извършва от диспечерския апарат. При наличие 

на интегрирани информационни системи част от работата на диспечерите се 

замества от работата на тези системи. 

Обвързването на системите за управление на непосредствените операции 

по движение на влаковете с разработените интегрирани информационни 

системи за планиране и управление на железопътния трафик изисква пълна 

цифровизация и създаване на единна интегрирана система за управление на 

железопътната мрежа, която в голяма степен да интегрира физическото и 

киберпространството. ЕИСУЖМ трябва да бъде изградена с използване на 

технологиите базирани на концепцията заложена в Industry 4.0. При липса на 

такава система управлението се извършва от диспечерски апарат, а при 

функционирането ѝ управлението се поема от „Автодиспечер”, който 

автоматизира работата на диспечерите.  

Функциониращата информационна система за управление на 

железопътната мрежа, използваща технологиите, влизащи в обхвата на 

„Интернет на нещата”, поражда голям набор от данни (Big Data), както от 

долното йерархично ниво, така и от мрежовото ниво в реално време. За 

съхранението на тези данни е необходимо изграждането на информационна 

инфраструктура и създаването на цифрова среда, базирана на data центрове и 

използването на облачни технологии, а за техният анализ се използват 
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технологии за разпределена обработка. На базата на големият обем данни се 

прави модел на физическата среда и реалните процеси в кибер 

пространството. Този виртуален модел се обработва и се извършват 

симулации с него от изкуствен интелект с цел приемане на управленски 

решения за функциониране на системата във физическата среда. 

Работата на системата „Автодиспечер” може да стане по-ефективна след 

вграждането на изкуствен интелект в нея. 

Интернет средата може да се използва като цифрова среда за 

функционирането на система. Различните физически обекти, част от 

системата на железопътната инфраструктура, могат да бъдат превърнати в 

активни информационни точки като се използват технологиите свързани с 

„Интернет на нещата”. В този случай те могат активно да комуникират и да 

обменят информация. Този подход би бил много полезен при прилагане на 

технологиите за разпределена обработка на данните. 

За проследяване на различни елементи на железопътния трафик, следене 

на бизнес процесите и въвеждането на допълнителна и специфична бизнес 

логика могат да бъдат използвани blockchain технологиите и да бъдат 

използвани smart contracts (умни договори). 

Това е пълен и идеализиран модел на силно интегрирана цифровизирана 

система за управление на железопътната мрежа. 

 

4. Елементи и етапи на цифровизацията 

Цифровизацията трябва да се осъществи еволюционно и поетапно, като 

се изследва степента на развитието ѝ в инфраструктурното предприятие [12] 

и се реализира предварително разработена стратегия и план за реализация 

[13]. 

Етапите са определени, като са отчетени всички действащи и предвидени 

за изпълнение проекти за модернизация, подновяване и рехабилитация на 

железопътни линии, железопътни системи или елементи. Взети са в предвид 

приетите и действащи стратегии и планове за внедряване на ERTMS и на 

техническите спецификации за оперативна съвместимост. 

Основно ограничение е възможността за финансиране. Друго 

ограничение е свързано с преодоляването на инертността на системата на 

железопътния транспорт, която трябва да бъде променена.  

Важно изискване е постигането на оперативна съвместимост на 

железопътната мрежа. Постигането на тази задължителна цел може да се 

разглежда като основен катализатор на идеята да се стигне малко по-напред 

от покриване на европейските изисквания, а именно реализацията на 

ЕИСУЖМ.  

В долната фигура е представен обобщения план за цифровизация на 

железопътното инфраструктурно предприятие, чрез реализация и разгръщане 

на ЕИСУЖМ, съдържащ основните елементи и етапи. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Етапи Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5

ПЛАН ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА 

ЖЕЛЕЗОПЪТНОТО ИНФРАСТРУКТУРНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕТАПИ

6. Проект - Актуализиране на нормативната база в железопътния 

транспорт.

7. Проект - Обучение на персонала за работа със СУВР, ДСУДВЕР и 

ЕИСУЖМ

4. Разгръщане на диспечерската система за управление на влаковете и 

енергоразпределението.

5. Разгръщане на ЕИСУЖМ

2. Проект - Системата за управление на влаковата работа

3. Проект - Диспечерска система за управление движението на влаковете 

и енергоразпределението (ДСУДВЕР)

4. Проект - Система за контрол на движението от страна на железния път 

(контрол на натоварването и теглото на вагоните и състоянието на 

буксите им).
5. Проект - Единенна интегрирана система за управление на 

железопътната мрежа

IV. Дефиниране на пакет от инвестиционни проекти свързан с 

финансирането на задачите, реализиращи цифровизацията и ЕИСУЖМ.

1. Проект - Инструмент за подготовка на реализацията на ЕИСУЖМ.

3. Изграждане и въвеждане в експлоатация на ЕИСУЖМ.

4. Интегриране на други вътрешни системи към ЕИСУЖМ и 

осъществяване на връзка с външни системи.

2. Разширяване на обхвата и функционалността на СУВР.

III. Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на единенна 

интегрирана система за управление на железопътната мрежа. Разгръщане 

на системата. Интегриране на други системи към ЕИСУЖМ.

1. Изграждане на интерфейсите между СУВР и ДСУДВЕР с цел постигане 

на пълна интеграция между двете системи.

3. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ДСУДВЕР.

Поредна година

2. Подготовка на базовото ниво за реализация на ДСУДВЕР.

II. Подготовка на железопътната мрежа и интегриране  на всички системи 

и технологии за управление на движението на влаковете и 

енергоразпределението. 

Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на диспечерска 

система за управление на движението на влаковете и 

енергоразпределението (ДСУДВЕР).

1. Определяне и подготовка на частта от железопътната мрежа, която ще 

бъде обхваната и интегрирана към ДСУДВЕР и ще подлежи на 

цифровизация.

I. Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

информационна система за управление на влаковата работа (СУВР).

 
Обособени са пет етапа за реализация на цифровизацията на 

железопътното инфраструктурно предприятие. 

Първият етап на цифровизация и изграждането на единната платформа за 

управление на железопътното инфраструктурно предприятие обхваща 2 

години. 

ЕИСУЖМ ще започне да се реализира там, където има най-голяма 

готовност за това. Първоначалната инфраструктура, която ще обхване 

системата са железопътните участъци Пловдив – Септември, Пловдив – 

Бургас и Пловдив - Димитровград – Свиленград – турска/гръцка граница. 

Центъра за диспечерско управление ще бъде разположен в град Пловдив. 

Необходима е подготовката на пакет от инвестиционни проекти, 

свързани с реализация на системата. Тези проекти трябва да осигурят 

финансирането и реализация на част от елементите на ЕИСУЖМ. 

Работата ще започне с проектиране, разработване и въвеждане в 

експлоатация на системата за управление на влаковата работа и на 
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диспечерска система за управление на движението и енергоразпределението.  

Диспечерската система трябва да започне да функционира през този етап, а 

работата по системата за управление на влаковата работа ще продължи и в 

следващия етап. 

Осъществено е първо ниво на интеграция между системите за 

управление на движението на влаковете на базово ниво и системата за 

автоматичното управление на влаковете чрез диспечер. 

Вторият период обхваща 3 години. През него ще приключи внедряването 

на системата за управление на влаковата работа. Ще се разшири обхвата на 

диспечерската система за управление на движението на влаковете и 

енергоразпределението, като ще управлява вече и железопътните линии 

Калотина – София, София – Перник – Радомир и железопътните възли София 

и Бургас. През този период ще бъде изградена и ще е вече в експлоатация 

система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) и ще действа 

географска информационна система (ГИС). Това са вътрешни за 

инфраструктурното предприятие информационни системи. 

Всичките тези системи ще работят сами за себе си като изпълняват 

поставените пред тях локални цели, но при това положение се губи 

синергичния ефект от ниското ниво на интеграцията в тяхната работа. 

Ако това статукво се запази, то системата е с ниска интеграция и може да 

се нарече обединена система за управление на движението на влаковете и 

енергоразпределението. Осъществено е първо ниво на интеграция и ниско 

ниво на интеграция между вече изградените система за автоматично 

управление и информационните системи. Цифровизацията в този случай не е 

завършена и пълноценна. 

Третият етап е с продължителност 3 години. Всички основни елементи и 

подсистеми на ЕИСУЖМ вече са изградени, но липсва интеграция между 

тях. За да се постигне нужното ниво на интеграция в системата за управление 

на влаковата работа ще бъде разработена и включена подсистемата 

„Автодиспечер”, която ще осигури нужната допълнителна функционалност. 

Вътрешните информационни системи СПУР и ГИС ще бъдат подготвени 

за работа с ЕИСУЖМ, като целта е нивото на интеграция между тях да се 

увеличи и да се получи допълнителна синергия. 

През този етап се приключва с изпълнение на проектирането, 

разработването и въвеждане в експлоатация на ЕИСУЖМ. Извършва се 

разгръщане на системата и включване на други системи към нея. 

Осъществено е второ ниво на интеграция между СУВР и диспечерската 

система за управление на движението на влаковете и енергоразпределението, 

което позволява реализацията на автоматизирано управление на влаковете, 

чрез „Автодиспечер”. Постигнато е високо ниво на интеграция с вътрешните 

информационни системи СПУР и ГИС. Осъществена е връзка с външни за 

ЕИСУЖМ системи: за следене и управление на вагоните и интермодалните 

единици (ССУВИЕ) на железопътните превозвачи за товарни превози и за 
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резервация на места, продажба на билети и информационно обслужване на 

пътниците (СРМПБИОП). 

Може да се приеме, че през този етап ЕИСУЖМ ще бъде изградена и 

разгърната. През следващите етапи 4 и 5, които са с продължителност по 5 

години, постепенно ще бъде обхваната под управлението на ЕИСУЖМ 

цялата железопътна мрежа. 

 

5. Ефекти от цифровизацията на железопътната инфраструктура. 

Основните ефекти от цифровизацията на железопътния транспорт от 

страна на железопътната инфраструктура са свързани със заменяне на 

човешкия труд от интегрирани информационни системи. От автоматизация 

на процесите се преминава към автоматизиране на цялостната дейност по 

управление на железопътния трафик на мрежово ниво. Това води до 

намаляване на заетите ръководители движение, управляващи движението на 

влаковете в реално време и на част от диспечерите, управляващи трафика на 

мрежово ниво [14]. В производствената функция се увеличава делът на 

капитала спрямо делът на труда. 

В момента има недостиг на кадри: ръководители движение и диспечери. 

Цифровизацията ще реши частично тези проблеми. Ще са необходими по-

малко кадри, но изискванията към тяхното образование и тяхната 

професионална квалификация ще са много по-големи. Това ще окаже 

позитивно влияние и върху образователната система, която ще насочи 

усилията при обучението към създаването на специалисти готови да работят 

свободно с новите технологии от четвъртата индустриална революция.     

Ще се увеличи точността при реализация на графика за движение на 

влаковете, което ще повиши ефикасността на работа на инфраструктурното 

предприятие. Ще се увеличи и безопасността на железопътния транспорт, 

като се намали влиянието на субективния фактор при управлението на 

сложните процеси в реално време. 

Реализацията на цифровизацията изисква инвестиции в технологии. Това 

ще даде тласък на българските фирми да навлязат по-активно в тази сфера. 

Тези ефекти ще доведат до превръщането на инфраструктурното 

предприятие във високотехнологична компания. 
 

6. Заключение 

Може да се обобщи, че има предпоставки за начало на цифровизация на 

железопътното инфраструктурно предприятие в Република България – ДП 

„НКЖИ”, като се използват новите технологиите, разработвани в рамките на 

четвъртата индустриална революция. В доклада са представени елементите, 

етапите и плана за реализация на цифровизацията. Акцентирано е и върху 

ефектите от реализация ѝ. 
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Abstract. In today's well-developed, technologically and dynamically changing society, 

people are the key and key resource for each organization's competitive performance. The 

ability to communicate is a key factor in building effective corporate management. The 

purpose of this report is to establish the relationship between business management and 

business communications and to prove that the change in one leads to change in the other 

concept. Knowing how to improve communications so as to improve corporate management 

is essential to maintaining a competitive advantage for the organization before other 

companies in the industry. 

Keywords: corporate management, the change, knowing, communication, organization.   

 

1. Въведение 

В съвременното добре развито технологично и динамично променящо се 

общество, хората са основният и ключов ресурс за конкурентно представяне 

на всяка организация. Умението за комуникация е ключов фактор в 

изграждането на ефективен фирмен мениджмънт.  

Целта на настоящия доклад е да установи връзката между фирмения 

мениджмънт и бизнес комуникациите, и да докаже, че промяната в едното 

води до промяна и в другото понятие. Знанието как да се подобрят 

комуникациите, така че да доведат до усъвършенстване на фирмения 

мениджмънт, е основно за поддържане на конкурентно предимство на 

организацията пред другите фирми в бранша. 

 

2. Изясняване на понятията „фирмен мениджмънт” и „бизнес 

комуникации” 

Въпреки че думата „мениджмънт“ се превежда на български като 

„управление“, понятието всъщност има по-широко значение и включва 

управлението и ръководството на организацията. От една страна 

мениджмънтът е процес на планиране, организиране, контролиране и 

мотивиране на работата на работниците с цел постигане на целите на 
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организацията, а от друга -  е наука за постигане на активна организация и 

непрекъснато вземане на решения. 

Предизвикателството пред днешните мениджъри е, че за да успешни, те 

не само трябва да работят и познават добре правилата за добър мениджмънт, 

но и е необходимо да се превърнат в лидери на техния екип. 

Най-известните модели на стратегическо управление са: 

 Американски модел – свързан с финансовите показатели. 

Базира се на няколко основни идеи: научното управление, класическата 

управленска теория, индивидуалистичното поведение на предприемачите и 

мениджърите, теорията за човешките отношения, ситуационната управленска 

теория, планираната организационна промяна и управлението на 

стратегическия избор. Фирмите трябва да конструират своите структури и 

останали управленски елементи така, че да подкрепят избраните от тях 

стратегии. 

 Японски модел - свързан главно с търсенето на персонал и 

акционери. Залага главно на съревнованието и сътрудничеството, 

реализирайки на практика няколко ключови идеи и ценности: колективна 

отговорност, широкопрофилни роли и смяна на работата, мотивация на 

подчинените, защита на служителите от страна на фирмата и нейните 

ръководители, промоция на личната кариера, прагматична адаптация на 

управлението, съгласуване на индивидуалните с груповите цели. 

 Европейския модел - отражение на стремежа за постигане на 

симбиоза между най-доброто от американкския модел (рационалността) 

и японския модел (силната мотивация и съчетаването на личните с 

груповите цели). Европейският мениджмънт се старае да открие златното 

сечение, заимствайки от рационалността на американския стратегически 

избор и прагматичната адаптация на японския мениджмънт. Това златно 

сечение се изразява чрез концепцията за адекватно управление на 

стратегичаската промяна. Значението на плана на организацията може да се 

търси в следните основни насоки: планът е ефективен управленски 

инструмент за вземане на решения. Той посочва в детайли какво трябва да се 

постигне и как трябва да се постигне; планът е ефективен инструмент за 

оценка на дейността, както на организацията като на цяло,нтака и на 

всичките отдели и персонал. Периодичното сравняване на резултатите с 

поставените цели и задачи разкрива до колко добре е работено. Това 

позволява навреме да се предпремат действия за коригиране на слабостите; 

планът е основа за формиране на система за възнаграждение на персонала. 

Всеки член на персонала на организацията (или група) получава 

задължението да изпълнява определена задача (в определен срок), което е 

необходимо за постигане на поставените в плана цели. Оценката на степента 

на поставените задачи е надеждна основа за формиране на справедливо 

,индивидуално или групово трудово възнаграждение; планът подпомага 
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мотивирането на мениджърите, участвали в разработването му. Веднъж 

участвали в създаването на плана, мениджърите от различните нива на 

управление се чувстват задължени да дават всичко от себе си за 

изпълнението му; планът е средство за повишаване на квалификацията на 

мениджърите.Участващите в разработването на плана мениджъри и персонал 

разбират по-добре отделните компоненти на дейността на организацията и 

как те ефективно се съчетават. Така те добиват ясна представа за състава на 

организацията, за проблемите и задачите на отделните звена [1]. 

Успешното лидерство се постига най-вече чрез ефективна комуникация. 

Комуникацията е действие между субекти с цел предоставяне и приемане на 

информация. Тя изисква наличието на минимум два субекта, минимум един 

обект, който представлява интерес за взаимодействие между субектите и 

средства за комуникиране между тях. 

В процеса на комуникация участват две страни – комуникатор и 

получател. Комуникатор е субект, който желае да предаде информация по 

повод даден обект или явление, а получател – субект, който приема, осмисля 

и реагира на тази информация. Процесът на комуникация е приключил само, 

когато отговорът на получателя удовлетворява комуникатора.  

Комуникационният процес може да се осъществи по два начина: лично 

и опосредствено (т.е. с помоща на някакви средства – друг човек или 

технически средства). 

Съществуват различни канали за бизнес комуникация в стопанските 

организации: личен контакт, колективни разговори (съвещания, сбирки и 

др.), табла за информация, печатни материали на стопанската организация 

(бюлетини, вестници, диплянки, рекламни материали и др.), консултативни 

групи за обратна връзка във фирмата, видеозаписи и филмови материали [2, 

3]. 

Неминуемо във всяка една комуникация могат да се предизвикат 

смущения. Именно не доброто познаване на причините за тях води до 

проблем в комуникациите. Смущенията или така наречения „шум” в 

комуникацията може да бъде предизвикан най-често от това, че: 

 хората не са запознати достатъчно с нуждата от комуникиране; 

 субектите не знаят как да комуникират, какво да предават и на 

кого да предоставят информация; 

 настъпват проблеми в използването на технически средства в 

комуникацията. 

Преодоляването на смущенията може да се осъществи чрез придобиване 

на необходимите знания и опит, лечение, ремонт на техническите 

съоръжения, намаляване на посредниците при комуникацията, отчитане 

възможностите и интересите на получателя на информацията и др. 

Различнни са видовете субекти в комуникациите: личност, група и 

трудов колектив.  
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Личността е човек, който действа активно, носител е на съзнание и 

самосъзнание и преобразява света с действията си. Личността има следните 

характеристики: 

          - Физиологическа характеристика /пол, тегло, височина, цвят на 

кожата, възраст и  др./. Тези качества са вродени и се наследяват /ДНК/. 

          - Психологическа характеристика. Една част от качествата при 

тази характеристика са вродени, но се развиват при определена среда: 

темперамент, памет, емоции, воля, мисли, чувства. Други се придобиват само 

при определени условия /обучение и опит/. Към тях се отнасят: знания, 

навици, привички, умения, интереси, идеали и убеждения. 

           - Социална /обществена/ характеристика. Тя зависи от 

придобития опит на личността чрез живота в определена среда: семейство, 

училище, университет, предприятие, приятелски кръг и др., и се проявява 

само в обществена среда, т.е. в някакъв колектив /семейство, клас, група, 

трудов колектив и др./. Обществените свойства на личността са: 

колективизъм (личността е солидарна с колектива); внушение (сугестия -  

личността възприема автоматично чужди идеи, автоматично без да ги 

осмисля и анализира); подражание (личността осмисля  и анализира 

информацията, която възприема). 

           Групата е общност от взоимодействащи помежду си  хора, която се 

проявяват като колективен субект на действие за постигане на поставена от 

тях цел. Съществуват следните видове групи: условна, реална, временна, 

постоянна, организирана и неформална. Групата като колективен субект на 

действие се отличава с общност на интересите, целите и  действията. 

          Трудовият колектив е реална, постоянна, административно 

организирана група, която обединява интересите на включените в нея хора, 

формира обща цел, свързана с реализацията на целите на стопанската 

организация и има общо поведение за реализация на фирмената политика. 

           Трудовият колектив има формална структура, която има следните 

показатели: назначен ръководител; изградена структура от висшето 

ръководство; определени права, задължение и отговорности на хората от 

колектива; комуникации между хората в трудовия колектив и на колектива с 

другите колективи в стопанската организация и извън нея; контрол на 

трудовия колектив от страна на фирмените ръководители. 

           В трудовия колектив може да има и неформални групи. Те се създават 

доброволно. Ръководителят се е наложил сам или е избран от членовете на 

неформалната група. Задълженията, отговорностите и правата се определят и 

контролират от неформалния ръководител и от членове на неформалната 

група. Структурата е създадена от неформалния колектив и комуникациите в 

този колектив  са изградени и са задължителни само в границите на групата. 

           Комуникациите са процес на обмен  на вербална, невербална,    

взаимоизгодна и двупосочна информация. Следователно основен елемент на 

комуникацията е информацията. Нещо повече, според някои автори  
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комуникациите и информациите са тъждествени научни понятия, макар в 

условния смисъл на думата.  

Има две максими, които разкриват жизнената значимост и 

постоянната актуалност на комуникациите:  

           - Да управляваш бизнеса означава да управляваш бъдещето на 

фирмите, а това означава да управляваш комуникациите, които се отнасят до 

бизнеса.                 

           - Да събираш, обработваш, систематизираш, анализираш, 

интерпретираш и оценяваш информацията е много скъпоструваща дейност,  

която изисква много труд, усилия, ресурси и финансови средства. Но, ако не 

се  прави  това,  фирмата не може да съществува [11, 13, 14, 15, 16].  

           Въпреки, че не винаги си даваме сметка, ние постоянно комуникираме 

и в часност преговаряме.  За малките неща най-често опита, рутината и 

интуицията са ни достатъчни да се справим приемливо. 

Основен вид комуникации във фирмата обаче са деловите преговори. 

При тях не може да се разчита само на случайността. От ключово значение е: 

да се познават  принципите, които стоят зад успешното водене на преговори; 

подготовката за тях да е пълна и ефективна; да се отчете психологията на 

процеса; да се подбере правилният стил за всяка ситуация; да се изгради 

собствена стратегия и да я реализира чрез правилните тактики; да се 

приложат адекватните контра-тактики; да се чете езика на тялото; да се 

отчитат особеностите на воденето на преговори с чужденци и т.н. 

Целта е да се  предложи оптимално решение на различни въпроси, които 

са  взаимоизгодни и за всички преговарящи страни. 

Всеки бизнес преговор може да бъде разделен на четири етапа. 

Първи етап: Подготовка за преговори. Този етап има съществено  

значение за протичането и резултатите на преговорите. В етапът се 

осъществява предварително събиране на информация с цел проучване на 

темата и другите страни по преговорите, анализиране на ситуацията и 

обстановката за провеждане на преговорите. Подготовката  има голямо 

значение за хода и резултатите на преговорите. Решаващо значение за 

резултатите на преговорите има предварителното събиране на информация 

по темата. Анализира се ситуацията и обстановката на провеждане на 

преговорите. Необходима е предварителна информация и проучване на 

състава на конкурентния екип и компанията, която той представлява. 

Внимателно се определят целите – първостепенни и второстепенни, 

качествени и количествени. Изработва се стратегия в съответствие с 

желаните за постигане цели и се подготвя сценарий – алтернативни решения, 

приоритети и компромиси. Наложително е  да се разпределят ролите в 

преговарящия екип. При продължителни преговори се определят дори хора, 

които да следят невербалните знаци на конкурентите. Изследователите обаче 

предупреждават, че в практиката може да има сценарий за заблуждаващи 
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жестове, объркващи преговарящите. Важен етап при подготовката е и 

подбирането на мястото, времето и продължителността на преговорите.  

Втори етап:  Начало на бизнес преговорите. Този етап настъпва с 

установяване на личен /пряк или опосредствен/ контакт между страните, като 

е важно в този момент да се покаже добронамереност и желание за успешна 

работа. Следва заемане на местата и подготовка на необходимите документи 

и материали, които ще се използват по време на преговорите.  

     Трети етап: Провеждане на преговорите. Този етап включва два 

подетапа: представят се стоките, услугите или идеите, които са предмет на 

преговорите, като се изпъкват техните предимства; излагат се позициите, 

дискутират се различните гледни точки, аргументират се предложенията. От 

изключително голямо значение е дипломатичността, гъвкавостта и 

деликатното отношение към проблемите през този етап от преговорите. 

Съществено е осъществяването на ефективен диалог, който включва  

ефективно говорене и активното слушане – възприемане на казаното от 

говорещия и проява на внимание към емоциите, стоящи зад думите. 

      Четвърти /заключителен/ етап. Възможните изходи от преговорите са 

следните: вземане на решение за договор или съгласие за сключване на 

сделка; временно отлагане на преговорите с намерение за подновяването им в 

последващ момент и окончателно прекратяване на преговорите поради 

невъзможност за постигане на консенсус. Четвъртият етап приключва с 

изработване на отчет до висшето ръководство на фирмата, което е възложило 

провеждането на преговорите. 

Споменато беше, че комуникациите включват, както вербална, така и 

невербална част, а освен това в някои случаи и междукултурни особености. 

При вербалната комуникация трябва да се вземе предвид, на първо 

място ефективното говорене. Стилът в бизнес комуникацията използва 

вербални послания с цел да се установи ред, организация, структура, 

програма и план – графици.  

Успешното говорене не е само онова, което плътно следва традицията и 

не смее да се отклони ни най–малко от познатата схема. Напротив, често 

най–добри ораторски и вербално–комуникационни резултати се постигат, 

когато структурата на речта е не само добре формулирана и прагматизирана, 

но е и гъвкава, раздвижена и динамизирана в своето съдържание.  

Комуникаторът трябва да борави свободно с терминологията и 

характеристиката на различните периоди от живота на разглежданата от него 

организация или продукт/услуга и да може да започне направо с 

перспективите за развитие, като в хода на своето изложение аргументира 

плановете или хипотезите си с данни и факти от миналото или настоящето. 

Гъвкавостта, свободата на изказа и особено убедителността на 

доказателствените форми позволяват на другите страни в преговорите да се 

ориентират бързо в посланията, които получават, да ги възприемат, запаметят 

и да ги асимилират по адекватен начин. Особено важен момент за 
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ефективното говорене при преговорите е изясняването на аргументите – на 

доказателствените елементи на речта. Те трябва да са сериозни, проверени, 

надеждни и обвързани в логична последователност (в здрава аргументативна 

верига).  

Ефективното говорене е синтез от умения за разбирателство с хората. 

Балансът между професионалната съсредоточеност и симпатичната 

духовност е една от важните гаранции за успех на деловите преговори. 

Чувството за хумор, остроумието и словесното богатство ефективно допълват 

професионалния разговор като интригуват, забавляват, привличат и 

освежават участниците в преговорите [4, 5, 6, 7]. 

Обикновено хората казват едно, но мисля друго. При общуването само 

7% от предаваната информация се съобщава вербално, близо 30% се предават 

с гласа (интонация, паузи, скорост на говорене и др.) и над 60% се предават 

чрез другите невербални средства (пози, жестове, мимики, поглед). 

Комуникация чрез външния вид се изучава от хуманитарната наука 

физиогномика и включва използването на всички елементи на външния вид 

на човека като средство за несловесно изразяване: лице, ръст, прическа, 

брада  (при мъжете), облекло, аксесоари и т.н.  

Невербални контакти имат популярното название „езика на тялото”. В 

тях се включват: мимики на лицето, усмивка, израз на лицето, поглед, поза на 

човешкото тяло и жестове. Науката за езика на тялото /невербалната 

комуникация/ има определено място в умението ни да печелим позиции и 

приятели. Обикновено в разговорната реч се ползват не-повече от 3 000 – 

4000 думи, докато в българския език думите са по-вече от 30 000. По-

голямата част от хората могат да контролират онова, което казват. Докато в 

езика на тялото се смята, че има седемстотин хиляди знака, от които 15 000 

принадлежат само на лицето.  

Очевидно човек не може да контролира всички тези сигнали, затова, 

когато изречената дума е в конфликт със сигнала, подаден от тялото, 

последният винаги е безпогрешен. Професионалистът знае, че всеки човек 

говори по свой собствен начин. Но определени движения и сигнали от езика 

на тялото са общи за всички [8, 9, 10, 12]. 

Обстойното проучване на бизнес комуникациите и фирмения 

мениджмънт, доведе докладчикът до мисълта, да потърси връзка между двете 

понятия и да види дали тя е правопропорционална. 

 

3.  Връзката между фирмения мениджмънт и бизнес комуникациите 

За да се докаже правопропорционалната връзка между двете понятия бе 

изготвена анкета от 5 ключови въпроса. Анкетата бе проведена сред 

служители на 2 организации. Едната отганизация е независимо семейно 

предприятие, създадено  през 1912 год. в немския град Lüdenscheid 

(Люденшайд). Ръководството на международната група и до днес има 

седалище в този град, в който компанията е основана. Фирмата  до момента 
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развива дейност в 21 страни по целия свят се занимава с разработването и 

производството на електроника и електромеханични компоненти за 

автомобилната индустрия. Всички дейности на компанията са насочени към 

постигане на възможно най-качествен продукт. Значително внимание се 

отделя за разработване на нови продукти и цялостното им тестване във 

всички етапи на разработване и производство. Ключов  елемент за успеха са 

служителите на фирмата, поради което компанията инвестира в тяхното 

обучение и кариерно развитие.  

Втората организация е малка фирма, занимаваща се изготвяне и 

изпълнение на здравословен хранителен режим (малка кетъринг фирма, която 

освен с приготовлението на храните, се занимава и с изготвянето на менюта, 

съобразени с хранителните особености на всеки клиент). 

Петте въпроса от анкетата са: 

1. Мислите ли, че имате участие във фирменото управление? 

Да/Не 

2. Смятате ли, че комуникациите във вашата организация са на 

добро ниво? Да/Не 

3. Смятате ли, че всеки служител има принос в изграждането на 

ефективни бизнес комуникации? Да/Не 

4. Според Вас, вербалните или невербалните комуникации, 

оказват по-голямо влияние върху изграждането на 

комуникационния стил на организацията? 

Вербалните/Невербалните/И двете 

5. Откривате ли правопропорционална връзка между фирмения 

мениджмънт и бизнес комуникациите и ако да, защо? Да/Не 

За да бъде направена съпоставка между чуждестранната фирма и тази, 

създадена у нас, въпросите в първата, бяха зададени на мениджърите в 

производството, а във втората – на всичките 10 служители в организацията. 

На първия въпрос само 1 от мениджърите смята, че има участие във 

фирменото управление. Това може да се дължи на много фактори, но най-

вероятния, навярно е фактът, че фирмата е чуждестранна и стратегическите 

решения се взимат на най-високо ниво, понякога и извън страната. 

Във втората организация обаче, по-голяма част от служителите бяха 

дали положителен отговор на този въпрос. Моето мнение е, че това е добър 

резултат, тъй като фирмата явно е постигнала заветната цел, служителите й 

да се асоциират с нея и целите им да припокриват тези на организацията. 

Може би по същата причина, изтъкната по-горе в доклада, почти 100% 

от мениджърите в първата фирма са отговорили с „Не” на втория въпрос. 

Докато служителите във втората организация са отговорили 50/50. Това може 

да бъде обяснено и с мисълта, че „добро” за всеки е различно понятие. 

На третия въпрос отговорите на трети въпрос в първата фирма са 50/50, 

а във втората – 75/25. 
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В първата организация на 4-ти въпрос по-голяма част от анкетираните 

са дали отговор „вербални”, а във втората – „и двете”. 

Интересното при отговора на последния въпрос е, че почти всички 

откриват правопропорционалната връзка между фирмения мениджмънт и 

бизнес комуникацията, като далите отговор на въпроса „защо” това е така, в 

по-голяма степен твърдят, че бизнес комуникацията се явява съществена 

компонента във фирменото управление и само изграждането на едни близки 

до съвършенни бизнес комуникации би довело до ефективно фирмено 

менажиране, а от там до удовлетворяващ фирмен имидж, които би държал 

фирмата на пазара, независимо от настъпващите постоянни промени. 

 

4. Заключение 

Изводите, които могат да се направят, в следствие на проведеното 

проучване са: 

 В големите и то чуждестранни фирми служителите не се чувстват 

пряко ангажирани във фирменото управление. Това може би е нормална, но в 

никакъв случай, не е положителна реакция на хора, които искат да се 

развиват в тази организация и по-принцип. Напротив, за да се развива една 

организация, всеки един от служителите й трябва да живее с мисълта, че 

нещата зависят и от него. 

 Тъй като хората в първата организация смятат, че нямат пряко 

участие във фирменото изграждане, това означава, чисто теоретично, че 

процесът на бизнес комуникация тук, не протича на нужното ниво. Във 

втората фирма, въпреки че повечето смятат, че имат отношение към 

фирменото управление, едва половината дължат това на добрата 

комуникация. 

 Трябва да се отбележи, че независимо отговорите на първия и втория 

въпрос, половината от анкетираните в първата фирма и 75% от тези във 

втората, считат, че ефективността на бизнес комуникациите зависи от тях. 

 Нормално в една голяма организация трябва да се спазват повече 

правила. Те са част от вербалната комуникация, най-вече изразена писмено, и 

затова повечето анкетирани са отговорили, че именно тя оказва по-голямо 

влияние върху изграждането на комуникационния стил на организацията. В 

малката организация обаче и вербалната, и невербалната комуникация, имат 

еднаква роля, тъй като при по-малък екип езикът на тялото е по-лесно 

проследим. 

 Именно отговорите на последния въпрос, които описахме по-горе в 

доклада, дават основание на автора му да твърди, че има 

правопропорционална връзка между фирмения мениджмънт и бизнес 

комуникациите, и че подобряването на бизнес комуникациите, би довело до 

усъвършенстване на управлението на фирмата и до изграждането на 

положителна търговска репутация. 

672



 

Литература 
1. http://ikonomika.dokumentite.com/art/menidjmynt-105/84296 

2. AASAMAA I.Kak da se d"rzhim v obshchestvoto, S., 1978. 

3. ANDONOV B., V"nshnot"rgovskata sdelka, S., 2002. 

4. VLADIMIROVA-ZHELEZAROVA S., R"kovodstvo za biznes-sekretarki, S., 1992. 

5. GLAS L., Kazhi go...pravilno, Kak da postignem tselta si v lichni i delovi razgovori, S., 

2000. 

6. KATSEVA-KOYKOVA, YEtiketsiya za biznes-sekretarki, S., 1992. 

7. KR"STEVA N., Alisa v stranata na biznesa, S., 1992. 

8. MAKKORMAk M., Onova, koyeto ne se prepodava dori v Kharvard, S.1993. 

9. PIYZ A., GARN"R A., YEzik"t na tyaloto, Skritiya smis"l na dumite, S., 2000. 

10. RAYNOV V., Osobenosti na neverbalnata komunikatsiya, S., 1987. 

11. RAYNOV V, Simvolnoto povedeniye na choveka, S., 1993. 

12. SIMOVA M. Firmena kultura i biznes komunikatsii, S., 1997. 

13. STOYKOV L., Chovek"t otv"n i otv"tre, S., 1990. 

14. STOYKOV L., Firmena kultura i komunikatsiya, S., 1995. 

15. STOITSEVA, T., I usmivkata mozhe da b"de zapoved, S.,1992. 

16. KHADZHIVANOVA M., Korespondentsiyata v sveta na biznesa, S., 1993. 

 

673



ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА 

МОДЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В МСП 

BASIC GUIDELINES FOR DEVELOPING A MODEL FOR THE 

IMPLEMENTATION OF CONTEMPORARY QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS IN SMES 

Georgi Kondev1, Irena Mihaylova2 

1 University of chemical technology and metallurgy, Bulgaria,  

E-mail: kondev@uctm.edu 
2 University of chemical technology and metallurgy, Bulgaria,  

E-mail: rena_mihailova@abv.bg   
 

Abstract. In the contemporary economic environment at the beginning of the 21st century 

there is a steady penetration of new trends directly affecting the competitiveness of 

organizations around the world. They are related to the accelerated development of 

information and communication technologies, strong globalization and the formation of new 

stakeholder groups. These changes affect directly or indirectly all sectors in the national and 

global economy that have to adopt new governance principles and systems to successfully 

compete with their competitors. In such an environment, the Total Quality Management 

(TQM) approach, as a set of principles applied to all processes and activities, would provide 

an appropriate internal environment to meet the challenges of the external one. Although 

part of the competitive pressure is beyond the scope of TQM, this approach will allow for 

identification of key prosperity risks and their potential impact on the organization's 

sustainable development. Particular attention is paid to the modern TQM systems of the 

correspondence between real and perceived quality, stakeholder cooperation and leadership 

skills of senior management. In this context, current quality management systems should be 

seen in the light of an effective implementation of a comprehensive strategy that includes 

economic, social and environmental competitive advantages. 

Keywords: Total Quality Management, Sustainable Development, Stakeholders. 

 

1. Въведение 

Управлението чрез тотално качество (TQM) е един от най-често 

използваните подходи при прилагане на съвременните системи за управление 

насочени към повишаване на конкурентоспособността в една организация. 

Ето защо е важно да се направи адекватна оценка дали еволюционното 

развитие на TQM прилаган в съвременните системи за управление на 

качеството отговаря на динамично променящата се икономическа среда. 

Класическият поглед върху еволюционното развитие на концепцията за 
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качество през годините преминава от инспекция към контрол, осигуряване и 

накрая управление чрез тотално качество. Това исторически обосновано 

усъвършенстване, на пръв поглед не показва ясно каква е връзката между 

качеството като функция на управлението и конкурентните предимства на 

организацията отразяващи непрекъснатият натиск от външната среда. 

Настоящото развитие на качеството в световен мащаб е постигането на т.нар. 

организационно съвършенство, чрез самооценка на висчки дейности и 

процеси водещи до удовлетворяване на различни заинтересовани страни. 

Множество от съсдадените модели в тази насока днес са вплетени в 

корпоративна стратегия обвързана не само с постигнатите финансови 

резултати, но и с поглед към социалното и екологично влияние на бизнеса.     

Въпреки това, тази актуална и все по-популярна тенденция, при която 

всеобхватният и системен подход е насочен към управление на социалните и 

екологични заплахи, рядко се възприема като възможен източник на 

конкурентно предимство за организацията. В условия на неотдавнашна 

глобализация на световните пазари и бизнеса, системите за управление на 

околната среда са ключов компонент за бъдещо устойчиво развитие. В 

подобна среда философията TQM ускори в значителна степен внедряването 

на инструменти за управление на качеството от оперативно на стратегическо 

организационно ниво. Постигането на устойчиво развитие например не би 

могло да се разграничи от еволюцията на TQM, тъй като самата устойчивост 

се определя често, като способността на организацията да се адаптира 

успешно към промените в икономическата среда. Това означава да овладее 

най-добрите съвременни управленски подходи, като се стреми към 

поддържане на настоящите и създаване на нови конкурентни предимства. Ето 

защо и еволюционното развитие на TQM винаги се свързва с 

осъществяваните реални промени (позитивни или негативни) в 

икономическата среда.  

 

2. Прилагане на TQM в малките и средни предприятия 

Редица проучвания показват, че малките и средни предприятия (МСП) от 

различни сектори на икономиката с висока степен на ефективност да 

използват съвременни подходи за управление на качеството (TQM), за да 

подобрят своето изпълнение като цяло. Така те оптимизират своите процеси 

и дейности, управляват знанието, като постепенно елиминират загубите и 

намаляват разходите, вследствие на което повишават своята 

конкурентоспособност [1, 2, 3].  

Все повече МСП навлизат на международните пазари, като част от 

веригата за доставки на по-големи организации или въз основа на 

разширяване на съществуващите такива предлагайки нови конкурентни 

предимства [4, 5, 6]. Освен това големите корпорации чрез своята висока 

гъвкавост и бърз пазарен отговор спрямо клиентите насочват своите усилия 

към традиционни пазарни сегменти. Докато МСП сравнително лесно и бързо 
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се настаняват на пазарни сегменти, които имат уникални характеристики по 

отношения на потребностите на клиентите. Така различните фактори 

оказващи влияние върху външната икономическа среда създават условия и 

предпоставки за осъществяване на непрекъснати подобрения чрез подходи 

като TQM. Тази възможност използват успешно именно МСП, което се 

превърна във конкурентно предимство, което е източник на бъдещо 

устойчиво развитие. Подобна промяна в управлението и пазарното поведение 

на МСП поставя МСП пред предизвикателството да преосмислят и своите 

стратегии чрез цялостно включване на TQM при управление на хора, процеси 

и продукти. Въпреки това в световен мащаб при извършваните системни 

проучвания относно влиянието на системите за управление на качеството 

върху конкурентоспособността няма еднозначно мнение относно 

постигнатите положителни или отрицателни резултати. Ето защо 

представените насоки за създаване на модел за прилагане на TQM в МСП в 

настоящата публикация би помогнал за изясняване на връзката между 

разглеждания подход и конкурентоспособността.        

В съвременната икономическа теория и практика възникват редица 

въпроси свързани с разглежданата тема. Например как да бъдат дефинирани 

ползите от внедряването на TQM извън ограниченията на приетите 

традиционни научно-технически методи за приложение? Нещо повече, могат 

ли да бъдат ефективно преодолени присъщите за МСП силни и слаби страни 

при прилагането на принципите залегнали в TQM, като за ориентир се 

използва опита на големи организации в тази област? Извършването на 

проучвания в тази научна сфера и анализа на резултатите от тях ще 

подпомогнат МСП и правителствени органи в значителна степен. 

Представената информация ще допринесе за постигане на успех относно 

полаганите от тях усилия за подобряване на икономическата среда при силна 

глобализация и ограничени ресурси. Това от своя страна би оказало 

позитивни влияние върху конкурентоспособността както, на микро така и на 

макроикономическо ниво. На второ място, представените модели за 

внедряване на съвременни модели за управление на качеството в МСП би 

могло да бъдат доразвити и апробирани. Така ще бъдат осигурени знания на 

теория и практика, които дават възможност да се определят и бъдещи 

подходи за научни изследвания.      

Целта на тази статия е да бъдат описани на теория, чрез проучване на 

литературни източници основни елементи от бъдещ модел за внедряване на 

TQM в МСП, които в последствие да бъде приложен на практика. 

Получените резултати ще бъдат използвани при допълнително изясняване на 

връзката между TQM, постигнатите ключови резултати и 

конкурентоспособността на организацията. Ключовите области включени в 

модела са свързани с лидерство, хора, фирмена култура. Те оказват косвено 

влияние върху внедряването на TQM чрез непрекъснати подобрения, 

иновации на процеси и продукти, както и управлението на знания и 
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информация. Първичното проучване следва да бъде осъществено в рамките 

на един сектор или една географска област, за да се избегнат последиците от 

регионални различия, като усилията за насочени към растеж и развитие на 

МСП основан на качество.  

 

3. Определяне на възможността за внедряване на TQM  

Възможностите за прилагане на TQM  в дейността на организации от 

различни сектори на икономиката се разглеждат от редица автори в техни 

изследвания, като акцент се поставя предимно върху 

конкурентоспособността. В съвременната научна литература съществуват 

много определения за тоталното управление на качеството. Dale например 

описва като “чадър” от концепции и идеи с различен контекст насочени към 

управление на качеството [7]. В друга своя книга той разглежда TQМ, като 

взаимноизгодни отношения между всички служители в организацията и 

свързани бизнес процеси насочени към производството на продукти и услуги, 

които да посрещат и дори да надхвърлят нуждите и очакванията на клиентите 

[8]. Друг известен автор като Oakland описва TQM, като подход насочен към 

подобряване на конкурентоспособността, ефективността и гъвкавостта на 

организацията като цяло.  

“За да може една организация да работи наистина ефективно, трябва 

всяка нейна част да работи правилно следвайки неотклонно поставените 

цели, осъзнавайки че всеки служители и всяка дейност оказват влияние както 

върху организацията така и едни върху други……Методите и техниките 

използвани при ТУК могат да бъдат прилагани навсякъде от всички 

организации” [9]. 

Например според Z. Irani, A. Beskese, P.E.D. Love изпълнението на 

принципите заложени в управлението чрез тотално качество изисква 

изграждането на подходяща фирмена култура. Фокусиране към клиентите и 

техните нужди, системен подход, екипна работа, лидерство и непрекъснати 

подобрения са аспекти от философията TQM, които подпомагат постигането 

на забележителен организационен успех, бизнес растеж и висока 

конкурентоспособност. Множество компании, които се стремят към 

организационно съвършенство допълват процеса на непрекъснато 

подобряване на работата чрез иновации и внедряването на нови идеи. В 

съвременната непрестанно променяща се и силно конкурентна бизнес среда 

това е един доста успешен подход. Умелото съчетаване и взаимодействие 

между тези два критични за успеха на компанията фактори (иновациите и 

принципите заложени в TQM) спомага за изграждането на фирмена култура 

водеща до съвършенство в работата. Именно такава култура подпомага 

осъществяването на съществени подобрения на работата и повишаване на 

конкурентоспособността на компанията. Тази статия разглежда основните 

концепции водещи до изграждане на подходяща фирмена култура, която 
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подпомага внедряването на принципите на TQM и води до повишаването на 

конкурентоспособността на компанията [10]. 

 

4. Направления за внедряване на TQM в МСП 

Въз основа на настоящо литературно проучване и предходни емпирични 

изследвания на авторите, бяха идентифицирани редица направления 

(области), които допринасят за успешното внедряване на TQM в МСП. Всяко 

направление включва в различна степен както технологични, така и 

организационни компоненти, като не е извършено разделение на 

организациите по секторна принадлежност, предметна дейност или друг 

признак. Така описаните направления въз основа на литературни и 

изследователски проучвания включват основните принципи на TQM и са 

обобщени по следния начин. 

 

4.1. Направление Лидерство 

Лидерските умения на висшето ръководство имат съществена роля за 

развитието на системите за управление на качеството в цялата организация. 

Именно в МСП силно изразеното лидерство играе по-важна и обвързваща 

роля, отколкото в по-големите организации, което е от решаващо значение за 

успеха на при внедряване на различни управленски подходи. Например, 

личните амбиции на лидера и визията на организацията трябва да бъдат 

фокусирани върху принципите залегнали в TQM, като това и необходимо 

условие за въвличане на хората, управление на процесите и постигане на 

висока ефективност и конкурентоспособност. Самият лидер, при МСП има 

главна роля за развитието и разпространението на съвременни подходи за 

управление на качеството. Неговите действия се възприемат като личен 

пример за подражание от всички служители в организацията. Подобно 

поведение трябва да бъде развивано и насърчавано, като задължителна 

предпоставка за въвеждане на подхода TQM. Така динамичната фирмена 

култура насочена към управление чрез тотално качество може да бъде 

успешно внедрена и развивана при наличието на иновативно лидерство в 

организацията. Иновативното мислене и действия на висшето ръководство 

прониква във всички дейности и процеси, като оказва влияние и върху 

възприятията относно качество на различни заинтересовани страни.  

В съвременната динамична среда наличието на гъвкави лидери 

фокусирани върху качество и иновации биха осъществили бързи и ефективни 

действия при разпределяне на ресурси и иновации. Иновативните лидери са 

основен двигател за ефективно прилага на принципите свързани с TQM, 

както и за изграждане на култура насочена към тотално качество. 

Обвързването на лидера с посочените принципи ще повлияе изключително 

положително при приемането им от останалите хора в организацията, и 

тяхното разпространение на всички управленски нива.   
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4.2. Направление Хора и фирмена култура 

В центъра на TQM стои връзката клиент – доставчик, както вътре в 

организацията така и извън нея. Основната идея е свързана пряко с 

необходимостта от ангажиране на всички служители с качеството, 

ефективната вътрешна и външна комуникация свързана с качеството, и 

осъзнаване на необходимостта от промяна на организационната култура 

насочена към тоталното качество. Това са накратко и основите (подкрепяни 

от ключовите управленски елементи – хора, процеси и системи в 

организацията) върху, които е изградена управленската философия 

управление чрез тотално качество [11, 12, 13].  

Според авторите, внедряването на подхода TQM в контекста на 

описаното по-горе, следва да се разглежда и като фундаментално социално-

икономически процес, който се основава на хората у фирмената култура в 

организацията. Направлението, което е свързано с хората и културата в 

организацията е ключово за системите за управление на качеството, тъй като 

те могат да подпомогнат или пък да възпрепятстват усилията за внедряване. 

Разглеждани в доклада МСП са по-скоро ориентирани към хората от колкото 

към производствената, управленска и други системи. Ето защо хората, 

фирмената култура и висшето ръководство трябва да бъдат обвързани изцяло 

с прилаганите съвременни системи за управление на качеството. В крайна 

сметка от решаващо значение за организационната конкурентоспособност е 

същността и развитието на култура подкрепяща внедряването на TQM. 

Изграждането на фирмена култура с отличаваща се гъвкавост и положително 

отношение към промените във външната среда при МСП, вероятно ще успее 

да развитието на принципите залегнали в TQM дори извън непрекъснатото 

усъвършенстване на процеси и продукти. Формирането на екипи, базирани 

около даден процес или продукт, които подпомагат в голяма степен участие 

на хора споделящи обща визия за качество вероятно ще създадат обща 

фирмена култура за прилагане на TQM. Тази култура, създадена на екипен 

принцип, трябва да подкрепя овластяването на хората и постигането на 

висока ефективност при двупосочните комуникации относно прилаганите 

принципи за управление на качеството. Така активното участието на хората и 

дейностите извършвани от екипа в подкрепа на TQM ще спомогне за 

адекватно разпределение на ресурсите. В резултат на това ще бъде внедрена 

и подходяща система за възнаграждения, която да отчита индивидуалния 

принос на всеки в работата на екипа и организацията като цяло.  

 

4.3. Направление Продукти и Процеси 

В динамично променяща се среда изискванията на клиентите към 

характеристиките на продуктите и съответните процеси осигуряващи тяхната 

поява на пазара са ключови относно конкурентоспособността. 

Разработването на иновативни процеси/ продукти са водещ елемент в 

усилията за внедряване на TQM, които произтичат от силното лидерство, 
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въвличане на хората и фирмената култура. Тези два елемента действат, като 

движеща сила при внедряване на принципите залегнали в съвременните 

системи за управление на качеството. Подобна връзка използва т.нар. „меки“ 

фактори на лидерство, хора и фирмена култура в рамките на „твърдите“ 

фактори на техника и технологии в рамките на организацията. Редица 

проучвания изследват потенциала за увеличаване на иновациите в 

използваните технологии, водещи до подобряване на качеството и 

конкурентоспособността [14, 15, 16, 17]. 

 Част от тях разглеждат приноса на продукта и процеса към качеството 

на представянето, като внедряване на нови продукти и услуги, които 

навлизат на нови пазари или удовлетворяват съществуващи такива. Ето защо 

и дейностите насочени към непрекъснато подобряване на продуктите и 

процесите са от ключово значение за повишаване на качеството и 

увеличаване на пазарният дял. Така внедряването на принципите стоящи в 

основата на TQM, могат да бъдат третирани като процеси, който системно 

взаимодейства с всички останали организационни такива, особено при 

разработване на нови продукти. Основните насоки при TQM за управление 

на процеси имат свързващ ефект върху конкурентоспособността на 

организацията при разработването на нови продукти. Дейностите по 

разработване/усъвършенстване на нови продукти или процеси подпомагащи 

TQM биха могла да не получат подкрепа по отношение на необходимите 

ресурси от страна на МСП. Именно те, които се стремят към високо качество 

на продукти и процеси, цялостна стратегия за управление на ресурсите (хора, 

материали и финанси) и т.н. трябва да бъдат особено внимателни в условията 

на силна конкуренция и глобализация на пазарите. Основната липса на 

ключови ресурси при тях, би могла да доведе до провал в стремежите да 

внедрят успешно TQM, като силно конкурентно предимство.   

 

4.4. Направление Непрекъснати подобрения 

Редица проучвания показват, че непрекъснатите подобрения са един от 

ключовите принципи водещи до високо качество и иновации. Те са основен 

елемент в борбата на дадена организация с конкурентите на пазара [18, 19, 

20]. Непрекъснатите подобрения са силно конкурентно предимство, което 

може да има мултиплициращ ефект върху цялостното представяне на 

организацията. Радикалните иновации например, под формата на 

реинженеринг са изключително привлекателни за МСП, които се стремят да 

насърчават иновационната дейност като част от съвременните системи за 

управление на качеството. При тях гъвкавите комуникации по вертикала и 

хоризонтала чрез създаването на кръстосани функционални екипи е 

естествена част от фирмената култура, за разлика от големите организации. В 

такава среда TQM, като сравнително радикален подход може да доведе до 

високо качество в развитието на нови продукти и технологии. Лидерите на 

МСП трябва умело да съчетават иновативност и качество на продуктите, тъй 
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като това вероятно ще доведе до подобряване на тяхната 

конкурентоспособност. Инструментите и техните стоящи в основата на TQM, 

като lean manufacturing, допринасят в значителна степен за внедряването на 

иновации чрез намаляване на разходите и увеличаване на качеството при 

разработване на нови продукти. Съвременните модели за организационно 

съвършенство като EFQM и Malcolm Bauldridge National Quality Aword 

(MBNQ) прилагат процес на самооценка, като полезен инструмент при 

определяне на степента на готовност и способност организацията да се бори 

успешно със своите конкуренти. Според тези модели, основната 

предпоставка за подобряване на конкурентоспособността е промяна на 

продуктите и процесите в една организация. Ключови катализатори за тази 

промяна са уменията на лидерите и управлението на знанията при 

разгръщане сред всички заинтересовани страни на „пакет от „твърди“ и 

„меки“ технологии, които представлява иновация, като конкурентно 

предимство. Прилагането на подхода TQM при МСП, като част от 

стратегията насочена към клиентите е в съответствие с непрекъснатите 

промени в настоящата икономическа среда.  

 

4.5. Направление Знания и Информация 

Установяването и развитието на промяната основана на знания в едно 

организация е сравнително ново схващане в мениджмънта. Ето защо и 

създаването на методологии обвързващи управление на знанието и 

качеството в една организация също са част от съвременното развитие на 

системите за управление на качеството. Ефективното управление на знания 

обвързано с високо качество на процесите предполага, че мениджърите в 

МСП биха могли да използват тази връзка, за да развият своята 

конкурентоспособност на даден пазар. Например, доброто управление на 

знания и информация в контекста на TQM би довело до ефективно пазарно 

проучване, бързо вземане на решения и продуктови иновации водещи до 

силна конкурентоспособност. Стремежът към бързи внедряване на 

съвременни системи за управление на качеството без необходимите за целта 

знания и информация ще доведе до провал не само относно клиентите, но и 

спрямо пазара като цяло. От друга страна близостта с клиентите и детайлното 

познаване на техните изисквания биха осигурили на организацията 

информация, която тя да превърне в знания относно осъществявани процеси 

и произвеждани продукти. Въпреки това, усилията за намиране и достъп до 

външни знания и информация в МСП относно принципите на TQM може да 

се окажат скъпо струващи или в грешна област, което да наложи 

изграждането на мрежи от знания. Тези мрежи ще бъдат зависи силно от 

фирмената култура, която да води до висока ефективност при внедряване на 

съвременните системи за управление на качеството. В този процес ключова 

роля имат лидерите, които изграждат култура на доверие при използване на 

външни знания и информация водещи до бързо възприемане на подхода 
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TQM. Целенасоченото управление на знания и информация към високо 

ефективно управление на процесите свързани с TQM в една организация е 

част от нейните конкурентни предимства в силно турбулентна икономическа 

среда.  

 

4.6. Направление Иновации 

Извършването на анализ относно връзката между TQM и иновациите в 

дадена организация обикновено включва социални, организационни и 

икономически елементи. В крайна сметка прилаганите модели за управление 

на качеството се основават на определени принципи насочени към 

непрекъснати подобрения на качеството и конкурентоспособността. 

Например, отделни хоризонтално проучвания по веригата на доставки, биха 

могли да оценяват ефективността на иновациите спрямо качеството на 

представянето на всички участници и заинтересовани страни. Докато 

вертикални такива, представят оценка на конкретни мерки за оценка на 

качеството по изход и време спрямо останалите участници във веригата. Така 

успешното внедряване на TQM се свързва с въвеждането на нови продукти/ 

услуги, които обхващат последните три години от участие на организацията в 

дадена снабдителна верига. Подобна оценка обикновено се свързва с 

ключови технологични и организационни характеристики, които оказват 

върху общата конкурентоспособност.  

 

5. Заключение и препоръки 

Във връзка с целта на настоящия материал и бъдещи емпирични 

изследвания са проучени основните насоки за проектиране на модел описващ 

внедряване на подхода TQM във всички дейности и процеси извършвани от 

МСП. Заключението е, че моделът като цяло дава възможност чрез наличието 

на ясно изразено лидерство, подходяща фирмена култура и обвързване на 

хората да бъдат реализирани на практика принципите стоящи в основата на 

TQM. Извършеното литературно проучване в областта и последяващият 

анализ показва, че представените насоки са ключови за изграждане на 

устойчиви конкурентни предимства в динамична икономическа среда. Те 

биха могли да се използват като отправна точка за по-нататъшни научни 

изследвания относно съвременните системи за управление на качеството. На 

първо място, изследването може да се приложи към анализ на отделни 

региони или в конкретни сектори, за да се развие по-нататъшното разбиране 

за прилагането на TQM в друг контекст и да се апробира неговата 

устойчивост. Второ, може да се използват резултатите от набор от 

проучвания (качествени или количествени), за да се изследват и анализират 

връзките отделните насоки на различни организационни нива (висше 

ръководство, служители и др.), за да се разработи многостепенна теория за 

внедряване на TQM.   
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Abstract. This paper is aimed at investigating the interactions between the organizational 

structure of the company and management control. There is a tide relationship between them 

due to the fact, that the managers are responsible for implementation and governance of the 

management control systems. The main findings, concerning areas of interactions, refer to 

the fact that organizational structure defines the framework in which managers plan, 

perform and control different activities within the company in order to execute the strategy 

and achieve the goals. 

Keywords: management control system, organizational structure, strategic goals.   

 

1. Управленския контрол като фактор за постигане на целите на 

организацията 

 В литературата съществуват редица определения за същността на 

управленския контрол, като подход за ефективно управление на дейността на 

стопанските организации. За целите на настоящата разработка се възприема, 

че в широк смисъл на понятието управленският контрол включва планът на 

организацията и възприетите от нейния мениджмънт методи и процедури, 

осигуряващи постигането на целите на организацията. Управленският 

контрол включва процесите на планиране, организиране, ръководене и 

контрол на дейностите осъществявани по съответни програми [1].  

 Системите за управленски контрол (СУК) са формални, основаващи се на 

базата на  събрана информация дейности и процедури, които мениджърите 

използват за да поддържат или изменят тенденциите в дейностите 

осъществявани от организацията [2]. Те са необходима във всяка 

организация, където дейностите от различните отдели трябва да бъдат 

координирани и контролирани [3]. Според някои автори системата за  

управленски контрол е цялостен подход за събиране и използването на 
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информация, с помощта на която да се мотивира дейността на сътрудниците 

в организацията и де се оцени изпълнението на извършваните дейности [4, 5]. 

Тези въпроси са многи значим с оглед на управлението на 

транснационалните корпорации и международни компании [8, 9].  

 Съществуват три основни характеристики, които определят успешната 

система за контрол. 

 Планирането и контролирането трябва да бъдат тясно свързани и 

паралелно осъществявани като функции на управлението;  

 Трябва да бъде обърнато съществено внимание на човешкият фактор при 

осъществяване на контрола, като акцента не се поставя само върху 

изпълнението на определени задачи и стойности; 

  В дългосрочна перспектива по-голям ефект върху резултатите оказват 

оценяването, ръководенето и възнагражденията, отколкото отчитането и 

сравняването на резултати с параметри и санкциите във връзка с тяхното 

неизпълнение. 

Управленската система за контрол има две основни направления на действие: 

 Следи дали организацията се движи в правилната посока, като 

непрекъснато оценява доколко избраната и изпълнявана стартегия е 

целесъобразна и отговаря на условията, в които функционира организацията; 

 Текущо преценява резултатите от дейността на организацията, чрез 

оценка на степента на постигане на набелязаните цели и задачи, спазване на 

определени срокове, нива на приходи, разходи и печалба. 

Тъй като СУК е средство, което подпомага мениджърите да управляват 

организацията, за да постига поставените стратегически цели и да има 

конкурентни предимства тя трябва да бъде възприемана на всички нива в 

организационната структура на управление. 

 

2. Взаимовръзка между организационната структура на управление и 

системата за управленски контрол 
Управленският контрол се свързва с организационната и функционална 

структура на организацията, като в това се включват и управленските и 

ръководни функции. Ръководството на организацията е отговорно за 

създаването на подходяща контролна среда. Управленският контрол включва 

осведомеността и практическите действия на  ръководството към формиране 

и поддържане на адекватна система за вътрешен контрол. Изграждането на 

контролна среда, адекватна йерархична структура и функциите на 

организацията е от съществено значение за ефективното и функциониране и 

развитие[6, 7]. Практическото и създаване се извършва чрез система от 

вътрешни правила, реализирани от ръководството, които имат за цел да 

подобрят функционирането на организацията. Те отразяват философията във 

връзка с наблюдението на рисковете, подхода към финансовата отчетност, 

отношение към обработка, достъп и опазване на информацията и не на 

685



последно място, мерки за повишаване на квалификацията на персонала. 

Става дума за всички вътрешни решения на ръководството свързани с 

управлението на организацията.  

Изграждането на управленския контрол в една организация се свързва 

със следните елементи: 

 Изграждането и усъвършенстването на организационната структура, 

отговаряща на нуждите на организацията е задължение на нейното 

ръководство. Организационната структура определя границите, в 

които се планира, функционира, изпълнява и контролира дейността на 

организацията за постигане на поставените цели.  

 Прогнозиране на развитието и разработване на плановете и стратегията 

на организацията е отговорност на нейното ръководство и органи за 

общо управление. Те се основават на субективна преценка, поради 

което са изложение на редица рискове. В рамките на прогнозираното 

развитие и предвидените рискове, ръководството определя основните 

цели на организацията.   

 Определяне на реда на делегиране на правомощия и отговорности от по-

висшите към по-нисшите йерархични нива. Делегирането 

представлява разпределението на задачите, както на отделните 

йерархични нива, така и между членовете на персонала на всяко 

отделно равнище и се свързва с начина, по който се осъществява 

оперативната дейност на организацията. Делегирането пряко е 

свързано с проблемите на отчетността и докладването на резултатите. 

При делегирането на правомощия и отговорности е необходимо да се 

има предвид съответната квалификация и познания на кадрите, от 

което може да се направи извода, че делегирането е политика на 

ръководството на организацията относно бизнес практиката, 

познанията и опита на персонала свързвани с функционирането на 

организацията.  

 Разработване на политика по отношение на риска и създаване на 

вътрешни правила за неговото управление. Този процес е свързан с 

идентифицирането и разработването на мерки за преодоляване на 

възможни рискови ситуации. Рискът представлява вероятност от 

възникването на определени събития или процеси, които могат да 

окажат негативно влияние върху ефективното функциониране на 

организацията. От това може да се направи извода, че рискът се 

свързва с обстоятелства, които протичат в настоящето или в близко 

бъдеще, но тяхното проявление има отношение към бъдещото 

функциониране на организацията.  

 Регламентиране на реда за изготвяне, обхват и достъпът до 

управленската информация. Необходимо е да бъде определен вида на 

документите, които се изготвят и използват на всички йерархични 
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равнища. До голяма степен този елемент е свързан с делегирането на 

правомощия. Той определя равнището на информираност, 

необходимо на всяко равнище. От него зависят и решенията, които се 

взимат.  

 Организацията на оперативния контрол, включително правилата и 

процедурите за одобряване, изпълнение и отчитане на операциите. 

Този елемент има пряко отношение към непосредствено управление 

на организацията. Оперативния контрол представлява система от 

мерки и дейности, имащи характера на контролиращи процедури, 

чрез които се гарантира спазването на правилата. Те се осъществяват 

върху извършваните в момента операции и има за цел да предотврати 

или своевременно да разкрие грешки и нарушения. Оперативния 

контрол по отчитането на операциите се свързва с действията на 

ръководството във връзка с обработката на информацията. Те 

включват създаването на информационни потоци и засилване на 

хоризонталните връзки между звената,  намиращи се в едни и същи 

йерархични равнища.  

 Налагането на ценности за почтеност и етично поведение  на персонала. 

Това е задължение на ръководството и органите за общо управление 

на организацията. Това са съществени елементи от контролната среда, 

оказващи влияние върху всички елементи на контрол. От тях зависи в 

много голяма степен ефективното функциониране на организацията. 

Почтеността и етичното поведение са основни елементи на 

конкурентната среда на организациите. 

 Изготвянето на вътрешни правила и процедури за наблюдение на риска и 

ефективността на контролните системи се отнася до изграждането на 

контролна среда в подсистемите на организацията. Този елемент е в 

тясна връзка с организационната структура на организацията. Той 

налага създаването на специализиран отдел, който да следи за 

спазване на процедурите по управлението. При създаването на такъв 

отдел, ръководството трябва да следи да се спазва принципа, който 

налага разходите по осъществяване на контрола да са по-малки от 

ползите от него. При оценка на ефективността на контрола възникна 

проблем с измерването на ползите от него, тъй като не винаги те 

могат да бъдат остойностени.  

 Създаване на  система за подбор, обучение, оценка и стимулиране на 

упражняващите контролни функции е част от политиката на 

ръководството на организацията, отнасяща се до човешките ресурси. 

Тя показва разбирането на управлението на организацията за 

квалификацията и етичното поведение на вътрешните проверители. За 

да бъде осигурен оптимален подбор на  кадри, ръководството 

разработва стандарти за тяхното назначаване на работа. В стандартите  
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се акцентира върху няколко критерия. Първият критерии е 

образователни квалификационното равнище, което трябва да бъде 

адекватно на функциите, които ще бъдат изпълнявани. Втори 

критерии изискването на минимален опит. Трети критерии са 

постигнати успехи на предишни постове, което се удостоверява от 

автобиографията. И не на последно място са доказателствата за 

почтеност и етично поведение демонстрирани от кандидата по време 

на проведените подробни процедури.  

 

3. Изводи 

Необходимо е мениджърите да разбират значението на връзката между 

структурата на управление и системата за управленски контрол защото 

стратегическия план на организацията, разработван от висшия мениджмънт е 

рамката на системата за контрол. В случай че  мисията, стратегията и целите 

на организацията се променят, тогава осъществяваните контроли трябва също 

да се променят. За съжаление това рядко се прави и грешките произлизащи 

от погрешно взети решения от ръководството се разпространяват на всички 

нива на осъществяваната дейност.  
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Abstract. Information and communication systems (ICS) in organizations are key part of 

their business success. In order to achieve its goals every manager should be able to make 

decisions on effective utilization of ICS. Measuring the staff effectiveness is key part of the 

successful implementation and utilization of ICS for managing organizations. This can be 

done using system of measures for evaluation of staff as part of ICS. The proposed systems 

of measures are meant to help managers when making decision for implementing, utilizing 

and optimizing the ICS of the organization. 
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1. Въведение 

Информационно-комуникационната система (ИКС) в организациите се 

изграждат чрез използване на подходящи информационни и комуникационни 

технологии, които да подпомагат мениджмънта им при решаване на 

проблемни ситуации. Информационните и комуникационните технологии са 

избраните начини за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на 

информация и осигуряване на нейното разпространение чрез структурата на 

управленската и информационната системи на организацията и използваните 

технически средства [1].  

Информационните технологии се дефинират като съвкупност от хардуер 

(технически средства) и софтуер (операционни системи, приложни програми) 

и са използвани от организацията за постигане на организационните им цели 

[2]. Комуникационните технологии са всички технологии използвани за 

осъществяване на пренос на информация, аудио-визуална обработка и 

управление и мониторинг на предаваната  информацията [3].  

Терминът информационни и комуникационни технологии (ИКТ) често се 

използва като синоним на информационни технологии (ИТ), но ИКТ се 
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отнася до по-широк спектър от технологии осигуряващи преноса и 

обработката на информация. 

 

2. Същност и значение на ИКС в управлението на организациите 

Информационната система (ИС) на организацията се дефинира като 

взаимосвързани компоненти, които събират, обработват, съхраняват и 

разпространяват информация в МП, необходима за вземане на управленски 

решения и контролиране на протичащите в него процеси [2].  

От управленска гледна точка информационна система се дефинира като 

система за предоставяне на релевантна информация за решаване на 

проблемни ситуации, чрез използване на информационни и комуникационни 

технологии и е електронно базирана [2]. Това разбиране набляга върху 

значението на ИС за управлението и изпълнението на стопанските процеси 

на организацията. ИС подпомага ръководителите и сътрудниците при 

анализиране на проблемни ситуации, моделиране на бизнес процеси и 

създаване на нови стоки.  

Информационно-комуникационната система в управлението на 

стопанската организация обхваща сътрудниците и необходимите 

информационни и комуникационни технологии за събиране, обработване, 

съхраняване и разпространяване на информация за вземане на решения. ИКС 

е част от управленската подсистема на организацията, която интегрира 

управленските процеси на организацията и насочва стопанските подсистеми 

към ефективно изпълнение на стопанските процеси и постигане на 

стопанските цели, и нейното функциониране се реализира чрез 

технологичните й подсистеми (ТпС) [1].   

ТпС се разглеждат като осигуряващи подсистеми. Чрез тях се осигурява 

обработването на основния ресурс на мениджмънта на една организация - 

информацията. ТпС извършват всички операции по предаване, събиране, 

съхраняване, архивиране, аритметични и логически операции с 

информацията записана в ИБ на МП. Чрез ТпС в МП се реализират и 

функционират специфични за него информационни приложения. 

Структурата на ТпС включва: 

 хардуерна подсистема; 

 софтуерна подсистема; 

 подсистема обработка на данни; 

 организационна подсистема. 

Освен ТпС, според други автори ИКС обхваща още четири подсистеми 

[4]. Това са: 

 сътрудниците; 

 доставчиците; 

 потребителите на организацията; 

 подсистема управление на информационни ресурси. 
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Авторите определят тези четири допълнителни подсистеми като част от 

подсистемната структура на ИКС в управлението на стопански организации. 

Съществен недостатък на включването на доставчиците и потребителите на 

организацията е неясното определеното им място в структурата на ИКС. 

Теорията на системния подход определя доставчиците и потребителите на 

стопанските организации като системи от външната среда на организацията, 

които взаимодействат със стопанската организация [5] [3]. Следователно 

включването им в подсистемната структура на ИКС е неоправдано от 

теоретична и практическа гледна точка. Подсистемата за управление на 

информационните ресурси е по-удачно да се разглежда като част от 

управленската подсистема, тъй като нейните функции са свързани с 

оптимизиране именно на информационните и комуникационни ресурси на 

организацията.  

За оценяване ефективното функциониране на ИКС е необходимо 

сътрудниците да бъдат разглеждани като подсистема на ИКС, тъй като те 

използват и поддържат ИКС, а също така са потребители и източници на 

информация в организацията. Може да се твърди, че те са активният 

компонент на ИКС, който привежда в действие изпълнението на всички 

информационни и комуникационни процеси на ИКС и съответно 

управленската подсистема [5]. 

 

3. Оценяване ефективността на ИКС в стопанските организации 

ИКС като част от управленската подсистема на стопанската организация 

осигурява изпълнението на управленските процеси, от които зависи 

ефективното постигане на стопанските цели. Оценяването на ефективността 

на ИКС може да бъде извършено от различни гледни точки. Ефективността 

може да бъде оценявана според техническите параметри на хардуера и 

софтуера използвани за реализиране на ИКС. За мениджърите на 

организациите е важно да оценят цялостното функциониране на ИКС от 

организационна гледна точка. Подходящо е използване на система от 

показатели структурирана според компоненти (подсистеми) изграждащи 

ИКС.  

Разработени са различни модели (системи) за оценяване ефективността на 

ИКС. Един от най-често използваните е моделът на Делоун и Маклейн за 

оценяване ефективността и функционирането на ИКС. Основната цел на 

модела е обобщаване на предишни проучвания в областта на оценяването на 

ИС в систематизиран вид за определяне на показатели за оценяване на ИКС. 

Моделът е базиран на проучванията на Шанон и Уивър  относно 

комуникацията, на теорията на Майсън за информацията и на емпирични 

проучвания на информационни системи в мениджмънта [6]. 

Моделът на Делоун и Маклейн е система взаимообвързани показатели за 

оценяване ефективността и успешното внедряване/използване на 

информационно-комуникационни системи в организации. Моделът на 
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Делоун и Маклейн е един от най-подробните и изчерпателни модели за 

оценяване ефективността на всички компоненти на ИС. Моделът е проучван 

и изпробван в много теоретични и практически проучвания [7], в следствие 

на което той е усъвършенстван [8]. Много изследователи твърдят, че моделът 

е незавършен и правят предложения за неговото разширяване и 

предефиниране на някои от включените в него показатели [9] [10]. В 

следствие на извършените проучвания модела на Делоун и Маклейн е 

обновен, за да отрази направените изводи от проучванията и развитието на 

информационните и комуникационните технологии [11]. Усъвършенстваният 

модел на Делоун и Маклейн съдържа шест групи взаимообвързани 

показатели за оценяване ефективността на ИКС. Показателите във всяка 

група се избират след предварително проучване на използваните в 

организацията ИКС и целите на оценяването. Моделът и взаимовръзките 

между групите показатели са представени на фиг. 1. 

 

Качество на системата

Качество на 
информацията

Качество на 
обслужването

Намерение за
 използване

Потребителско 
удовлетворение

Нетни ползи

Използва
не 

 
 

Фиг. 1. Модел на Делоун и Маклейн за оценяване ефективността и 

функционирането на ИКС 

 

Директното практическото приложение на модела на Делоун и Маклейн в 

стопански организации е трудно. Моделът не предлага метод за 

практическото измерване на показателите. Съществена трудност при 

практическото използване е твърде универсалното дефиниране на 

показателите във всяка група. Моделът на Делоун и Маклейн е използван за 

разработване на методика за изследване и оценяване функционирането на 

ИКС в МП [1]. Методика включва система от показатели за оценяване 

функционирането на технологичните подсистеми на ИКС и практическото 
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оценяване на ИКС чрез използване на метод за комплексна експертна оценка. 

Разработената методика е насочена към оценяване само на технологичните 

подсистеми на ИКС и не отчита сътрудниците като част от ефективното 

функциониране на ИКС, което е нейн недостатък. 

 

4. Сътрудниците като част от ИКС в стопанските организации 

Сътрудниците като част от ИКС са от съществено значение за успешното 

внедряване и ефективното й функциониране в стопанската организация [3]. 

Разработването на показатели оценяващи работата на сътрудниците като част 

от ИКС би спомогнало за подобряване на цялостното й функциониране. 

Сътрудниците често се затрудняват при промяна на начина на 

функциониране или внедряване на нова ИКС, което води до намаляване 

ефективното функциониране на системата. Показателите оценяващи работата 

на сътрудниците като част от ИКС ще подпомогнат мениджърите при 

отстраняване на такива проблемни ситуации. 

Съществуват различни модели за оценяване използването на ИКС от 

сътрудниците в организацията. Моделът за възприемане на технологии 

(Technology Acceptance Model – TAM) e базирани на показатели като 

„възприета лекота на използване“, „възприета полезност“, „отношение към 

използване“, „намерение за използване“ и „фактическо използване“ на ИКС 

от сътрудниците на организацията [12] [13]. Моделът UTAUT (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology) четири основни фактора (очаквано 

функциониране, очаквано усилия, социално въздействие и улесняващи 

условия) и четири медиаторни условия (възраст, пол, опит и желание), чрез 

които да се оцени намерението за използване на информационни технологии 

и фактическото им използване при изпълнение на управленските процеси 

[14]. Според този модел очакваното функциониране, очакваните усилия и 

социално въздействие са от съществено значение за фактическото използване 

на ИКС от сътрудниците [14].  

Тези модели предлагат показатели, чрез които да се оцени какво би 

повлияло върху сътрудниците да използват дадена ИКС. Тяхното 

приложение в реални организации без използване на външни експерти обаче 

е трудно поради характера на моделите. За оценяване на  ефективното 

функциониране и използване на ИКС в организацията, мениджърите й трябва 

сами да могат да оценяват ефективността на ИКС. 

ИКС може да се разглежда като социо-технологична система. Нейните 

подсистеми са технологичните подсистеми (ТпС), които осигуряват 

функционирането на ИКС, и социална подсистема, която обхваща всички 

сътрудници, използващи и/или поддържащи ИКС. За оценяване на ТпС е 

предложена лесно приложима методика чрез използване на система от 

показатели и метод за комплексна експертна оценка [1]. Към тази методика 

могат да бъдат група показатели оценяващи социалната подсистема на ИКС.  
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За разработване на тези показатели могат да бъдат използвани 

разгледаните модели (TAM, UTAUT). За разработване на показатели 

оценяващи сътрудниците като част от ефективността на ИКС ще бъде 

използва UTAUT моделът. Четирите основни показатели в него са [15]: 

 очаквано функциониране – определя до каква степен според 

сътрудниците ИКС ще повиши производителността на тяхната работа; 

 очаквано усилия – необходимите усилия при използване на ИКС при 

изпълнение на операциите от сътрудниците; 

 социално въздействие – какво въздействие указват социалните групи 

(формални и неформални) за използване на ИКС; 

 улесняващи условия – до каква степен организационните и 

технологични условия улесняват използването на ИКС за изпълнение на 

операциите. 

Проучените специализирани източници създават основа за разработването 

на система от показатели при оценяване ефективността на сътрудниците. 

 

5. Разработване на система от показатели за оценяване ефективността на 

сътрудниците като част от ИКС 

Разработването на система от показатели за оценяване ефективността на 

сътрудниците е необходимо да оценява променливи, като: обучение, време за 

адаптиране, възможности за ползване, време за изпълнение на операциите, 

качество на изпълнение, сигурност, повишаване показателите за трудово 

представяне и подобряване технологията на операционните процеси. Тази 

разнородност и многовариантност изисква систематичност по отношение на 

групирането на показателите с цел практическата им приложимост. Това 

предполага разработването на методическа последователност за оценяване 

ефективността на сътрудниците като част от ИКС, чието съдържание е 

показано на фигура 2. 

 

Модул
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Показатели оценяващи 
процесите по въвеждане на 
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Модул
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направените инвестиции

 

 

Фиг. 2.  Методическа последователност за оценяване ефективността на 

сътрудниците 
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Методическата последователност се конкретизирана, чрез структура от 

показателите в съответните модули и определяне на значението им в процеса 

на интегриране в стопанските организации, представените в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Структура при изграждане на системата от показатели за 

оценяване ефективността на сътрудниците 

 

 ПОКАЗАТЕЛ ЗНАЧЕНИЕ 

М
о

д
у
л

 В
Ъ

В
Е

Ж
Д

А
Н

Е
 

Цели при въвеждане на ИКС 

Базови параметри и величини създаващи основа за 

разработване на функционалната структура и 

нейното съдържание. 

Етапи на въвеждане на ИКС 

Оценяване избора, интегрирането, информационния 

модел на функциониране, функционалната структура 

и материално-техническо обезпечаване при 

въвеждане на ИКС. 

Обучение на сътрудниците за 

работа с ИКС 

Време за обучение и степен на усвояване знанията на 

сътрудниците по отношение възможностите на ИКС 

Време за адаптация на 

сътрудниците за работа с ИКС 

Време необходимо на сътрудниците за адаптиране 

към интерфейс, функционални възможности и 

области на приложимост на ИКС. 

Резултати от обучението на 

сътрудниците за работа с ИКС 

Междинни и финални форми за оценяване на 

сътрудниците по отношение на работа им с ИКС. 

М
о

д
у

л
 И

З
П

О
Л

З
В

А
Н

Е
 

Цели за използването на ИКС 

Базови параметри и величини за оценяване функциите, 

подфункциите, дейностите и задачите при 

непосредственото използване на ИКС. 

Бързина при навигация с 

интегрираната ИКС 

Времето за работа с ИКС съотнесено към 

функционалните й възможности. 

Честота на използване на 

интегрираната ИКС 

Време на използване на интегрираната ИКС в 

трудовите процеси от сътрудниците. 

Алгоритъм на трудовите 

процеси при изпълнението им в 

ИКС 

Време за процесно ориентираното изпълнение на 

трудовите процеси по етапи (фази) и компенсатори в 

съответствие с възможностите за отклонения от 

крайните резултати. 

Адаптивност на сътрудниците 

към промените в ИКС 

Време за адаптиране на сътрудниците към ИКС и 

прилежащите й промени от интерфейсен и 

функционален характер. 

М
о

д
у

л
 

П
Р

О
И

З
В

О
Д

И
Т

Е
Л

Н
О

С
Т

 

Цели за производителността на 

ИКС 

Базови параметри и величини оценяващи релацията 

между подсистемите, функциите, подфункциите и 

задачите за изпълнение на сътрудниците създаващи 

основа за определяне на тесните места при 

използването на ИКС. 

Бързина за работа с ИКС 

Релация между предварително зададените параметри 

спрямо реално получените параметри при трудово 

представяне на сътрудниците чрез използваните 

ИКС. 

Качество на работа с ИКС 

Оптимизиране на трудовите процеси и показателите 

за качество от сътрудниците посредством 

интегрираната ИКС. 
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Надеждност при работата с 

ИКС 

Стойности и/или параметри, запазването на които в 

оптимални граници е от определящо значение за 

интегрираните ИКС.  

Възвращаемост на направените 

инвестиции 

Оценяване на цялостният процес по въвеждане 

обучение, адаптиране, използване и икономически 

ползи за стопанската организация. 

 

6. Заключение  

Разработената система от показатели за оценяване ефективността на 

сътрудниците като част от ИКС дава възможност на мениджърите да вземат 

оптимални решения свързани с въвеждането, използването и оптимизирането 

на ИКС на организацията. Показателите са подбрани да оценяват работата на 

сътрудниците с ИКС през целия й жизнен цикъл. Системата включва 

определяне на стандарти, с които да бъдат сравнявани с реалните оценки и по 

този начин по-ефективното откриване на проблеми свързани с 

функционирането на ИКС. Бъдещата работа предвижда апробиране не 

системата в реални организации и разработване на методика за нейното 

практическо приложени в стопански организации. 
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Abstract: The basic purpose of this paper is to present some problems and consequences of 

the modern technological progress, stemming from its influence on the ideas of human 
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1. Въведение  

        Целта на доклада е да открои и опише предизвикателствата, пред които 

мисленето ни за човешката  идентичност  се изправя в  съвременния свят като 

свят на техниката и на копнежите за постоянно щастие и безкраен живот. 

Налагането и преследването на тези копнежи с помощта на новите технологии 

води до формирането на съвременната култура като техно-хедонистична и на 

човека- технопотребител, респ. активен ползовател на интернет за всичко  

(onliner), като преобладаващия днес човешки тип.  

Основната теза на доклада е, че в наше време най-голямото 

предизвикателство за съвременните хора е да преосмислят своите идеи за 

щастието като постоянно удоволствие и неговото преследване на всяка цена, 

насърчавано целенасочено и планирано за целите на една на икономика, 

изградена върху постоянен растеж на печалбите. На този растеж днес се 

подчиняват  както всяка икономическа дейност, така и научните изследвания 

и техническият прогрес като цяло. Благодарение на тях човекът на 

потреблението може да се радва непрекъснато на нови и по-ефикасни 

лекарства, по-удобни матраци, по-луксозни автомобили, по-бели зъби, по-

умни телефони, по-изгодни заеми, за да  разполага с всички тези неща, така че 

да избегне максимално и по възможност напълно всяка болка и дискомфорт, 

но най-вече, за да се спаси от скуката в свободното време, за което услужливо 

му се предлагат нови и атрактивни приложения, за да го забавляват, докато 

пътува в метрото, чака автобус или пие кафе.  
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Увлечени да се възползват от технологичните новости, хората не 

забелязват въздействието, което те оказват върху мисленето и живота  им, 

притъпявайки когнитивните им способности и променяйки връзката им с 

външня свят, намаляват поносимостта им към всякакъв дискомфорт и засилват 

жаждата им за нови приятни усещания и бзкрайни забавления. Срещу това 

въздействие не са застраховани дори онези, които смятат, че всичко зависи от 

начина на ползване на технологии, защото: ”Технологията е просто 

инструмент, който няма значение, докато не посегнем към него, както и след 

като спрем да го използваме” [1]. Това означава, че в момента, в който се 

превърнат в универсален стандарт за всичко, налаган в глобални мащаби, 

който се технологиите вече са много повече от обикновен инструмент, защото 

задават тона на начина, по който живеем. В подкрепа на тази теза изложението 

включва позовавания и анализ на понятия, идеи и концепции на различни 

автори, обсъждащи  човешкото общество и идентичност в плана на тяхната 

история и бъдеще – Х.Ортега и Гасет, Зб. Бжежински, Ю. Харари, Х. 

Кисинджър и др. 

 

2. Изложение 

Технотронна ера, датаизъм и новата научна догма 

В „Бунтът на масите” Ортега и Гасет формулира основните принципи на 

модерния свят така: „Три принципа направиха този свят възможен: 

либералната демокрация, научното експериментиране и индустриализмът. 

Двата последни могат да се сведат до един: техниката… Заслугата на 19 век не 

е в тяхното изобретяване, а във внедряването им. Това е известно на всички. 

Но абстрактното им признаване не е достатъчно, необходимо е да приемем 

неумолимите им последици” [2].  

Когато пише тези редове през 30-те г. на 20 в., испанският философ е от 

малцината, които говорят за неумолимите последици от внедряването на 

технически изобретения. По това време тези последици все още не са така 

силно осезаеми и отчетливо назовавани, както става това след Втората 

световна война и особено от 70-те г. на 20 в. насам. Тогава именно Зб. 

Бжежински определя за пръв път съвременната епоха като технотронна заради 

всеобхватното психологическо, социално и икономическо въздействие на 

технологиите и електрониката, особено в областта на компютрите и 

комуникациите. В книгата си ”Между две епохи. Ролята на Америка в 

технотронната ера",той изброява основните признаци на тази ера, 

предизвикващи социалната промяна като промяна на нравите, структурата и 

ценностите на обществото.  

Докато описва геополитическите аспекти на технотронната революция, 

Бжежински установява нейния противоречив кумулативен ефект, а именно, че 

тази революция бележи, от една страна, началото на глобална общност, но от 

друга – фрагментира човечеството и го откъсва от традиционните му корени. 

Затова освен все по-неравномерното развитие и нарастваща пропаст между 
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богати и бедни, Бжежински предвижда и настъпването на остра криза на 

философската, религиозна и психическа идентичност на хората. Като 

характерен белег на тази криза той посочва напрежението в най-напредналия 

свят между "вътрешния" и "външния" човек – между човека, ангажиран с 

вътрешния си смисъл и своята връзка с безкрая, и човека, дълбоко обвързан 

със своето обкръжение и отдаден на оформянето на това, което той смята за 

крайното. Кризата се изостря допълнително от страха, че човешката 

отстъпчивост може да позволи нещо, което преди се е смятало за неизменно - 

човекът да е неопределен [3]. В тази перспектива да говорим за човека като 

Homo Technicus означава да говорим за нарастващата неопределеност на 

човешката идентичност, която ни очаква в едно бъдеще, когато 

технологичният напредък ще се съизмерва все повече с възможностите за 

интензивно и комплексно технологично въздействие върху човека като 

природно, социално и морално същество. 

Оптимистичните визии за това бъдеще раждат „религията на данните”, за 

която разказва съвременният историк Ю. Харари. Като „датаизъм” той 

означава новата научна догма, според която организмите могат да се 

разглеждат  като алгоритми, а животът – като обработка на данни. 

Привържениците на този възглед смятат, че след като хората не могат да се 

справят с нарастващия поток от данни за желания и възможности, респ. 

превръщането на данните в решения, тази задача „трябва да се повери на 

електронни алгоритми, чиито капацитет далеч надхвърля този на човешкия 

мозък и може би скоро те ще ни познават по-добре, отколкото ние се 

познаваме” [4].  

      Въпросите дали всичко в живота се свежда само до взимането на решения 

и дали във Вселената все пак няма и такива неща, които не могат да бъдат 

сведени само до данни, дават основания на Харари да се усъмни в 

непогрешимостта на датаизма и да определи съпротивата срещу него като най-

голямото научно предизвикателство на 21 в. Но тази съпротива изглежда 

много трудна и почти невъзможна, защото датаиската парадигма е проникнала 

вече във всички научни дисциплини - от музикалната теория до биологията, а 

интердисциплинарните дисскурси само ще я усилват допълнително: „Ние се 

стремим – пише Харари - да създадем интеренет-на-всички неща с надеждата, 

че ще ни направи здрави, щастливи и могъщи. Но когато интернетът-на-

всички-неща бъде създаден и започне да функционира, хората може би ще се 

превърнат от инженери в чипове, после в данни и в крайна сметка може би ще 

се размият в пороя от данни като буца пръст в придошла река” [4]. 

Утехата е, че размиването няма да стане скоро, нито толкова бързо и 

човечеството съвсем неусетно ще се озове там, където са дъгата и мостовете 

към постчовека на бъдещето. Как изглежда това движение като исторически 

път на човека, описващ кривата на неговата хуманизация, научаваме отново от  

Х. Ортега и Гасет.  
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Човекът на действието” като „човек на потреблението”, или за дъгата 

и мостът към постчовека  

Скоро след като написва „Бунтът на масите”, в друг свой текст - есето „По 

повод на Галилей”, през 1933 г. испнският философ описва нещо, оказало се 

исторически съдбовно за динамиката на човешката активност. То е, че 

нееднократно в историята настъпва реварваризация и тя именно оформя 

историческата крива на хуманизацията на човека. Като характерни примери за 

това историческо явление Ортега посочва два периода. Единият е времето на 

Антонините, когато късноантичната култура е изместена от варварите, не 

защото те са настъпвали срещу нея, а защото собствените й създатели като 

Марк Аврелий потапят човечеството в бездната на самовглъбението.  

Вторият е Ренесансовата епоха, когато се подготвя почвата за появата на 

новия варварин - човека на действието. И в двата случая обаче 

”реварваризацията”е резултат от изместването и замяната на мислещия, респ. 

философстващия, самовглъбен човек от „човека на действието”, независимо 

дали ще говорим за варварите, атакуващи стария Рим или за знакови фигури 

на Ренесанса като Чезаре Борджия: 

„Появи ли се човекът на действието – пише Ортега – и се заговори за него, 

и почнат да раболепничат пред него, значи в историята настъпва период на 

реварваризация” [5]. 

      Решим ли да опишем по примера на Ортега и Гасет последвалия ход на 

историческата крива на хуманизацията, ще стигнем до епохата на 

Просвещението когато „човекът на действието” започва да се олицетворява 

вече от модерния гражданин. Всъщност това са времената, когато на особено 

почит се радва идеята за ценността на човека като индивидуалност и 

различните аспекти на свободата му като резултат от неговата активност– на 

независимост, на избор, на права… Оптимистичната вяра в политическата 

активност и правния ред като гаранти на тази свобода и обществения прогрес, 

изпълват с хуманистично звучене и революционен патос просвещенските идеи 

за необходимостта от радикални промени в социалния и политическия живот 

на хората, насочени към осигуряване на индивидуално благополучие и 

обществено благоденствие. 

       Сред най-видните представители на тази революционна епоха е  и Ж. Ж. 

Русо, който първ по това време се заема със специалното обсъждане на 

неравенството между хората. Докато разсъждава върху различните причини за 

това неравенство, той установява, че човекът е единственото същество, 

способно да се самоусъвършенства и за разлика от животните, да прекрачва 

границите на природата, причинявайки често вреда на самия себе си, защото 

характерно за него е, че: „волята продължава да говори и когато природата 

мълчи” [6]. Същевременно Русо е наясно, че връщане назад няма, защото 

цивилизацията ни е лишила от естествените инстинкти на природното 

състояние и тогава единствена алтернатива на несвободата, на която тя обрича 

хората, остава политическото им участие като равностойни и пълноправни 
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граждани в оформянето на общата воля и формулирането на законите, от които 

да се ръководи всяка власт в обществото. Свободен от това гледище може да е 

само онзи, който реализира такова участие и се подчинява на така създадените 

закони. 

Днес модерният гражданин като „човекът на действието” от времето на 

Просвещението и модерността, издигнали индивидуализма на пиедестала на 

модерната ценностна система, на свой ред е заменен от „човека на 

потреблението”. Понастоящем този човек се въплъщава от съвременния 

интернавт, който разчита на интернет за всичко - стоки, услуги, общуване, 

учене, работа, игри, забавления. От него се очаква да е неудържим, нетърпелив 

и динамичен като варварите, но също информиран, съобразителен и 

пресметлив като Чезаре Борджия. Нарастващият интензитет на неговата 

потребителска активност като целенасочено налаган и пропагандиран начин 

на живот се вписва успешно в общия исторически фон на времената, в които 

реварваризацията оформя историческата крива на човешката хуманизация.  

Основна грижа на този човек сега е какво яде, пие и диша, как да разполага 

с повече свободно време и да го използва така, че да избегне еднообразието и 

досадата, обричащи го на скука. Т.е. да консумира повече и по-разнообразни 

стоки и услуги, предлагани настоятелно от рекламни послания и излъчвани 

непрестанно от глобални медии, след като са били оформени грижливо чрез 

маркетингови стратегии. Най-големите неволи и безпокойства на човека на 

потреблението се оказват грижата за персоналната, индивидидуализирана 

идентичност като грижа за личните данни и неприкосновеност, телесно здраве 

и пълно щастие на едно потребяващо икономическо животно, което иска хем 

да е свободно от всякакви естествени ограничения, сред които попадат 

неизменно старостта, болестта и смъртта, хем да потребява безкрайно и да 

изпитва постоянно приятни преживявания и наслада.  

Но както няма пълно щастие и безплатен обяд, ако използваме известните 

поговорки, така не може да се очаква да се наслаждаваме едновременно на две 

взаимоизключващи се, макар и еднакво желани неща като свободата да 

потребяваш неограничено и сигурността, че това потребление ще е безопасно 

и вечно. Това налага известни жертви от наша страна, като например да 

посветим част от свободното си време в защита на потребителските си права, 

които се отъждествяват толкова повече с човешките, колкото повече свободата 

се приравнява до възможността за достъп до и мобилност на стоки, услуги, 

хора, респ. на постоянно нарастващо потребление, което да доведе до 

постоянно нарастващи печалби на предлагащите стоки и услуги, макар че: 

„Човек не може да носи неограничен брой обувки, не може да кара 

неограничен брой коли, не може да ходи на неограничен брой зимни ваканции. 

А икономика, изградена върху постоянен растеж има нужда от неограничени 

във времето проекти – точно каквито са стремежите към  безсмъртие, вечно 

блаженство и божествен статус” [4]. 
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Става дума за ефектите от възприемането и налагането на едно понятие за 

щастие и свързаните с него култура и начин на живот, които през късната 

модерност и нашата посотмодерност се оказват изцяло подчинени на два 

стремежа, станали ключови в дневният ред на съвременното човечество - 

борбата със смъртта и копнежът за щастието като вечно удоволствие. Сред 

тези ефекти се нарежда замяната на революционния устрем на 

Просвещенските идеи за свобода, равенство, братство, от сциентистките и 

технофилски проекти на трнсхуманизма, не защото просвещенските идеали са 

били реализирани напълно успешно, а защото копнежът за равенство е 

изместен от копнежа за безсмъртие. Т.е. от стремежа към целенасочено, 

програмирано „еволюиране” на човека с помощта на роботика, киборгизация 

и виртуална реалност, което ще отпрати Homo Sapiens в „постчовешкия” 

стадий на историята, за да бъде заменен от постчовека, както преди това Homo 

еrectus е бил заменен от същия този Sapiens.  

Но докато в единия случай, за да стане замяната са били необходими 

стотици години, в другия биоинженерите вместо да чакат търпеливо 

естествения отбор да си свърши работата, сами ще се заемат с 

префасонирането на Homo Sapiens така, че да може да живее вечно, за да 

изпитва вечно удоволствие. Това всъщност е голямото обещание и крайната 

цел на трансхуманистичния проект - безкрайно разширяване на физическите, 

интелектуални и психически възможности на човека до такава степен, че 

стареенето, неизлечимите болести, времевите и пространствени ограничения 

да престанат да бъдат пречки за което и да е човешко желание и да бъдат 

победени веднъж завинаки чрез  телесното и умствено „подобряване” и науко-

технологично усъвършенстване на човешкия вид, което ще доведе 

човечеството до нов етап от съществуването му –постхуманоидната ера.  

 

Непостижимостта на постоянното щастие и краят на 

Просвещенската традиция 

 Сравнявайки резултатите на социологически изследвания  от 50-те и 90-

те г. на 20 в. за субективната преценка на американци и японци за собственото 

им благосъстояние, Ю. Харари установява, че съвременните хора не се радват 

на по-голямата удовлетвореност в сравнение с предците си: „ Особено 

показателен е фактът, че въпреки по-голямото охолство, спокойствие и 

сигурност, заключава Харари, броят на самоубийствата в развития свят е 

много по-висок, отколкото в традиционните общества” [4]. 

 Тази констатация изглежда парадоксална в хоризонта на съвременното 

разбиране за стойността на човешкия живот като върховна ценност, на което 

се основава и Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, описваща 

„правото на живот” като най-фундаментална ценност. Парадоксът е привиден, 

защото  това право не ни гарантира щастие, а по-скоро възможността да 

произвеждаме и потребяваме в течение на целия си живот повече материални 

блага и сетивни удоволствия. Това предизвиква и реторичния въпрос: „В 
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Средновековието гладуващият селянин се е радвал на залък хляб. Какво ще 

зарадва отегчения, добре платен и затлъстял инженер?” [4]. 

         Въпросът се оказва реторичен, когато щастието се сведе само до приятни 

усещания и се припомни епикурейското учение за щастието, според  което 

мимолетността на удоволствията, основани на сетивни преживявания,не 

позволява да сме постоянно щастлви. Биологически и психологически 

погледнато, тези удоволствия преминават бързо и след преминаването им 

трябва също така бързо да бъдат последвани от нови приятни усещания, за да 

не бъдем завладявани от досадата и скуката, на които ни обрича едно спокойно 

и рутинно ежедневие.  

        Хората рядко се чувстват удовлетворени задълго, но благодарение на това 

се стимулира тяхната активност, а шансовете им за оцеляване и 

възпроизводство нарастват, защото търсят и се стремят както всяко животно, 

към храна, партньори или социален статус, които ги карат да се чувства 

приятно. От друга страна, еволюционната непригодност на човека да изпитва 

постоянно удоволствие, както иска мнозинството от човечеството, предполага 

да направим така, че Homo Sapiens да стане  способен да изпитва вечно 

удоволствие. 

        Препратките към правата на човека и проблематичността на неутолимия 

стремеж за постоянно удоволствие са показателни за проблематичността на 

човешкото целеполагане и ценности, когато тяхна пътеводна звезда стават 

технологичния напредък и неговите нарастващи възможности за въздействие. 

Проблематичността им е в това, че комерсиалните и икономически ползи от 

технологичните иновации имат своята социална и морална цена, която днес 

все по-често придобива мащабите на глобални рискове. Сред тях се откроява 

възможността за „икономически растеж без работни места” вследствие на 

повсеместната дигитализация и коеволюцията й с роботизацията, 

автоматизацията и изкуствения интелект. Това означава по-голяма или по-

малка заплаха за работните места във всички стопански и нестопански сектори 

- както на материалното производство и услугите, така и на сигурността, 

управлението и военното дело.  

Оптимистичните и песимистични прогнози за бъдещето на традиционните 

професии и перспективата за загуба на стари работни места и откриването на 

нови заради технологиите, се редуват през годините. Независимо от техния 

оптимизъм или песимизъм неизменен остава фактът, че благодарение на 

глобализацията и технизацията новите работни места може да не са там, 

където заетостта е била намалена заради технологични иновации, нито че ще 

се гарантира винаги своевременна и такава преквалификация на работещите, 

която да е в синхрон с нарастващата скорост на технологичната промяна.  

Редом с прогнозите за негативни социално-икономически ефекти застават 

и опасенията на мнозина от възможна загуба на човешки контрол над 

интелигентните и автономни системи, програмирни да се саморазвиват и 

самообучават без човешка намеса и знание.  
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Сред тези опасения попада и прогнозата на експрезидентския американски 

съветник по сигурността Х. Кисинджър. Според него експоненционално 

растящата способност на технологии като ИИ да се учи по-бързо от хората 

предполага също така експоненциално ускоряване и на процеса на проба-

грешка, по който обикновено се взимат човешките решения, а следователно и 

на по-чести и по-големи грешки от човешките. Нарастващата изчислителна 

мощ и скорост на обучение обаче не е единственото съмнително 

превъзходство на свръхинтелигентната технология.  

По-смущаващ изглежда друг риск, за който предупреждава Кисинджър: 

възможността за погрешно интерпретиране на човешките инструкции поради 

невъзможността за контекстуално възприемане и обяснение на реалността и 

обосноваване на решения от технологии, базирани изцяло на математически 

интерпретации на данни.  

Нещо повече, днес сме свидетели на безпрецедентно запаметяване и 

изчисляване, което е на път да измести човешкото мислене и познание и да 

обърне Просвещенската традиция, чиято философия формира модерния ред на 

обществото като основан на Разума. Този ред сега, предупреждава Кисинджър, 

се променя из основи под влияние на още по-мащабната технологична 

революция, чиято кулминация може да бъде „един свят, разчитащ на машини, 

задвижвани от данни и алгоритми, и неподвластен на етични или философски 

норми” [7].  

 

3. Заключение  

Днес в сянката на впечатляващата мощ и експоненциалното 

технологично развитие остават въпросите за размиването на границите между 

желано и възможно, човешко и нечовешко, което отдавна не се свежда само до 

липсата на възможности за реализиране на желанията, а до кризата на самите 

желания. Според Хосе Ортега-и-Гасет тази криза е най-опасната болест за 

хората и обществата, защото „всички желания винаги се съотнасят с онзи 

човешки тип,който бихме искали да въплътим“ [8]. Затова, ако бъдещето на 

човека като Homo Sapiens ни изглежда обречено, а идентичността му 

неопределена и изплъзваща се, то е защото „няма никакъв неотменим прогрес, 

никаква еволюция, която да не е застрашена от инволюция и отстъпление”[2].  

Заплахата идва от това, че технически възможното не може да ни осигури 

смисъла, от който се нуждаем, за да оправдаем съществуването си като вид и 

индивиди. Предчувствието за неговата загуба е в основата на страховете, които 

събуждат проектите за свръхчовеци и постчовеци, защото предизвикват 

усещането, че „в такъв свят нашата идентичност, мечтите ни и дори страховете 

ни ще са без значение и ние вече няма да има какво да му дадем” [4]. Към 

днешна дата тези страхове означават, че най-голямото предизвикателство сега 

пред мисленето ни за себе си като Homo Sapiens и бъдещето ни като Homo 

Technicus е как да останем хора в един свят, устремен стремглаво към 

постчовешкото като отвъдчовешкото.  
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Abstract. This paper is aiming to consider some changes and new meanings in the essential 

constructs of identity, belonging, and otherness. The work and self-awareness of 

transnational professionals define а particular context in which identities are transformed 

today. Some novel aspects are described on the basis of meta-analysis of literature in cross-

cultural human resource management, organizational ethics, and intercultural 
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cultural environment.  
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1. Увод: защо проблемът е важен? 

В този доклад се изследват нови смислови акценти в базови конструкти 

за всяка култура – идентичност, принадлежност и другост. Специфичният 

контекст на разглеждане на подобни общи понятия е самоопределянето на 

т.нар. транснационални професионалисти. В текста се изтъкват онези 

промени в организационните отношения, които изискват морално-

философско «изясняване» на идентичността и свързани с нея феномени. 

Подобна перспектива остава пренебрегвана мисловна посока в мениджмънта 

и понякога се приема като «общи приказки», ненужни в текущото 

управление.  

Връзките между идентичност, приндлежност и другост предлагат 

възможни обяснения на частни въпроси от управлението на човешките 

ресурси (УЧР) или управление на таланта на регионално, национално и 

глобално ниво. Потребност да се анализира проблема в заглавието има при 

следните питания: защо е важен международният опит в подобора на 

кандидати за работа, как изглежда стандарта за професионално интервю, 

от къде го копираме и адаптираме, как правим оценка за добро 

представяне, която да е общовалидна корпоративно за всички поделения в 
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глобална фирма, какви са критериите за назначаване на директори в нея, 

как се правят задгранините назначения, адаптират ли се бързо работилите 

в чуждестранен офис при връщане в родината си? Причината-повод за по-

задълбочено вникване в подобни въпроси са някои нови проучвания 

(направени след януари 2019г.) на групата на т.нар. глобални 

професионалисти. Според изследване на LinkedIn на над 6000 лица повече 

от половината са съгласни, че най-важните неща, които ги карат да се 

чувстват, че принаджежат към организацията, в която работят, са: 

признанието за постиженията им (59%); възможностите за свободно 

изразяване на собственото мнение (51%) и чувството, че личните им приноси 

в екипната работа се оценяват (50%) [1]. Какво конкретно означава 

приндлежност, мое, наше, друго в днешната глобална, виртуална, дигитална, 

динамична работа? 

 

2. Принадлежност и другост в организационния живот: поява и 

„прочит“ на конструктите 

Принадлежността е първоначално проблем в психологията и 

психотерапията. Някои от конструктите, предлагани в тези научни и 

консултантски области, са полезни за организационните изследвания. В 

«Принадлежност и етика» Ж. Пуже обсъжда предизвикателствата, пред 

които са изправени терапевтите днес - има необходимост от разширяване на 

класическия аналитичен периметър, което позволява да се забележат и 

тълкуват етични и инстинктивни конфликти на личността, нейните 

«умножени» принадлежности [2]. Те са значими при зачестили ситуации на 

социални кризи и катастрофи (фалити, тежки житейски загуби и други 

подобни). При този ракурс в центъра се поставя потребността от 

принадлежност като необходимост от правила и ценности, които да 

регулират отношенията на субекта с общностите в средата му. Пуже 

разграничава три вида отношения (свързаност) на субекта със социалната 

среда: вътрешно-субективна връзка, междусубектни връзки и 

транссубективна свързаност между личността и контекста. Това 

разграничване и осъзнаването му дава възможност за вглеждане в чувството 

за принадлежност на индивида. В кризисни ситуации следва да се 

управляват трите различни свързаности, в противен случай се стига до 

приемане на илюзорни (декларирани) етични ценности, което е източник на 

вътрешен дискомфорт за субекта. 

 По отношение на трудовите отношения днес законодателството и 

европейските директиви са рамката, през която „гледаме“ на връзката 

служител – работодател. Така представите за принадлежност, свой – чужд, 

различен остават далеч спрямо отношенията на работа и се приемат за нещо 

тривиално. Рядко се мисли другостта като „човешко условие“, философски и 

етически. Дори и по болезнения въпрос за равенствата между половете на 

работa дебатът се подменя от злободневни препратки (пример е думата 
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джендър в българския дискурс), като рядко се обсъждат реални неравенства. 

А те съществуват в организациите на ниво висш мениджмънт, при заплащане 

и обезщетения за жени и мъже в някои от привлекателните високоплатени 

сектори. Част от управленските елити са почти изцяло мъже в сектори като 

банки, информационни технологии, машиностроене. От там се тиражират 

твърди (hard) възгледи за качествата на предпочитания, „идеален 

служител“. Това е пътят, по който се разпръскват организационни 

идеологии; те на свой ред определят политики в УЧР – не случайно още 

наричани именно ресурси, а не потенциал, талант, развитие). Практиките 

по набиране и повишаване на служителите проникват в организационната 

култура, определят работното ежедневие и субективните преживявания. 

Резултатът от тези скрити процеси на проникване на мениджърските 

критерии за селекция, които обобщено назоваваме ценности, е отделянето на 

предпочитани фаворити. За тях се приема, че са ангажирани с фирмените 

ценности, за което ги възнаграждават. И тук при реконструкцията се появява 

нужда да разграничаваме „принадлежност“ и „другост“. В съвременните 

условия различията се подсилват и обозначават не само от традиционни 

маркери за пол, класа, възраст, сексуална ориентация, религия, физическите 

способности, но и по отношение на по-прецизни измерения за брак и 

семейство (женен, омъжен, съжителстващ, с какъв човек); приятелства, 

принадлежност към социални групи в мрежата (кого/какво харесва или не); 

за степен на мобилност (готов ли е да пътува, налага ли му се или сам избира 

да го прави); надеждност при извънредни и рискови моменти и т.н.  

 

3. Нюансите в друг и другост, наше и чуждо: възможности пред етиката 

на състраданието при управление на хора  

„Въпросът за другия“, както знаем от съчинението на Цветан Тодоров, е 

сложен - колкото философски, толкова и лично-биографичен [3]. Друг и 

другост са основополагащи термини, предпочитани в сравнение със сходни 

конструкти за вникване в работните отношения. Още Г. Зимел е изтъквал 

отличителното качество на другия – непринадлежността му [4]. „Свой–

чужд“ е вероятно по-стара дихотомия за обозначаване на културната другост 

- тя е лесно разпознаваема във всекидневния опит. Над нея са се разклонили 

ние – те, частно – публично,  родно – чуждо (странно), собствен (свой) - 

друг. Диадата свои и чужди е част от езика на западната субективност със 

„заплетена“ словесна и мисловна генеалогия. Oбразно казано, свои и чужди 

са родени в платоновата пещера, свързани са с раздвояването на света на тук 

и отвъд, както и с представи за Бог, добро и зло, за ад. Последният може да e 

вътре в теб, сред своите и при другите (според Ж. П. Сартр). Без да се 

впускам в преглед на разнообразни възгледи, ще изтъкна важни за етиката 

на управлението на различни хора смисли. Другият, за разлика от чуждия, 

загатва не само за резервираност, но и за отношение с респект - другият 

изисква уважение, предполага императивност на дължимо поведение. 
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Безспорна е особената другост на значимия друг като референтна група за 

съотнасяне и подражание, и не само при съзряването. Значимият чужд е 

мислим в негативната роля на чуждопоклонничеството, докато другостта е 

положително оценявана - има значим друг, но не и значим чужд. Първата 

употреба на конструкта се приписва на психиатъра и психолог Х. Съливан 

[5]. През следващите десетилетия е показана ролята на значимия друг в 

приобщаване и израстване на работното място. Мениджърът като значим 

друг е основна фигура, когато става дума за управление на хора. Изследвания 

на организационната етика консенсусно потвърждаварт, че примерът на 

висшестоящите и несъзнавано копиране на реакциите им е фактор за 

етичното поведение в общността и професиите [6]. Началникът 

(наставникът) е онзи, който пречи или помага, директно или индиректно 

въздейства върху индивидуалното и групово етично поведение.  

Как се постига свързаността с другия, различния? На този исконен 

въпрос има многопосочни отговори в хуманитаристиката. Според етиката на 

А. Шопенхауер мостът между различните е емоционално строителство. Тук 

се изтъква моралният потенциал на състраданието като надеждна 

отправна точка. Но как е възможно преодоляване на критичното неприемане 

и екипно действие на базата на състраданието? Как, например, от 

състрадание към конкретен инвалид (човек със специални потребности) да 

премина към възприемане на социална група с привилегии; как от одобрение 

на един конкретен бежанец/чужденец - към морално оправдание на масовото 

имигриране? Как да определим отношението си към човек с друга 

религиозна принадлежност – например, възприемам безпроблемно 

мюсулманска принадлежност на турски студент в православна България, но 

съм шокирана от новина, че десен холански политик е приел исляма [7]. Кога 

състрданието и моралните чувства са стабилна основа? Директната 

личностна връзка е по-здрава рамка за етическа комуникация с другия в 

сравнение с вторичния медиен разказ, дори и автентичен, за далечни групи. 

Как да оценим правото на промяна на различния, без да стигаме до 

патернализъм, е поредният морален проблем. Поради динамиката и 

„флуидността“ на мултиплициранинте идентичности, в етиката на 

състраданието са потребни конкретни етически правила (съвети) за 

поведение и комуникация с бежанец, чужденец, нуждаещ се от закрила 

човек. Те също са елемент от стратегии на „просветена“ социална политика, 

наред с правните регулации. Отношението към другия е властово и 

институционализирано, както това е разкрил М. Фуко [8], а при йерархично 

структурирани отношения е проблематична етиката на състраданието и 

симпатията. 

 

4. Отговорността към другия: диспоропрции в «образователния канон» 

Отговорността е ключова категория в моралната философия на 20 век. 

Открояват се две разбирания за отговорността към другите (етически 
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перспективи) - на екзистенциализма от 20 в. (Ж.П. Сартр, В. Франкъл) и на 

постмодерната етика (Е. Левинас). Първата се опира на егоцентричния 

рационалистически модел, в който другият е «изтласкан» от свободата на 

Аза. Отговорността към другия е следствие от избора; тя е частен случай на 

индивидуалната свобода. Вторият възглед конструира друго-центричен 

(Alter-centered) модел на интерсубективността. Другостта само формално е 

не-аз. За Левинас е възможна етическа отговорност заради другия, достъпът 

до който е предрефлексивен. Такава отговорност е преди личната свобода и 

е условие за святост. Първото схващане се преподава и популяризира у нас 

едва ли не като единствено. Това е проблем на образователния «канон», 

наскоро анализиран за хуманитарното образование и конкретно – в 

програмите по етика в средното училище у нас [9]. Според проучването на Л. 

Желязкова на учебни програми по етика в годините 2000-2015г., 

етическото образование в  училище е основано върху късномодерната 

платформа на просвещенския проект, т.е. – на его-центран рационалистичен 

модел [10]. Практически в средното училище не се предлага алтернативна 

перспектива към релацията «отговорност към другия – отговорност към себе 

си – свободен избор», съответстваща на съвременен етическия дискурс. Така 

се ограничава задълбочено проблематизиране на отговорността и от бъдещи 

студенти и започващи работа. Какво се случва с прекрачилите 

университета и учещи някаква разновидност на етика (бизнес етика, 

професионална, административна етика, медицинска, биоетика)? Личният и 

споделян преподавателски опит показва, че Сартър е най-познатият 

«съвременен» философ за българския студент. През 90-те години неговите 

есета са включени в учебни пособия за средното училище - френският 

мислител е поставен в известен смисъл на пиедестал. Този близък до 

марксизма философ-публицист «засенчва» в общата култура имена и идеи на 

други професионални философи и социолози от същата епоха (Хайдегер, 

Попър, Витгенщайн, Хабермас) и дори – от същата държава - Р. Арон 

например, неговата «Демокрация и тоталитаризъм» е издадена за първи път у 

нас през 1996г.  

 

5. Космополитна идентичност и фигурата на космополитния мениджър 

Всяка култура може да се описва като нещо, което имаме 

(притежаваме) и като нещо, което правим (извършваме). Вторият подход 

приемам като подходящ при осмисляне на промените в идентичностите днес 

във време на дигитална трансформация, глобализация и реглобализация. 

Утвърдените модели в организационните изследвания са изтъквали 

културните разлики (измерители, параметри) [11, 12]. В тези теории 

националните идентичности и сравнението между тях са във фокуса. 

Възникава въпросът: какво е космополитната културна идентичност в 

организационен контест? В една от малкото работи по темата се въвежда 

конструктът „космополитен мениджър“, като се аргументира критична 
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позиция към концепцията за подобно наднационално поведение, стил и 

характер - това е по-скоро «измамен начин, по който се привилегироват едни 

служители и се маргинализират други» [13]. Изтъква се, че класовата, расова 

и сексуална принадлежност са най-често ограничаващи фактори за подбор на 

работа в чужбина в големите корпорации и това се вписва в т.нар. 

«космополитизъм» като ценност в управлението. 

Тук според мен е нужен по-задълбочен историко-културологичен 

анализ, който да предхожда всяка преценка на космополитния 

мениджмънт. Космополитизъм е термин, използван широко през 70-те г. на 

миналия век във философията и особено – философията на науката: да си 

припомним работите на Ст.Тулмин [14]. Понятието се налага и в 

мениджърския език [15]. Възраждането на интереса към космополитизма 

днес е продиктувано от глобалния финансов капитализъм и глобализацията. 

Идеята за „космополита” присъства не само в културната антропология, но и 

в маркетинговите и потребителски изследвания [16]. Тя обаче си остава по-

слабо развита в перспективата на УЧР. Космополитизмът се тълкува 

стеснено, негативно и повърхностно – личности с подобно самосъзнание се 

описват като „индивиди с богат опит в много хора и страни” [17]. Наистина, 

поради разнородните дисциплинарни препратики към конструкта 

“космополитен служител/мениджър” е трудно неговото 

операционализиране в организационен контекст. Изследователите са 

склонни да приемат, че в крайна сметка космополитизмът е «сито» (бариера) 

върху своеобразна стеснена фуния, през което минават бъдещи 

високопоставени служители на глобални компаниии [18]. 

 

6. Космополитното мислене като когнитивна структура и 

социокултурна нагласа 

Обзорът на изследванията показва, че космополитизмът се анализира в 

следните перспективи: като социокултурно състояние, отношение 

(нагласа), мислене и вид компетентност [19]. Според подхода на О. Леви, 

Т. Бийчлър и С. Тейлър космополитното глобално мислене представлява 

„изключително сложна когнитивна структура на индивидуално равнище. Тя 

се характеризира с откритост, диференцирана артикулация на културната и 

стратегическата динамика както на регионално и национално, така и на 

глобално ниво, с умения за интегрирането им в многобройни области”[20]. 

Изведените  четири особености могат да се конкретизират в критерии за 

оценка на служители и мениджъри с космополитно мислене. Така 

космополитизъм – регионализъм се очертава като ос за определяне на 

кариерна насоченост или потенциал. Тя е отправна линия в международното 

УЧР. Предлагат се измерители (индикатори), показващи каква да е оценката 

за лоялност, за успешно професионално усъвършенстване в конкретни 

области като наука, образование, религия, маркетинг. Като цяло 

космополитната нагалса е свързана навсякъде с представа за развитие, 
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свобода, мобилност и по-широки възможности за професионално 

израстване, за разлика от стеснения хоризонт на локалното. Предлагат се 

съвети за кроскултурно УЧР, сред които са следните: 

1. Мениджърите трябва да внимават да проявяват едакво отношение към 

всички служители, независимо от тяхната принадлежност. Най-добре да 

следват универсално етическо правило: отнасяй се към всички служители 

еднакво, независимо от езикови, поведенски, религиозни и др. бариери. 

2. Всяка разлика в нагласата, независимо дали е реална или само се 

възприемана като такава, може да накара човек да се почувства изолиран, 

недооценен или маловажен. Това е рисково поведение за всеки мениджър, 

особено - ако служителят се нуждае от допълнителна помощ или е объркан 

от новото. Мениджърът трябва особено внимателно да се самоконтролира, да 

не изглежда раздразнен или нетърпелив, т.е.:  

 Да не прави покровителствени коментари за група от служителите по 

национален, регионален и друг подобен признак. Това не само обижда 

онези, към които са отправени дори и неволно тези коментари, но и 

може да отвори врати за съдебни дела с обвинения в дискриминация. 

 Да не компенсира определена група служители, воден от 

убеждението, че допълнително възнаграждение може да облекчи 

комуникационните бариери. Този вид инициативи в крайна сметка 

водят до отчуждаване и се възприемат като дискриминираща 

накърняваща достойнството практика. 

 Да е търпелив със служители, които полагат усилият да се приспособят 

към нова културна и комуникационна среда и непривичен стил на 

работа. Ако собственикът (мениджърът, лидерът) на организация с 

културно нееднородни човешки ресурси има затрудненения, то следва да 

се разгледа възможността за наемане на мениджър с опит в 

мултикултурното управление. 

3. Ако бъде забелязан повтарящ се културен конфликт в организацията, 

може да помисли да наеме консултант за промяна в културата, който се 

фокусира върху решаването на мултикултурните проблеми на управлението. 

Мениджърът следи работата на външния консултант във времето и го 

насочва към избор на подходящи методи на обучение на служителите си [21]. 

 

7. Космополитизмът като социален капитал: последиците на 

космомолитната трансформация 

Успехът на глобалния пазар днес зависи от способността на 

мениджърите да си служат с общи и несвързани с експертизата им умения 

като творческа адаптация към промени и културна гъвкавост. 

Космополитното мислене е измерение на подобни умения. Качества на 

космополитния мениджър се развиват чрез крос-културно обучение, 

възлагане на специфични трудови задачи при завръщане в родната страна и 

ангажименти, свързани с пътувания и интензивна комуникация. Би било 
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наивно да се мисли, че работодателите ще спонсорират обучения и 

командировки за усъвършенстване на крос-културните компетентности на 

служителите и за да стават „все по-космпополитни“. Изследванията 

показват, че (уви) социалният статус и класата на космополитните и крос-

културно подготвените в бизнес организациите са фактор в селекцията за 

международна кариера. Принадлежността на служителите към по-висока 

обществена група влияе чрез домашното възпитание и образованието - 

децата израстват принадлежащи към различни слоеве на привилегировано 

овладели чужди езици, с вкус и свързаност с общата култура, световното 

изкуство, класиката и дори – музикалните предпочитания [22]. Така 

качествата на космополитиния служител и мениджър са всъщност аспект на 

социалния и културен капитал. Според П. Бурдийо, един от създателите на 

последния конструкт, културният капитал е собственост на индивиди и 

общности, притежанието на знания и артефакти, свързани с групи. 

Културният капитал се ползва и предава чрез това, което френският социолог 

нарича хабитус, целият набор практики, диспозиции и вкусове, които 

организират участието на индивида в културата на групата. Бурдийо изтъква 

навика на работническата класа “... да произвежда по-малко социален и 

културен капитал” [23]. Има социални и културни предимства, които се 

натрупват при децата от висшите слоеве под формата на образователни 

възможности, модели за менторство (лидерство), примери и възможности за 

придобиване на нови знания и успяване, които ги привилегират още преди да 

влязат в университета и да се трудят. Днес възниква принципно нов кръг 

проблеми, който само ще маркирам - дали и доколко дигиталните 

технологии и всеобщият достъп до виртуално информиране минимизират 

разликите в социалния капитал? 

Последиците на космополитизма в УЧР са и негативни.  

Първата е свързана с неволния «принос» на мултинационалните 

компании (МНК) в стимулиране на миграциятата на образованите и 

компетентните. Това се случва чрез налагане на глобални критерии за 

подбор на служителите [16].  

Втората нееднозначна последица на космополитизма е т.нар. 

„меритократичен мит“ - преувеличена обобщена представа за успех, 

«рецепта» за кариерно развитие и издигане [24]. В разказите за успяването 

космополитната нагласа има «запазено място», а меритократичната култура е 

самостоятелна тема за проучване извън обема и целите на настоящия доклад. 

 Трето, за космополитното мислене е присъщ своеобразен 

есенциализъм. За това обикновено са критикувани авторите на модели за 

национални културни параметри. Проучвания на формирането на 

космополитна идентичност сред работещи в МНК показват, че хората от 

различни етнически, национални и др. общности мобилизират 

космополитизма като ресурс за изграждане на нова идентичност. 

Изследване между транснационални професионалисти, част от пъстра 
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емигрантска общност в Амстердам, показва как професионалистите 

използват космополитизма, за да се идентифицират като „не-граждани“. 

Този процес включва омаловажаване на националната им принадлежност, 

като същевременно се запазва категоризирането на идентичност и на 

„културна специфичност“, за да се открои колективно придобивана 

„особена“ принадлжност.  

Следователно, мълчаливо приеманото под-разбиране, че формирането 

на космополитна идентичност е предимно индивидуален стремеж и акт на 

персонално отхвърляне на дискурса на националната или друга общностна 

идентичност, е проблематично. Днес всеки може да усвоява нови 

идентичности, без да отхвърля стари - и индивидуално, и общностно. 

 

8. Заключение 

В културологичните изследвания е преобладавала гледната точка за 

«първичност и изначалност» на националната и близки до нея идентичности, 

а космополитната е мислена като вторична. В този доклад се настоява на 

комплесното им разглеждане, възможно и чрез конструктите принадлежност 

и другост в трансформиращите се отношения на работното място. В света на 

дигитална комуникация идентичността е «флуидна», а множествените 

идентичности са «новото нормално». Мобилността на трудови ресурси и 

особено – на таланти води до това, че принадлежността към култура става и 

виртуална (към групи в социалните медии). Едновременно с тези процеси 

търсенето на своя идентичност е все по-трудно постижим процес - 

корпоративено и персонално. Отношенията между служители и 

работодатели са отворени и гъвкави, с по-висока степен на автономност на 

експертите-професионалисти.  

Препоръките към работодателите, които ценят и развиват 

образованата мултикултурна работна сила, се свеждат до ангажирано 

следване на такива посоки в организационното поведение: 

1. Разбиране (постигано със съзнателни усилия) на всички служители и 

уникалните им нужди, така че работното място да е желано за всеки. 

2. Насърчаване на честна и открита комуникация между работодателите и 

служителите с различна идентичност. 

3. Излъчване (невербално) и изказване на уважение към всеки служител. 

4. Подкрепа от страна на висшия мениджмънт към многообразието и 

равните възможности като реална организационна ценност. 

Направеният кноцептуален анализ и горните препоръки са в унисон с 

международно проучване, проведено сред 5 хил. служители от 35 държави 

през януари 2019 г. [25]. То идентифицира четири тенденции в отношенията 

служители – работодатели: политики за недопускане на никакви форми на 

тормоз, прозрачност при заплащането, грижа и внимание към динамично 

променящите се изисквания за адекватно развити "меки умения" както на 

служителите, така и на работодателите. 
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Abstract. Regular periodic surveys on the popularity, use and efficiency of management 

tools in the business world make it possible to outline a representative picture of their 

sustainability and dynamics. The development of management tools must be reflected in 

curricula and programs in higher education institutions and universities. The proper 

orientation of students in the field of top management tools and their ability to use part of 

them increases the value of higher education specialists and improves their competitiveness 

on the labor market. 

Keywords: top management tools – development, dynamics; Bulgarian context. 

 
1. Увод  

Очертаването на същността и актуалното „поведение“ на разпознаваеми 

управленски инструменти - в контекста на глобалната бизнес ситуация - е 

надежден ориентир за актуализиране на програми за обучение за бизнеса и 

актуалното учебно съдържание за студентите по управленски и 

икономически специалности. Ако се приеме, че тенденциите в съвременните 

организации изискват от мениджмънта ориентация към качество и вътрешно 
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предприемачество, при изследването на актуалните управленски 

инструменти има основание да се приеме една по-обхватна визия. Затова 

наред с инструментите, които се очертават като водещи въз основа на 

проучвания, ние насочваме погледа и към такива, които исторически са 

показали работоспособност и устойчивост. 

 

2. Обект на изследването 

Глобално проучване на управленските инструменти през 2017 г. открои 

двадесет и пет водещи инструмента за управление, както следва: 

  
Таблица 1. Двадесет и пет топ управленски инструмента [19] 

 

Advanced 

Analytics 

(Бизнес 

анализ и 

прогнозира-

не) 

Agile 

Management 

(Системата 

Agile в 

проектното 

управление) 

Balanced 

Scorecard  

(Карти за 

балансиране; 

балансови 

карти) 

Benchmar-

king  

(Избор на 

ориентири за 

сравнение) 

Business Process 

Reengineering 

(Препроек-

тиране на 

работните 

процеси) 

Change 

Management 

Programs 

(Управление 

на 

промяната) 

Complexity 

Reduction 

(Намаляване 

на 

сложността) 

Core 

Competencies 

(Ключови 

компетентнос-

ти) 

Customer 

Journey 

Analysis  

(Анализ на 

потребител-

ското 

поведение/ 

преживяване)  

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление 

взаимоотноше-

нията с 

клиентите) 

Customer 

Satisfaction 

Systems 

(Системи за 

удовлетворе

ност на 

клиентите) 

Customer 

Segmentation 

(Сегментира

не на 

клиентите) 

Digital 

Transformation 

(Дигитална 

трансформа-

ция) 

Employee 

Engagement 

Systems 

(Системи за 

ангажиране 

на 

служителите) 

Mergers and 

Acquisitions 

(Сливания и 

поглъщания) 

Mission and 

Vision 

Statement 

(Мисия и 

визия) 

Organizationa

l Time 

Management 

(Управление 

на времето в 

организация-

та) 

Price 

Optimization 

Models 

(Модели за 

оптимизиране 

на цените) 

Internet of 

Things 

(Интернет на 

нещата) 

Scenario and 

Contingency 

Planning 

(Планиране въз 

основа на 

сценарии и в 

условия на 

несигурност) 

Strategic 

Alliances 

(Стратегичес

ки съюзи) 

Strategic 

Planning 

(Стратегичес

ко 

планиране) 

Supply Chain 

Management 

(Управление 

на веригата на 

доставките) 

Total Quality 

Management 

(Управление 

чрез тотално 

качество) 

Zero-Based 

Budgeting 

(Бюджетиране 

от нулата) 
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Наред с посочените инструменти, за ефективността на управлението 

важно значение имат използваните стилове на управленско мислене и други 

структурирани подходи (модели, формати и пр.), насочени към решаването 

на по-комплексни или по-конкретни управленски проблеми. Например: 

TQM, EFQM, CAF, моделът BALDRIGE, стандартите на Международната 

организация по стандартизация (ISO) и др. – като организационно-

управленски модели за качество и организационно съвършенство; AGILE – 

като подход за управление на специфични проекти; идеите за добро 

управление на производството LEAN и т.н. – вж. [1, 2, 3, 5, 6, 7] и др. 

Идентификацията – несъмнено – не е изчерпателна. За определени нужди се 

използват и други популярни инструменти – например Six Sigma, Kanban, 

Scrum, Scrumban и др. [20]. Част от тях се откриват при изследване на 

съвременните форми на индустриализация - [10, 11, 12, 14, 17] и др. Така 

идентифицираните управленски инструменти (вкл. организационно-

управленски модели и др.) могат да служат като основа за определяне на 

актуалното състояние и границите на съвременното управленско мислене.  

 

3. Устойчивост и динамика на топ управленски инструменти 

От таблица 2 могат да се направят начални изводи за устойчивостта и 

динамиката на топ управленски инструменти въз основа на сравнението на 

„топ 10“ в четири наблюдавани времеви точки – 1993, 2000, 2014, 2017 г.).  
 

Таблица 2. Десет(те) топ управленски инструмента [22]  

(наблюдение в четири времеви точки: 1993 г., 2000 г., 2014 г., 2017 г.) 

 

 

1993 г. 2000 г. 2014 г. 2017 г. 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 88% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 76% 

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление на 

взаимоотношенията 

с клиентите) – 46% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 48% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

86% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 70% 

Benchmarking (избор 

на ориентири за 

сравнение) – 44% 

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление на 

взаимоотношенията 

с клиентите) – 48% 

Total Quality 

Management 

(Управление чрез 

тотално 

качество) – 72% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 69% 

Employee 

Engagement Surveys 

(Проучвания за 

ангажираността на 

служителите) – 

44% 

Benchmarking (избор 

на ориентири за 

сравнение) – 46% 
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1993 г. 2000 г. 2014 г. 2017 г. 

Competitor 

Profiling (Профил 

на конкурентите) 

– 71% 

Outsourcing 

(Аутсорсинг) – 

63% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 44% 

Advanced Analytics 

(Бизнес анализ и 

прогнозиране) – 42% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 70% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

60% 

Outsourcing 

(Аутсорсинг) – 41% 

Supply Chain 

Management 

(Управление на 

веригата на 

доставките) – 40% 

Pay-for-

Performance 

(Заплащане въз 

основа на 

постиженията) – 

70% 

Growth Strategies 

(Стратегии за 

растеж) – 55% 

Balanced Scorecard 

(Карти за 

балансиране; 

балансови карти) – 

38% 

Customer Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

38% 

Reengineering 

(Препроектиране 

на …) – 67% 

Strategic Alliances 

(Стратегически 

съюзи) – 53% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 38% 

Change Management 

Programs (Програми 

за промяна на 

управлението) – 

34% 

Strategic Alliances 

(Стратегически 

съюзи) – 62% 

Pay-for-

Performance 

(Заплащане въз 

основа на 

постиженията) – 

52% 

Supply Chain 

Management 

(Управление на 

веригата на 

доставките) – 36% 

Total Quality 

Management 

(Управление чрез 

тотално качество) 

– 34% 

Cycle Time 

Reduction 

(Съкращаване на 

времето) – 55% 

Customer 

Segmentation 

(Сегментиране на 

клиентите) – 51% 

Change Management 

Programs (Програми 

за промяна на 

управлението) – 

34% 

Digital 

Transformation 

(Дигитална 

трансформация) – 

32% 

Self-Directed 

Teams 

(Самоуправляващи 

се екипи) – 55% 

Core Competencies 

(Ключови 

компетентности) 

– 48% 

Customer 

Segmentation 

(Сегментиране на 

клиентите) – 30% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 32% 

 

Източник: [9] 

 

Запознаването с това сравнение дава основание да се направят някои 

начални констатации и изводи. 

 Средното ниво на използване на разглежданите топ управленски 

инструменти в глобален мащаб намалява (1993 г. – 70%; 2000 г. – 60%; 2014 

г. – 40%; 2017 г. – 39%); същевременно е налице стабилизиране на равнище 

около 40%. Това може да се дължи на развитието и диференцирането на 

инструментите на управленското познание; на засилването на различията 
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между отделни сектори на общественото производство при използването на 

такива инструменти; така също на други фактори. 

 Приемствеността и устойчивостта в развитието на топ управленските 

инструменти1 - за изследвания двадесет и пет годишен период - се дължи 

най-вече на популярните в управленската общност инструменти: мисия и 

визия, системи за удовлетвореност на клиентите, бенчмаркинг и управление 

чрез тотално качество. Обяснението на този факт се нуждае от по-детайлно 

проучване. Има голяма вероятност, обаче, използването на тези инструменти 

да е свързано предимно със същността и характера на управленската и 

ръководната дейност; с процеса на вземане на решения; с изпълнението на 

необходимите ръководни роли. 

 Динамиката в развитието на управленските инструменти е значима. 

Тя се диктува както от актуалните изисквания към управленското познание (в 

контекста на общественото производство), така също от вътрешните 

закономерности на развитие на знанието и неговото приложение. Очаква се 

върху тази динамика все повече да влияе засилващото се убеждение, че 

съвременното управление е процес на непрекъснато учене и пренаучаване (и 

свързаните с това убеждение особености на мотивацията за учене). 

 

4. Българският контекст  
За да се установи познаването на обсъжданите двадесет и пет топ 

управленски инструмента, чрез мрежата Linkedin проведохме допитване, на 

което се отзоваха 199 човека [23]. 

На таблица 3 е представено едномерното разпределение на отговора 

искам да науча повече за този инструмент2 – в сравнителен план са 

представени резултатите за цялата изследвана съвкупност и поотделно за 

висшия и средния мениджмънт. 

Диференцирането в интереса към топ управленските инструменти за 

цялата съвкупност е в рамките на 7 процентни пункта (37 – 44%); за висшите 

мениджъри - в рамките на 12 пункта (23 – 35%); за средния мениджмънт – 10 

пункта (42 – 52%). Дължината на посочените интервали дава основание да се 

приеме, че е налице относително центрирано отношение в интереса към топ 

управленските инструменти – факт, който може да се интерпретира като 

благоприятно условие за дизайн и предлагане на образователни и 

консултантски услуги. 

 

 

 

1 На това равнище на разглеждане.  
2 В проучването анкетираните лица изразяват отношение към следните четири 

твърдения: познавам този инструмент; използвам този инструмент; този инструмент 

наистина върши работа; искам да науча повече за този инструмент.  
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Таблица 3. Каква част от изследваните лица искат да научат повече за  

обсъжданите инструменти? 

 
 

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ЗА    

ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

За цялата 

изследвана 

съвкупност 

– 197 

човека 

Висш 

мениджмънт 

– 47 човека 

 Среден 

мениджмънт 

– 74 души  

% от отговорилите 

Advanced Analytics (Бизнес анализ 

и прогнозиране) 

37 28 42 

Customer Relationship 

Management (Управление на 

взаимоотношенията с клиентите) 

37 26 42 

Strategic Planning 

(Стратегическо планиране) 

37 24 43 

Benchmarking (избор на 

ориентири за сравнение) 

39 30 42 

Organizational Time Management 

(Управление на времето в 

организацията) 

39 28 44 

Customer Segmentation 

(Сегментиране на клиентите) 

37 27 43 

Change Management Programs 

(Програми за промяна на 

управлението) 

39 27 42 

Agile Management (системата 

Agile в проектното управление) 

40 34 43 

Mission and Vision Statement 

(Мисия и визия) 

38 26 46 

Balanced Scorecard (Карти за 

балансиране; балансови карти) 

40 29 43 

Business Process Reengineering 

(Препроектиране на работните 

процеси) 

39 28 44 

Digital Transformation 

(Дигитална трансформация) 

39 30 42 

Employee Engagement Systems 

(Системи за ангажиране на 

служителите) 

39 24 45 
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Internet of Things (Интернет на 

нещата) 

39 31 42 

Mergers and Acquisitions 

(Сливания и поглъщания) 

39 23 45 

Scenario and Contingency Planning 

(Планиране въз основа на сценарии и в 

условия на несигурност) 

39 25 46 

Core Competencies (Ключови 

компетентности) 

40 24 46 

Price Optimization Models 

(Модели за оптимизиране на цените) 

40 32 45 

Customer Journey Analysis (Анализ 

на потребителското 

поведение/преживяване) 

41 29 47 

Customer Satisfaction Systems 

(Системи за удовлетвореност на 

клиентите) 

40 28 47 

Supply Chain Management 

(Управление на веригата на 

доставките) 

38 27 44 

Total Quality Management 

(Управление чрез тотално качество) 

40 26 44 

Strategic Alliances 

(Стратегически съюзи) 

39 26 45 

Complexity Reduction (Намаляване 

на сложността) 

44 35 47 

Zero-Based Budgeting 

(Бюджетиране от нулата) 

44 31 52 

Advanced Analytics (Бизнес анализ 

и прогнозиране) 

37 28 42 

 

Представителите на средния мениджмънт декларират по-силен интерес 

към всеки от посочените инструменти – в сравнение с висшия мениджмънт. 

Разликата е най-голяма при инструментите: Mergers and Acquisitions 

(Сливания и поглъщания) – 22%; Scenario and Contingency Planning 

(Планиране въз основа на сценарии и в условия на несигурност) – 21%; 

Employee Engagement Systems (Системи за ангажиране на служителите) – 

21%; Zero-Based Budgeting (Бюджетиране от нулата) – 21%. Най-малка – при 

инструмента Agile Management (системата Agile в проектното управление) – 

9%. Оценката на общото и различното в интереса на тези две целеви групи 

към инструментите е ориентир за избор на подходяща стратегия и формат 

при предлагане на образователни и консултантски услуги.  

Ранжирането на „най-интересните“ за висшия и средния мениджмънт 

управленски инструменти е показано във таблица 4. 
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Таблица 4. Ориентири на образователния пазар 

(висши мениджъри, средни мениджъри - рангова подредба)  

 
Ранжиране Висши мениджъри Средни мениджъри 

 

1 

Complexity Reduction (Намаляване 

на сложността) – 35% 

Zero-Based Budgeting 

(Бюджетиране от нулата) – 

52% 

 

2 

Agile Management (системата Agile 

в проектното управление) – 34% 

Customer Journey Analysis 

(Анализ на потребителското 

поведение/преживяване) – 47% 

 

3 

Price Optimization Models (Модели 

за оптимизиране на цените) – 32% 

Complexity Reduction 

(Намаляване на сложността) – 

47% 

 

4 

Internet of Things (Интернет на 

нещата) – 31% 

Customer Satisfaction Systems 

(Системи за удовлетвореност 

на клиентите) – 47% 

5 Zero-Based Budgeting 

(Бюджетиране от нулата) – 31% 

Mission and Vision Statement 

(Мисия и визия) – 46% 

 

6 

Digital Transformation (Дигитална 

трансформация) – 30% 

Scenario and Contingency 

Planning (Планиране въз основа 

на сценарии и в условия на 

несигурност) – 46% 

7 Benchmarking (избор на ориентири 

за сравнение) – 30% 

Core Competencies (Ключови 

компетентности) – 46% 

 

8 

Customer Journey Analysis (Анализ 

на потребителското 

поведение/преживяване) – 29% 

Employee Engagement Systems 

(Системи за ангажиране на 

служителите) – 45% 

 

9 

Balanced Scorecard (Карти за 

балансиране; балансови карти) – 

29% 

Price Optimization Models 

(Модели за оптимизиране на 

цените) – 45% 

 

10 

Пет метода са със заявен интерес 

от 28%, както следва: Advanced 

Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране); Organizational Time 

Management (Управление на 

времето в организацията); 

Business Process Reengineering 

(Препроектиране на работните 

процеси); Customer Satisfaction 

Systems (Системи за 

удовлетвореност на клиентите); 

Advanced Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране). 

Strategic Alliances 

(Стратегически съюзи) – 45% 

Mergers and Acquisitions 

(Сливания и поглъщания) – 45% 

 

Регистрираните различия между двете групи са свързани във висока 

степен с характера на изпълняваните мениджърски задачи и роли, характерни 
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за средния и висшия мениджмънт. Не бива да се забравя, обаче, че постоянна 

първостепенна задача на ръководителите на всички равнища е непрекъснато 

да уеднаквяват усещанията си за важните неща в организацията [4]. Това е 

силен аргумент в полза на учебни формати с едновременното участие на 

висши и средни мениджъри.  

 

5. Заключение  
Идентифицирането на топ управленски(те) инструменти (и интереса към 

тях) е част от по-обхватната задача за определяне на съдържанието, 

границите и структурата на съвременното управленско знание, вкл. 

тенденциите в неговото развитие. Темата представлява интерес за 

предоставящите образователни и консултантски услуги, но така също за 

университетските преподаватели и преподавателите в училище по 

управленски и икономически дисциплини. Във връзка с това могат да бъдат 

формулирани следните задачи: 

 Да се анализира фактическата ситуация: в каква степен на 

заинтересованите се преподава съвременно управленско приложно 

знание; 

 Каква е необходимостта от осъвременяване на учебните планове и 

програми – кои от възможностите ще използваме; 

 Да се осмислят пътищата и възможностите за интегративен подход и 

междупредметни (междудисциплинни) връзки за обучение и учене; 

 Да се стимулира обменът на добра практика между университетите и 

преподавателите. 
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следва: висш мениджмънт – 24%3; среден мениджмънт – 38%; супервайзър 

(организатор производство) – 14%; работник, служител – 22%; друго – 2%. // В 

зависимост от изпълняваната организационна функция, делението е следното: IT – 

10%; продажби – 24%; маркетинг и реклама - 11%; производство – 10%; 
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различните сфери на общественото производство.  
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Abstract. Urban landscape degrading buildings are not only a problematic part of Latvian 

landscapes, but also of other countries. There is always a contradiction between the right of 

society to live in a benevolent environment and the individual's right to property.  Both of 

them are an integral part of today's fundamental rights. Urban landscape degrading buildings 

tend to have a long-term impact on the urban landscape as well as a potential threat to public 

security. The aim of this article is to provide an insight into the history and practice of the 

development of urban remediation, based on the experience of Riga City Municipality over 

the last 20 years. Latvian legislation and practice of their application are used as sources. 

Research is based on an analytical, comparative and historical method. 

Keywords: degraded buildings, wreck houses, property rights, remediation of buildings. 

 

1. Introduction 

Under Latvian law, the obligation of owners to maintain his building in 

such order as to preclude any possible threat to the society was initially stipulated 

under private law as a restriction on the use of property. In essence the restrictions 

on the use of property are analogous to the servitude rights set out in Roman law 

and neighbouring rights in German law. However, in spite of the significant 

influence of Roman and Germanic law, restrictions on the use of property as a 

separate law institute existed in Latvian Civil law without any significant changes 

since 1865 when the 3rd part of Local Civil law code in the Baltic province under 

the Russian empire came into force (hereinafter-BVCL)

 [1]. The Articles 980 to 986 of the code covered a range of issues relating to the 

preservation of cultural monuments, maintaining existing buildings and 

constructing new ones [2]. 

As mentioned in the later commentaries of Articles 982-984 of BVCL [3], 

the stipulations lay out upon each owner in the city the obligation to maintain their 

building in order for the safety and protection of the public so as to not give rise to 

harm for their neighbours or those passing by. If the owner despite repeated 

reminders from the relevant authorities does not take the necessary steps to avert 

the threats, it is the duty of the respective institution to either repair or demolish the 

building at the owner’s expense. It could also be concluded from the commentaries 

that the private law regulations were closely linked to public law enactments that 
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regulated construction and criminal law as well. If necessary, the responsible 

authorities had to initiate legal proceedings, but the building had to be remedied 

immediately by force unless the owner had done so within the time limit set by the 

authority. However, in cases where a demolition or repair of a building was 

required, it could only be done on the basis of a judgment of the court that has 

entered into force. The commentaries also explicitly state that the dispute as to 

whether the authority's decree on demolishing the building was lawful or not is not 

a matter of civil law but of criminal law [3]. Although it is nowadays a matter of 

administrative law, it can be concluded that the procedure introduced more than a 

century ago works even today. 

The BVCL regulations were transferred to the Latvian Civil Law of 1937 

[4] (hereinafter - LCL) in a slightly modified form. At present, regulations related 

to public safety and degrading structures are stipulated in Article 1084 of the LCL, 

which has three parts. The first part contains a general obligation for the owner of 

the building to keep it in proper order, the second deals with maintenance of 

property which is under a dispute, and the third contains a direct reference to the 

authority's obligation to act if the owner has not done so. After the resumption of 

the functioning of the LCL in 1992 [5], in practice, the said norm actually became 

operational only from 01.03.1998, as Paragraph 3 of the Transitional Provisions of 

the Construction Law [6] contained a provision that Section 31 of the Construction 

Law corresponded to Article 1084 of the LCL up to a particular date was not 

applicable to structures which have been nationalized or otherwise illegally 

expropriated and which damage the landscape if the grounds for such technical 

condition of the buildings dated to a period when they were not in the possession 

of the legal owner. It should be noted that the Construction Law of 1995 introduces 

into Latvian law the concept of "building which damages the landscape", which 

has now acquired a rather broad context. 

Although the regulatory framework was in place, in practice the 

understanding of its application was rather limited. This is partly explained by the 

constraints on funding available to local governments, because the maintenance of 

structures threatening public safety usually requires significant funding from the 

local government budget. Another important aspect was that the legal system had 

undergone significant changes and many legal institutes involved in the 

implementation of Article 1084 of the LCL had ceased to exist. In its turn, the 

understanding of the administrative procedures and the rights of the institution 

within its framework had only started to develop. For example, the first decision on 

forced demolition in Riga was taken in 1999, but in practice the first denationalized 

property was demolished in 2001. However, the recovery of the funds spent by the 

municipality was not commenced either, as there was no regulation on the 

execution of such municipal decisions and it was difficult to carry it out under civil 

procedure. Although in the coming years the municipalities regularly took 

decisions on the forced remediation of privately owned buildings, their actual 

execution was very rare. A similar situation also arose regarding elimination of the 

consequences of arbitrary constructions.  
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2. Forced remediation of structures degrading the urban landscape: legal 

regulation and practice 

 This article is based on the experience of Riga City Municipality in 

remediation of buildings over the last 20 years. As already mentioned, the 

normative regulation existed, but the biggest problem was its practical execution. 

Thus, primary attention was focused on remediation of degrading structures owned 

by the municipalities themselves. Taking into account the very active process of 

property conversion at that time, many of these types of objects were handed over 

for expropriation or privatization. Only objects that could not be divested for legal 

or technical reasons were given to be demolished. According to Latvian law 

doctrine, in the matter of property law, all owners are fully equal in the exercise of 

their rights [7]. However, such rights have corresponding obligations and the 

obligation to ensure the safety of structures laid down in Article 1084 of the LCL 

also applies to publicly owned buildings. This is one of the rare cases where a 

public person may be the addressee of an administrative act in accordance with 

Section 31, Paragraph three, Clause 2 of the Administrative Procedure Law [8] 

(hereinafter - APL), because its position according to the law is equal to that of a 

private person. 

 According to the data published by Riga, more than 59 municipal decisions 

on demolition of its own buildings and 22 decisions on demolition or dismantling 

of privately owned buildings, as well as 104 decisions on forced remediation of 

privately owned buildings, have been adopted between 2006 and 2019, many of 

which, with regards to their consequences are comparable to decisions on the 

dismantling of buildings [9]. According to information published by the Riga City 

Council Property Department, in February 2019, 30 decisions on the remediation 

of privately owned structures degrading the urban landscape were under execution 

[10]. In fact, the number of remedied or demolished buildings degrading the urban 

landscape is higher, as the Riga City Council had adopted decisions on the 

demolition of several buildings but buildings that had not been recorded in the 

Land Register were demolished without such decisions. 

 On the whole the municipality decision regarding the demolition of a 

building belonging to another person is an administrative act and subject to the 

control of the administrative courts in accordance with the procedures established 

by the APL. The protection of property rights is also ensured at the constitutional 

level, because with the amendments of 1998 the Latvian fundamental law - the 

Satversme [11] was supplemented with Chapter VIII “Fundamental Human 

Rights” [12]. Article 105 of the Satversme contains four fundamental principles of 

protection of property rights: protection of general property rights, prohibition of 

the use of property contrary to the interests of the public, the condition that 

property rights may be restricted only in accordance with the law, and forced 

expropriation of the property for public purposes shall be permitted only in 

exceptional cases on the basis of a separate law against fair compensation. 

According to the Latvian constitutional law doctrine, the state has a duty to 
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promote and support property rights, but at the same time it has the right to 

intervene in the realization of property rights to the extent and pursuant to 

procedures set out in the law [13]. The doctrine also states that property rights can 

be limited not only by law but also on the basis of a law [14]. Thus, the 

Construction Law [15] (Article 21, ninth part) and the Law on Local Governments 

[16] (Article 43, Paragraph one, Clauses 5 and 6) provide for the right of local 

governments to make decisions regarding the remediation of hazardous and 

degrading structures, as well as issue binding rules for the remediation of the 

territories and structures. 

 The Constitutional Court has reviewed two cases related to the binding 

regulations issued pursuant to the procedure of Section 43, Paragraph one, Clause 6 

of the Law on Local Governments. In 2002 the Constitutional Court initiated a case 

regarding compliance of Section 43, Paragraph one, Clause 6 of the Law “On 

Local Governments” with Article 91 (prohibition of differential treatment, 

equality), Article 106 (prohibition of forced labour) and Article 107 (right to 

choose employment). By a judgement of the Constitutional Court as of 21.05.2004 

in the case No. 2003-23-01 [17] the abovementioned clause was declared 

compliant with the specified articles of the Satversme. A similar case in the 

Constitutional Court was initiated in 2013 in connection with the compliance of 

clauses 4.3. and 4.4. of the Riga city council 08.07.2008 binding regulations No. 

125 “Regulations for repair and maintenance of buildings and territories of Riga” 

with the Article 105 of the Satversme. In fact, the present case is to be regarded as 

a continuation of the previous case, since it relates to the duty of care for public 

areas adjacent to property. It should be noted that already in 2004 the 

Constitutional Court in its judgment and the Ombudsman's Office pointed out the 

possible lack of proportionality in determining this obligation. By a judgement of 

the Constitutional Court as of 06.11.2014 in the case No. 2013-20-03 [18] the 

abovementioned clauses were found to be not in compliance with Article 105 of 

the Satversme from 01.05.2015, insofar as the normative regulation does not 

provide for the participation of the municipality in the maintenance and cleaning of 

the public areas adjacent to the real estate. 

 Cases related to the obligation of private persons to ensure the remediation 

of structures dangerous or marring the landscape have not been reviewed by the 

Constitutional Court in practice. It should be noted that a relatively small number 

of such cases have been reviewed under administrative processes as well. There are 

22 rulings available with the keywords “forced remediation” that are directly or 

indirectly related to such type of remediation of structures in the database of 

Latvian anonymous case-law judgments starting from 2013. Of these judgments, 

12 are judgements of the courts of first instance, 9 - appellate courts, and only 1 of 

cassation [19]. It should be noted that, in one case, the court has upheld by its 

ruling the municipal decision where legal provisions were enforced by analogy to 

ensure that degrading heaps of sand were removed [20]. In turn, although the 

cassation decision is not directly related to the decision of the municipality on 

remediation of the structure, it is to be considered as a court practice (case laws). 
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This ruling recognizes that a person cannot claim assistance from a local 

government in resolving an apartment issue if he or she is guilty of a situation in 

which the local government has enforced remediation of the property owned by the 

municipality by demolishing it [21]. At the same time, it should be stated that none 

of the decisions of local governments directly related to the forced remediation of 

structures have been declared invalid in this period. Results of the survey carried 

out among industry experts affirmed that there were in fact no decisions against 

municipalities. Decisions of municipalities on the remediation of degraded 

structures are challenged relatively rarely, which may also indicate that such 

decisions were taken after serious consideration and were reasonable. 

 In practice, slightly different grounds are mentioned: such decisions are 

only taken in cases of extreme necessity and municipalities try to find other 

solutions. The reason is trivial: Out of the 119 Latvian municipalities, only 15 

(Riga, Jurmala, Venstpils and 12 Pieriga municipalities) have a positive revenue 

base. Others receive grants from the local government equalization fund [22]. 

Forced remediation, such as dismantling, is a costly process. Forced remediation of 

structures, such as dismantling, is a cost-intensive process. Such an approach is 

justified in situations where there are no significant threats to public safety or the 

factors affecting the landscape exist but do not have a significant impact on the 

environment. All the more so because the APL provides for the possibility to use a 

coercive measure of forced enforcement of the administrative act - penalty (Article 

370 APL). The minimum penalty is € 50, the maximum for a natural person is € 

5,000, and for a legal person € 10,000 (APL Article 370, third paragraph). If an 

administrative act imposes an obligation on the addressee to perform a particular 

activity or refrain from a particular act and he/she fails to fulfil that obligation, a 

penalty may be imposed on the addressee (Section 370, Paragraph one APL). The 

penalty may be re-imposed until the addressee executes or ceases the activity in 

question. Repeated penalty may be imposed not earlier than seven days after the 

previous time, if the addressee has still not performed or stopped the activity in 

question within the seven days (Article 370, Paragraph two of the APL). The 

legislator has also determined that when determining the amount of penalty, the 

executing authority shall observe the principle of proportionality as well as the 

financial condition of the addressee. For this purpose, institutions tend to issue 

internal guidelines for determining the amount of forced money. 

 The entity may contest the decision of the institution on the enforcement of 

an administrative act (executive order), including the enforcement of penalty at a 

higher institution or court. However, the chances of appeal are very limited. An 

appeal may be filed against the enforcement order within seven days from the date 

the individual becomes aware of it. Issues related to notification are regulated by 

the Notification Law [23]. The addressee may only ask for the reduction or 

cancellation of the penalty if the administrative act has already been executed 

voluntarily. If the appeal body or court considers that the penalty is 

disproportionate, it will set the amount of penalty (Article 370 (6) APL). The same 

regulation applies to the calculation of the costs of coercive execution 
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(substitution) of an administrative act, where the addressee can challenge only the 

justification of costs. If the payment is not made within the deadline set by the 

enforcement authority, the calculated amounts are recovered by a sworn bailiff in 

accordance with the procedure set out in the Civil Procedure Law [24]. It should be 

noted that the addressee of the administrative act must be warned about the 

commencement of substitution. The warning is issued in writing (Article 361 

APL). The understanding of an institution's capabilities and powers in the case of 

forced remediation of structures has changed over time, and it can now be 

considered that there are no major problems in this area. However, the same cannot 

be said regarding the possibility of recovering the money spent, as more often the 

owners of such remediation are insolvent legal entities or low-income natural 

persons. In the course of coercive execution, a change of ownership of the property 

may occur and traditionally, the entity no longer has any other assets to be 

recovered. Until now, proposals to improve the existing system and provide for the 

entry of the decision of the municipality on the compulsory remediation of the 

structure in the Land Register as a remark and as a result prohibit the alienation of 

the encumbered real estate has not so far received any positive response from the 

concerned state institutions. In order to recover the funds spent on forced 

remediation of structures, administrative agreements are also concluded, which are 

usually agreements on the payment schedule for these funds. 

  

3. Real estate tax as a tool for remediation of environmentally degrading real 

estate  

 The use of a tax system to ensure desired conduct of individuals or to 

stimulate certain economic processes is not a new invention. However, it is to a 

certain extent an innovation in the case of Latvia, because real estate tax is used as 

an administrative penalty in several cases. The process started with 01.12.2009 

Amendments to the Law on Real Estate Tax [25] (hereinafter referred to as LRET) 

stipulating the application of an additional real estate tax rate of 1.5% for 

uncultivated agricultural land with an area of more than 1 ha. With further 

amendment to the Law on LRET [26] as of 15.12.2011 paragraph 14, which 

provided that a structure degrading, collapsing or endangering human safety shall 

be subject to a real estate tax rate of 3% of the cadastral value of the land on which 

structure is located was appended. The regulation is related to the obligation of 

local governments to provide for this possibility in their binding regulations, which 

also have the possibility of determining other tax rates. 

 With the 15.11.2012 amendments to the LRET [27] this rate is applied to 

the cadastral value of the land or the structure, whichever is higher. The 

municipalities are entitled to apply a higher tax rate if the real estate is not 

maintained in accordance with regulatory requirements (LRET Article 3, first part) 

as well. With the 06.11.2013 amendments to the PNĪN [28], the possibility of 

application of the higher 3% rate of real estate tax was provided for a building 

whose construction exceeded the statutory total duration of the construction works 

(LRET Article 3, part 16). With these amendments, cultural monuments also 
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became objects of real estate tax rates if the real estate in question is not 

maintained in accordance with the requirements for the protection of cultural 

monuments (LRET Article 1, part  31). Proposals have been put forward to set even 

higher - 5% to 7% tax rates for structures degrading the landscape but these must 

be critically evaluated, as the tax rates may in addition to being a stimulating factor 

may prove to be confiscating. 

 As already mentioned above, the possibility of applying an increased rate of 

real estate tax should be provided for in the binding regulations of local 

governments. However, it is actually necessary to create a set of regulatory 

frameworks. For example, in Riga, the issue is addressed through two binding 

rules. Riga City Council binding regulations No.148 “On Real Estate Tax in Riga” 

[29] as of 09.06.2015, and No.146 “Regulations on Upkeep and Maintenance of 

Structures and Territories of Riga City” [30] as of 28.04.2015. Why do we need 

such an extensive regulation? There are several reasons. Several branches of law 

are linked to the issue and each has its own specifics. Binding rules on real estate 

tax rates may describe taxable items, but they still need to be defined for tax 

purposes. Considering that the object of the tax is degrading buildings and land 

plots that are not maintained according to the established requirements, it was a 

logical solution to address this regulation as part of the municipality's binding 

regulations regulating the upkeep and maintenance of territories and structures. In 

fact, the increased real estate tax rate in Riga is applied to four groups of objects: 

structures threatening public safety (with damaged load-bearing or peripheral 

structures), structures marring the landscape (with visual defects), buildings whose 

façades are covered by construction meshes and land units for various reasons, 

which are not maintained according to the procedure prescribed by regulatory 

enactments. 

  The supervision of buildings threatening public safety and their impact on 

the urban landscape has traditionally been a part of construction rights, which is 

under the control of local government construction boards. The City of Riga has 

chosen a different solution, as traditionally such objects were dealt with by the 

Riga City Council Property Department, which even has a special department 

responsible for accounting these type of buildings, as well as coordinating the 

municipal support mechanisms for the renovation of historic buildings or their 

elements. However, for deciding on the classification of buildings for the purpose 

of applying the real estate tax, a commission on environmentally degrading 

buildings has been established. According to current administrative court practice 

[31], the decision of this commission is an interlocutory decision in administrative 

procedure leading to the calculation of real estate tax. 

 In his unpublished opinion, Dr.iur. Danovskis has expressed the view that 

this practice may be changed [32]. It should be noted that the problem identified in 

the opinion does not exist in practice, as the person may at any moment appeal to 

the commission on buildings degrading the landscape for a review of the 

classification assigned to the building. Considering that Chapter IV of Riga City 

Council binding regulations No.146 “Requirements for the technical condition and 
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external appearance of facades and other external constructions of buildings” as of 

28.04.2015 such objects are to be determined by simple visual inspection 

(damaged roof, facade, building is not closed, etc.) and it would not be useful to 

create an opportunity to challenge these decisions because it would significantly 

affect the efficiency of the process. However, there is also a legal justification for 

such an approach - if the Commission's decision to refuse to review the 

classification of a building is contested, as in this case the decision is by nature a 

final administrative act rather than an interlocutory decision. 

  

4. Municipal support mechanisms for urban upkeep 

 The Latvian normative regulations imperatively prohibits the donation of 

public funds (Section 10, Paragraph one of the Law on Prevention of Squandering 

of the Financial Resources and Property of a Public Person [33]), except in cases 

specifically specified in regulatory enactments. One of these cases is the possibility 

in Article 24 (2) of the Law “On Protection of Cultural Monuments” [34] to 

allocate funds from local government budgets for the conservation and restoration 

of local and national cultural monuments available for public view. The 

municipality must issue binding rules for determining the procedure for granting 

funding. In Latvia, Kuldiga District Municipality, which has been operating in this 

field for a long time, is rightly considered to be the pioneer in this kind of support. 

In Riga this support program was launched only recently - in 2016 [35], but in 

terms of the amount of funding it exceeds funding offered by similar programs of 

other municipalities by several times (the planned financing of the program in Riga 

in 2019 could be around 1 200 000 euros). 

 Program funding is awarded on the basis of competition. The maximum co-

financing rate is set at 50% of the total amount of eligible costs of upkeep of the 

monument or object. The amount of co-financing per project may not exceed EUR 

20,000 for the preservation of a monument (Big Program) or EUR 5,000 for the 

preservation of the historical construction object (Small Program). The big 

program is designed to renovate the facades or roofs of historic buildings. The aim 

of the small program is the restoration of individual building elements (doors, 

decorative elements, etc.) or the creation of analogues. An essential condition for 

funding is the availability of the renewed object or item for public viewing. The 

funding is paid out as compensation only after the actual completion of the works 

and submission of documents certifying their payment. Information on the 

conditions for granting funding and the results of previous programs is available on 

the website - https://atjauno.riga.lv/ 

Another support mechanism is real estate tax rebates offered by the 

municipality. Riga City Council in its binding regulations No.198 “Procedure for 

Granting Real Estate Tax Relief in Riga” [35] as of 18.12.2012 sets out separate 

groups of objects for which tax rebates may be applied. These are buildings with 

the status of state-protected cultural monument (50%), buildings recognized as 

historic buildings forming the cultural-historical value of the urban environment, 

which have been identified as culturally and historically significant building sites 
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(25%). These real estate tax rebates are available if the buildings are available for 

public view from public outdoor spaces and are preserved in accordance with 

regulatory requirements. The opportunity to receive this tax rebate is available 

provided the object is properly maintained. 

Real estate tax rebates are also available for buildings in state and local 

protected building sites that do not meet the above criteria. In this case, however, 

the possibility of receiving the tax rebate is limited (up to 5 years) and is related to 

the actions of the owner of the building: the illumination of the facade of the 

building has been built- 25%; full renovation of the facade of the building has been 

carried out and decorative lighting of the facade has been built - 50%; full 

restoration, renovation or rebuilding of such a building has been carried out, and 

the facade decorative lighting has been built -70%; full restoration, renovation or 

reconstruction of such a wooden building has been carried out, and the facade 

decorative lighting has been built – 90%. A special real estate tax rebate is 

provided for persons who have completed the insulation of all facades of apartment 

blocks after putting them into service. Such a discount is available for 10 years in 

multi-apartment houses with more than 10 apartments, provided that the 

association of apartment owners has been established and its management rights 

have been taken over from the municipality. 

 

5. Conclusions 

1) The normative framework for the remediation of buildings threatening public 

safety is more than a century old. Although originally based on private law as a 

restriction on the use of property and the obligation of the owner of the building, its 

enforcement mechanisms are a matter of public law, which is dealt with according 

to administrative procedure. 

2) Nowadays, regulation related to the remediation of buildings threatening public 

safety has been transformed and is governed by several special fields of law - 

protection of cultural monuments, construction rights, as well as environmental 

rights as part of the right to live in a favourable environment. A favourable 

environment in this case is the prevention of landscape degrading factors by 

remediating buildings that affect it or by preventing other factors. 

3) The Latvian regulatory framework provides local governments extensive powers 

to prevent the impact of degrading factors. The measures provided for in the 

Administrative Procedure Law are currently sufficient to ensure the coercive 

execution of the required actions, to perform substitute performance or to ensure its 

execution by other coercive means - penalties. Some problems arise from issues 

related to the recovery of municipal funds in the event of insolvency of the owner, 

which could be solved by the prohibition of the transfer of ownership or the 

retention of the pledge, even if such was done through a court auction. 

4) Municipalities are provided with opportunities to provide substantial support to 

owners of historic buildings through special funding programs, as well as by 

granting real estate tax rebates on various types of objects whose restoration or 

maintenance have a positive impact on urban environment. Support mechanisms 
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are balanced with the possibilities of applying administrative coercive measures or 

imposing increased tax rates on objects degrading the landscape and buildings 

threatening public safety. 

5) The use of all the above mentioned means is subject to the administrative 

capacity of local governments and availability of financial resources. It cannot be 

denied that administrative process requires the involvement of a highly qualified 

legal staff and remediation of structures threatening public security cannot be 

implemented without the assistance of appropriately qualified civil engineers. The 

exchange of information between municipalities on solutions and their application 

practices, as well as state support in addressing these issues, is essential. 
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Abstract. Corporate crime poses serious challenges in the last decades and effective 

deterring and sanctioning of corporate wrongdoing becomes an important question. 

Different jurisdictions who previously didn’t acknowledge corporate criminal liability 

establish criminal sanctions for legal persons, others prefer administrative liability for 

corporate offenders. However, in both cases compliance programmes increase their 

significance not only in the USA but also in the EU Member States. The present paper 

analyses the development of compliance programmes in the USA, as well as the 

requirements established for them in the US law. Conclusions are made about the role and 

the positive features of compliance programmes. 
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1. Въведение 

Ръстът на корпоративната престъпност през последните десетилетия 

направи особено актуален въпроса за ефективното й възпиране и 

санкциониране. Корпоративната наказателна отговорност, доскоро отричана 

в повечето юрисдикции (с изключение на Великобритания и САЩ, където 

има дълга история на успешно прилагане), беше възприета от редица 

държави-членки на Европейския съюз – Испания, Словения, Румъния. Други 

държави, като Италия, Германия и България, предпочетоха да се придържат 

към административнонаказателна по характер отговорност на юридическите 

лица, облагодетелствали се от престъпна дейност. Независимо от вида на 

юридическата отговорност обаче, сравнителноправните изследвания показват 

нарстващото значение на програмите за съответствие (compliance 

programmes) при реализирането на отговорността на юридическите лица. 

Тези програми възникват в САЩ, но отскоро са уредени и се прилагат на 

практика и в някои държави-членки на ЕС (например Италия, Испания, 

Чехия) [1]. Въвеждането и ефективното прилагане на програма за 

съответствие се отчита при преценката дали въобще юридическото лице да 

бъде привлечено към наказателна отговорност, дали да бъде освободено от 

отговорност, каква по вид и размер санкция да му бъде наложена. 
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Програмите за съответствие са непознати на уредбата на 

отговорността на юридическите лица за престъпление у нас. Изложеното 

показва, че изследването на този аспект на корпоративната отговорност е 

актуално и би позволило усъвършенстване на този институт в България. 

Настоящата статия се фокусира върху възникването и развитието на 

програмите за съответствие в САЩ, както и върху изискванията към тях и 

ролята им при реализиране на корпоративната наказателна отговорност в 

тяхната родина – САЩ. 
 

2. Възникване и развитие на програмите за съответствие 

 Корпоративната отговорност се заражда в системата на Общото право. 

Свързаните с нейното прилагане програми за съответствие също възникват в 

англо-американското право. Ранно влияние върху развитието и приемането 

на програми за съответствие оказват случаите на наказателно преследване за 

антитръстови нарушения в сектора на тежкото оборудване за 

електроенергетиката (heavy electrical equipment industry) през шейсетте 

години на XX в. При едно от тези разследвания General Electric опитва да 

използва своята програма за съответствие като защита срещу криминалните 

обвинения и макар, че този опит се оказва неуспешен, той предизвиква 

масово приемане на програми за съответствие с антитръстовите разпоредби 

(antitrust compliance programs). Най-накрая регулаторът дал знак, че ще взема 

предвид приемането на такива програми при преценката дали нарушението е 

било непредпазливо или умишлено.  

 Вторият главен катализатор за развитието и приемането на програмите 

за съответствие се явява един от най-важните нормативни актове в областта 

на противодействието на корупцията - Foreign Corrupt Practices Act of 1977 

(FCPA) [2], който не само забранява на компаниите да извършват 

корупционни плащания на правителствени служители,  но и изисква от тях да 

приложат счетоводни практики и мерки за вътрешен контрол, целящи да 

гарантират, че компанията не дава подкупи. 

 На трето място, през осемдесетте години на XX в., поради опасения от 

корупция в сектора на отбраната и въз основа на препоръките, отправени от 

назначена от президента комисия е създадена т.нар. Инициатива в 

отбранителната индустрия - Defense Industry Initiative (DII). Тя насърчава 

доставчиците от отбранителната индустрия да приемат кодекс за поведение, 

да осигурят обучение на всички служители по прилагането на кодекса, както 

и да създадат свободна и отворена атмосфера вътре в организацията за 

служителите да съобщават за случаи на измама. Участието в инициативата е 

доброволно, но Департаментът по отбраната го насърчава като демонстрира, 

че разглежда програмата за съответствие на компанията като смекчаващо 

обстоятелство. За да получат преференциално третиране, от компаниите се 

очаква да разкрият сами нарушението и да сътрудничат на разследването. 

 Накрая, най-съществено влияние върху развитието на програмите за 

съответствие оказва изменението през 1991 г. от страна на United States 
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Sentencing Commission (органът, който определя единни насоки за наказване, 

използвани в дейността на съдилищата в САЩ) на т.нар. Federal Sentencing 

Guidelines (федералните насоки за наказване) [3], за да се предвиди по-лека 

присъда за компаниите, съдени за престъпление, ако те докажат, че са се 

опитали да предотвратят противоправното поведение чрез прилагане на 

ефективна програма. Така наречените Organizational Sentencing Guidelines, 

които се прилагат за търговски дружества, пенсионни фондове, организации 

с нестопанска цел, държавни органи  и др. организации, установяват седем 

изисквания за ефективна програма, които включват приемането на стандарти 

и процедури за предотвратяване на престъпно поведение, подходящ надзор 

върху програмата от висши служители на компанията, съобщаване на 

изискванията на всички служители, и мониторинг и осъвременяване на 

програмата, ако е необходимо. Така се дава тласък за прилагането на 

програмите извън посочените сектори и като широко разпространена 

практика. По-нататъшните стимули за приемане и подобряване на програми 

за съответствие идват през 1999 г., когато Департаментът по правосъдието 

официално обявява, че ще взема предвид адекватността на програмата на 

компанията при вземане на решение дали да я преследва наказателно, или да 

се ограничи с преследване на виновните физически лица [4]. 

  

3. Изисквания към програмите за съответствие  

 Според Mеморандума на заместник-главния прокурор Ерик Холдър от 

1999 г. програмите за съответствие се създават от компанията, за да 

предотвратяват и установяват противоправно поведение и да гарантират, че 

дейностите в компанията се осъществяват в съответствие с цялото 

приложимо наказателно и гражданско законодателство. Департаментът по 

правосъдието окуражава политиката на вътрешен контрол, включително 

доброволното разкриване на властите на всякакви проблеми, които 

компанията сама е установила. Меморандумът подчертава обаче, че самото 

съществуване на програма за съответствие не е достатъчно да обоснове 

отказа на властите да преследват наказателно компанията за престъпно 

поведение. Освен това, видът на някои престъпления, например 

посегателствата срещу антитръстовите разпоредби, може да е такъв, че 

националните политики за правоприлагане изискват провеждане на 

наказателно преследване на корпорациите независимо от съществуването на 

програми за съответствие. 

 Департаментът по правосъдието приема, че не съществува програма за 

съответствие, която да е в състояние да предотврати всяка престъпна дейност 

на служителите на корпорацията и посочва, че решаващите фактори при 

оценяването на програмата са дали тя е адекватно създадена за постигане на 

максимална ефективност при предотвратяването и разкриването на 

правонарушения от страна на служителите и дали корпоративния 

мениджмънт прилага програмата или мълчаливо окуражава или принуждава 

служителите да извършват правонарушения, за да постигнат бизнес целите на 
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компанията. Департаментът няма формални насоки за корпоративните 

програми за съответствие. Всеки прокурор трябва да си зададе няколко 

фундаментални въпроса: „добре ли е написана програмата?“ и „работи ли 

програмата?“. Когато отговаря на тези въпроси прокурорът трябва да вземе 

предвид всеобхватността на програмата за съответствие, броят и нивото на 

замесените служители; тежестта, продължителността, честотата на 

извършване на правонарушението и предприетите от компанията мерки, вкл. 

възстановяване на вредите, дисциплинарни наказания, и ревизиране на 

програмата. Прокурорът трябва да отчете готовността за разкриване на 

правонарушенията пред властите и сътрудничеството с властите при 

разследването.Всичко това ще даде възможност на прокурора да вземе 

информирано решение дали компанията е създала и прилага наистина 

ефективна програма, която, ако е в съответсттвие с другите федерални 

политики за правоприлагането, може да доведе до повдигане на обвинение 

единствено на служителите и агентите на компанията. 

 Според меморандума програмите за съответствие трябва да са 

създадени така, че да разкриват определени видове престъпления, които е 

най-вероятно да бъдат извършени при осъществяване на дейността на 

конкретната компания. Затова прокурорите трябва да се консултират със 

съответните федерални и щатски агенци, които разполагат с експертизата да 

оценят адекватността на програмата и нейното прилагане, например 

федералните и щатските институции, отговарящи за банковия, 

застрахователния и здравния сектор, Департамента по отбраната, 

Департамента по здравеопазването, Агенцията за защита на околната среда, 

Комисията по ценните книжа и др. [5]. 

 Неотдавна, на 8 февруари 2017 г. the Fraud Section of the U.S. 

Department of Justice публикува насоки за компаниите, озаглавени  „Оценка 

на корпоративни програми за съответствие“ (“Evaluation of Corporate 

Compliance Programs”) [6], които включват 11 основни теми за оценка на 

програмите за съответствие и съответния набор от общи въпроси, които 

Департаментът задава при оценката на програма по време на наказателно 

преследванe. 

 

4. Заключение 

Изложеното показва значимата роля, която се отрежда на програмите 

за съответствие при реализиране на корпоративната наказателна отговорност 

в САЩ. Въвеждането и ефективното прилагане на практика на такава 

програма може да позволи на компанията да избегне наказателното 

преследване и налагането на тежки санкции, а в по-широк план съдейства за 

установяване на корпоративна култура на спазване на закона. Наличието и 

ефективното прилагане на програма за съответствие е от полза и за 

прокуратурата, която без да провежда дълго и скъпо наказателно 

преследване, постига някои важни цели – компанията сама съобщава за 

извършени престъпления и оказва всестранно съдействие при разследването 
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с информация и доказателства, мотивирана от възможността да избегне 

осъждането. Програмите за съответствие обаче трябва да отговарят на 

посочените изисквания, да са реално приложени, а да не „остават на хартия“, 

да се провежда информиране на служителите, както и да се осъществява 

адекватен контрол по спазване на програмите. Едва при тези условия 

програмата може да доведе до отказ от наказателно преследване на 

компанията от страна на прокуратурата. 

Феноменът корпоративна престъпност не е чужд и на нашата страна 

[7]. За съжаление уредбата на отговорността на юридическите лица остава 

недостатъчно развита и се нуждае от усъвършенстване в редица аспекти. В 

този смисъл чуждият опит по прилагане на програмите за съответствие би 

могъл да е от полза при разгръщането на регламентацията на корпоративната 

отговорност за престъпление по българското право. 
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1. Въведение 

Основна роля в ежедневието на ръководителите при осъществяване на 

управленския процес е вземането на организационни решения. Обхватът и 

степента на трудност на последните може да варира – от такива, които се 

отнасят до рутинни практики и добре познати неща, до формулираните като 

„нестандартни“ или неструктурирани. Резултатите от процеса на вземане на 

решение могат да се превърнат в конкурентно предимство на организацията, 

тъй като от тях, до голяма степен, зависят стратегията на организацията и 

други ключови моменти като мотивиране и „овластяване“ на служителите. В 

ефективното протичане на отделните етапи от процеса на вземане на 

решение, се преплитат рационални и емоционално-интуитивни аспекти. 

Често срещани проблеми в тази посока са например мениджърския страх от 

неуспех и нежеланието да се поема риск, които макар и аргументирани 

рационално често крият в себе си по-дълбока емоционална и психологическа 

мотивировка.   

 

2. Етапи на вземането на решение и интеграция на когнитивен и 

емоционално-интуитивен подход 
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Процесът на вземане на решение е свързан с ефективното протичане на 

три основни етапа – осъзнаване на проблема, търсене на посока и 

предприемане на действие (вж. фиг. 1). Първият етап е свъзран с 1) 

отчитането на сигнали, че съществува проблем, и 2) неговото признаване. 

Маркер за съществуващия проблем е отклонението от присъщи за 

организацията очаквания, норми или стандарти. На втория етап мениджърите 

обмислят различни алтернативи на действие със съответнте им „плюсове“ и 

„минуси“ . Поставят се цели на промяната, обикновено формулирани като 

резултати, които трябва да бъдат постигнати или избегнати. Третият етап е 

имплементиране на решението и неговия последващ контрол, както и 

преразглждането и подобряването му, ако е необходимо [1]. 

 

 
 
 
 
 

Посока: 

- Поставяне на 

цел и 

приоритети; 

- Проблеми и 

бариери 

Осъзнаване: 

- Ситуационен 

анализ; 

-Налична 

информация; 

- Притеснения  

Действие: 

- Изпълнение; 

- Възможности 

- Заплахи; 

- Последствия 

 

 
Фиг. 1. Тристепенен процес на вземане на решение 

 

Ефективният процес на вземане на решение синхронизира активността 

на „ляво и дясно мозъчната“ дейност. Тук се включват както аналитични и 

рационални, така и основни социо-емоционални компетенции като [2]: 

 

 Интуиция и „правилно чувстване“ на проблемната ситуация и 

начините за нейното оптимизиране; 

 „Инсайт“; 

 Психологически мотиватори – подтици, стимули, страсти;. 

 Решителност и желание да решиш проблема; 

 Чувство за време; 

 „Нюх“ за възможности; 

 Улавяне възможностите на момента. 

 

По-долу, в таблица 1 е представено разграничението между когнитивни 

и емоционално-интуитивни стилове и стратегии, а също и тяхното успешно 

интегриране в тристепенния процес на вземане на решение [2]. Успешното 

им обединяване, обаче, протича на фона на два съществени и 

взаимодействащи си фактори: мениджърът е с потенциал да взима 

висококачествени решения, когато а) е ориентиран към действия, 

синхронизирани с мисията, визията и основните ценности на бизнес 

организацията; и когато б) е добре вграден във властовата структура. Той 
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следва да притежава необходимото равнище на компетентност, 

самоувереност и зрялост, за да може да взима стойностни за организацията 

решения [2]: 

 
Табл. 1. Когнитивни и емоционално-интуитивени аспекти  

в процеса на вземане на решение 

 

 

ПРОЦЕСИ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

 

Когнитивно рационален 

подход и поведение 

(активност на лявото мозъчно 

полукълбо) 

Стадии в 

процеса на 

вземане на 

решение 

Емоционално-интуитивен 

подход и поведение 

(активност на дясното мозъчно 

полукълбо) 

Проучване и събиране на 

информация 

 

 Проучване 

 Анализ 

 Дефиниране 

 Класифициране 

ОСЪЗНАВАНЕ 

(ситуационен 

анализ) 

Съображения; 

Информация; 

Обхват на 

решението 

Инсайт 

 

 Интуиция 

 Генериране на идеи 

 Синтез 

 Създаване на 

възможности 

Диагноза 

 

 Преценка 

 Изясняване 

 Опростяване 

 Приоритизиране 

 

ПОСОКА 

(създаване на 

цел) 

Проблеми и 

бариери; 

Приоритети и 

цели 

Движеща сила, енергия 

 

 Настойчивост 

 Устойчивост 

 Решителност 

 Създаване на цел 

 Решителност 

Планиране 

 Предвиждане и 

предсказване 

 Преглед 

 Подготовка 

 Напредък 

 Изпълнение 

 Последващи 

действия 

ДЕЙСТВИЕ 

(Изпълнение) 

Възможности; 

Заплахи; 

Последствия; 

Резултати 

Темпо 

 Чувство за време 

 Промяна на темпото 

 Приспособяване на 

реакциите 

 Разпознаване на 

правилните условия 

 Действа 

своевременно 

 

3. Различни типове хора – различни решения 

Популярният темпераментов модел на Майерс-Бригс е подходящ 

идентификатор за личностовия профил на вземащите решения. Той възниква 

от теорията на К. Юнг за познавателните стилове, основани върху функциите 

на индивидуалното съзнание [3, 4]. Моделът обединява различни подходи за 

решаване на проблеми и вземане на решения [5, 6]. Тези подходи, от своя 

страна, отразяват фундаментални интелектуални и темпераментови различия 
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между хората и стават основа за структуриране на типологията на 

гореспоменатите автори. 

Различните типове разкриват специфичен поведенчески стереотип, 

произлизащ от една от четирите фундаментални дименсии или личностни 

предпочитания, представени в опозиция с техните антиподи: 

 

• Екстраверсия срещу интроверсия; 

• Усещане срещу интуиция; 

• Мислене срещу чувстване; 

• Отсъждане срещу възприемане. 

 

 В повечето случаи индивидите са носители и на двете 

противоположности, но имат предпочитание и естествена склонност да 

проявяват повече единия от двата модуса на поведение. 

Класификацията на Майерс-Бригс (известна в научната литература като 

MBTI) дава възможност да се подходи към вземането на решение от гледна 

точка на полярностите на четирите дименсии: 

1. Екстраверията се свързва с широта и действеност при вземането на 

решение; 

2. Интроверсията осигурява нобходимите интроспекция, рефлексия и 

дълбочина на решението; 

3. Усещането помага на вземащия решение да се фокусира върху „това 

което е“, което се знае и е доказано, т.е. прокарва се „реалността“ в 

решението; 

4. Интуицията е фокусът върху това, което може да бъде, да се случи и 

върху възможностите; 

5. Мисленето придава обективност и логика на решението; 

6. Чувствата са свъразни с решенията от сърцето. Те дават възможност да 

се помисли как решенията влияят на другите хора; 

7. Отсъждането предполага планиране, организиране и структуриране на 

решението, с цел да се вмести в график и във времевата рамка; 

8. Възприемането е противоположно на отсъждането. То се отнася до 

генерирането на и въздържането от решение, докато не се обхване голямо 

количество информация. 

Комбинацията от всички 4 полярни двойки води до формирането на 16 

различни типа. 

 Повече детайли и яснота във връзка с обсъждането на отделните 

познавателни дименсии, могат да се видят на таблица 2. В нея са обединени 

по-важните аспекти на личността в динамиката на вземане на 
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организационни решения, от гл.т. на индивидуалните различия. Те са 

свързани с различна ориентация към решаването на проблем, различни 

критерии за оценка на ефективността на процеса и на възможните 

алтернативи на действие, предпочитани техники и силни страни. Тези 

различия следва да се вземат под внимание както от отделните 

мениджъри/лидери, така и от организационните групи, с цел създаване и 

прилагане на ефективни решения [7].  

 
Табл. 2. Личностни тенденции в процеса на решаване на проблеми и вземане на 

решения (интерпретация по модела на Уилям Хюит от 1992 г.) 

 

Дименсия 

/по модела на 

М.-Бр./ 

Ориентация 

на 

поведението 

Критерии за 

оценка на 

ефективността 

Техники Силни 

страни 

Екстраверсия Външният свят 

и хората 

Обсъждане 

проблема в 

група; 

Взаимодействие 

с „външната 

реалност“ 

Брейнстор-

минг; 

Разиграване 

на сценарии; 

Ролеви игри 

Фокус 

върху 

външната 

реалност 

Интроверсия Вътрешният 

свят на идеите 

Съдържанието, 

стойността на 

идеите; Анализ 

на проблема 

Брейнстор-

минг насаме; 

„Инкубация“ 

Фокус: 
Вътрешната 
съгласу- 

ваност на 
решенията 

Усещане Факти и 

подробности 

от миналото и 

настоящето 

Личен опит; 

Прагматизъм; 

Придържане към 

стандартите 

Споделяне на 

лични 

ценности и 

идеи; 

Индуктивна 

аргументация

Свободно 

„нахвърляне 

на идеи“ 

Фокус: 

детайлите

Избягва 

„скрити 

капани“; 

„Стъпко-

видни“  

решения 

Интуиция Концепции и 

принципи; 

Възможности 

за бъдещето 

Значимост на 

фактите, 

подробностите; 

Решение на 

проблема от гл.т. 

на общата 

ситуация; 

Оригиналност 

Категоризира

Дедуктивна 

аргументац.; 

Приемане на 

предизвика-

телството; 

Въображение 

/Визуализац.; 

Синтез 

Фокус: 

взаимо-

връзките; 

Разработ-

ване на 

комплекс.

решения; 

Съобра-

зява 

неправил

ното (ите) 
решение (я) 
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Продължение на Табл. 2. 

 

Мислене Обективност; 

Логика и 

„здрав разум“ 

Смислените 

решения се 

основават на 

факти, модели 

и/или принципи 

Класифицира

Системен 

анализ; 

Анализ на 

задачите 

Фокус: 

вътрешни 

и външни 

дадености; 

Оценка 

ефектив-

ността и 

ефикас-

ността 

Чувство Субективност; 

Ценности и 

афекти 

Решенията 

отчитат 

въздействието 

върху хората 

Споделяне на 

лични 

ценности; 

Загриженост 

за 

ценностите 

на другите; 

Изясняване 

на 

отношения 

Фокус: 

реакции на 

участни-

ците; 

Оценка 

на 

влияние-

то на 
решенията 
върху тях 

Отсъждане Организация; 

Структурира-

ност и 

завършеност 

Стъпковидно 

следване на 

процедурата  

Очакваният 

резултат 

предшества 

начина за 

постигането 

му; Избор на 

само една 

перспектива 

Фокус: 

възник-

нали 

дефекти; 

Следване 

на 

стъпките 

на 

изпълне-

нието; 

Оценка 

на 

ефектив-

ността и 

ефикас-

ността 

Възприемане Събиране на 

данни; 

Обработка на 

няколко 

решения 

Гъвкавост и 

адаптивност на 

решенията; 

Предоставяне на 

пълна 

информация; 

Обмисляне на 

разнообразни 

алтернативи 

Мозъчна 

атака; 

Свободно 

„нахвърляне 

на идеи“; 

Ексцентр. 

провокации; 

„Поставяне 

на мястото на 

другия“  

Разработ-

ване на 

комплекс

ни 

решения; 

Приспо-

собимост 
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 Други двама автори, Кърси и Бейтс (Kiersey and Bates,1978), предлагат 

модификация на концепцията на Юнг [8]. Те се фокусират върху четири 

темпераментови типа в описанието на личността. Последните са сходни 

както на описаните от Хипократ в древността, така и на версията от началото 

на XX в. от психолози като Адикс (Adickes,1907), Кречмер (Kretschmer, 1921-

1925) и Спренгър (Spranger, 1928) [7]. Темпераментовите типове могат да 

бъдат от полза при обсъждането на индивидуалните различия, свързани с 

решаването на проблеми и вземането на решения, тъй като те отчитат 

фундаментални различия в ориентацията към решаване на проблеми и 

целите, които следва да бъдат достигнати. 

 Първото измерение от типологията на Кърси и Бейтс, е свързано с 

различията в процесите на възприятие, използвани при събиране на 

информация по оста Усещане/Интуиция. Авторите твърдят, че неговото 

влияние е базово, тъй като всички останали зависят от вида на 

предпочитаната информация. Дименсията Конкретно/Абстрактно от теорията 

за „стилове на учене“ на Дейвид Колб (1984) подкрепя това предложение [9]. 

 При хората с доминантна функцията „Усещане“, се наблюдава по-

устойчива връзка по континуума „Отсъждане/Възприемане“, който 

кореспондира с използването на данни – с цел да бъдат организирани и 

структурирани или с цел набиране на допълнителна информация. За 

интуитивните, второто измерение („Мислене-Чувство“) се отнася до 

предпочитанието за обработка на информация посредством логиката и 

„здравия разум“, или съответно чрез загриженост за ценностите и влиянието 

върху хората. От тук следва и класификацията на четири темпераментови 

стила на вземане на решения: Усещане/Възпримане, Усещане/Отсъждане, 

Интуиция/Мислене и Интуиция/Чувство. 

 Таблица 3 представя типове темперамент в процеса на вземане на 

организационни решения, изведени от Кърси и Бейтс Тe са съставени като 

комбинации от операционните познавателни функции на съзнанието (MBTI 

дименсии) и са в съзвучие с различни процеси и техники, както и с 

потенциални силни или слаби страни на личността [5, 6, 8]. Подобна на 

обсъжданата тук, но по-близка до оригиналния модел на Юнг, е и 

интерпретацията на М. Паунов, която той съставя с образователни цели [3, 4]. 

В неговия модел обаче, са включени по-различни от гореспоменатите 

двоични комбинации от познавателни стилове. Той съчетава двете 

рационални (мислене и чувство) съответно с всяка от двете ирационални 

(усещане и интуиция) познавателни функции, за да получи отново четири 

темпераментови стила [4].  

 От казаното до тук логично възниква твърдението, че ако в практиката 

си мениджърите по-често отчитат така очертаните различия, неминуемо ще 

се увеличи вероятността от по-голяма индивидуална удовлетвореност в 

процеса на изпълнението и избора на алтернативи при вземане на решения. 

Приложените решения вероятно ще бъдат и в по-голяма степен ефективни, 
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тъй като те предварително са разгледани от всички гледни точки. 

 
Табл. 3. Темпераментови типове при вземане на организационни решения 

 

Темперамент Цел Основни черти Предпочитани 

процеси и 

техники 

Необходима 

подкрепа 

при … 

Усещане/ 

Възприемане 

Поемане на 

инициатива 

Ориентация 

към настоящето 

и към 

„външната“ 

реалност; 

Адаптивност, 

гъвкавост; 

Оценяване 

важността на 

собствените 

преживявания 

Итеративен 

подход към 

процеса; 

Симулации; 

Ролева игра; 

Подкомисия за 

разработване 

етапите на 

изпълнението; 

Стъпковидно 

планиране 

Съгласува-

ност на 

плана; 

Прилагане на 

изготвеното 

решение 

Усещане/ 

Отсъждане 

Придър-

жане към 

традиц. 

процедури; 
Изпълнение 

на задълже-

нията 

Ориентация 

към минало и 

настояще; 

Лоялност, 

сътрудничество

Екипност; 

Оценяване 

важността на 

еволюционната 

промяна 

Стъпковидно 

вземане на 

решения; 

Предпочита 

изпитани и 

работещи 

процедури; 

Анализ на 

задачите; 

Симулации 

Категоризации 
и 

класификации; 

Генериране 

на творчески 

алтернативи 

Интуиция/ 

Мислене 

Разбиране, 

контрол и 

обяснение 

на 

реалността; 

Придоби-

ване на 
компетенции 

Ориентация 

към бъдещето; 

Използва 

рационални 

аргументи; 

Логическа 

коректност на 

принципите и 

идеите 

Разработване 

на модели; 

Предизвика-

телни 

предположения; 

Конструктив-

ни дискусии 

Зачитане на 

факти и 

подробности; 

Загриженост 

за влиянието 

върху хората 

Интуиция/ 

Чувство 

Съзидател-

ност; 

Себепозна-

ние  

Ориентация 

към бъдещето; 

Откриване на 

възможности 

пред другите; 

Оценява 

важността на 

интуицията и 

вдъхновението 

Самоанализ 

Изясняване на 

ценностни 

противоречия 

Зачитане на 

техн. факти и 

подробности; 

Разработване 

на 

реалистични 

алтернативи; 

Мониторинг 

на 

изпълнението 
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4. Предизвикателства и проблеми при вземането на ефективни решения 

в организацията 

На ръководителите често се налага да решават рутинни проблеми. При 

рутинни, ежедневни проблеми, както и при нормални условия 

ръководителите избират най-подходящата от няколко съществуващи 

алтерантиви като оценяват нейните предимства и недостатъци [10].  Наред с 

рутинните, на ръководителите се налага да разрешават и кризисни или 

неструктурирани проблеми. Тогава съществени личностни особености, наред 

със спецификата на кризата и специфичната дейност на организацията, които 

имат значително влияние върху процеса, са: ценностите, опитът, 

психичните състояния, предразположеността към риск, потенциалите за 

изпитване на тревожност на личността [10]. 

Независимо от спецификата и направлението на бизнес организацията, 

вземането на решение може да бъде възпрепятствано от следните фактори 

[2]: 

 Лоша или неадекватна дефиниция на проблема; 

 Неспособност да се различават причини от ефекти /резултати/ и в 

резултат неадекватен фокус върху симптомите; 

 Липса на ясни цели; 

 Неспособност да се взема под внимание цялата информация, която е 

от критично значение; 

 Предразсъдъци, “hallo effect” и липса на обективен, безпристрастен 

анализ на проблема; 

 Надценяване на миналия опит и история на организацията без да се 

отчита необходимостта от нов начин на мислене; 

 Избор на най-безболезнения вариант, за да се избегне евентуален 

дискомфорт, свързан с промяна на стратегията във вътрешния и 

външния фокус на организацията; 

 Лоши способности за предвиждане на важни бизнес тенденции на 

ръководителите; 

 Мениджърски страх от неупех и нежелание да се поема риск; 

 Решения взети поради съществуване на „лична митология“ на 

ръководителя. 

 

Прекалената ангажираност на ръководителите по поддържане на 

сигурността на организационната стратегия и съхраняване на статуквото 

препятства развитието и оползотворяването на новите възможности, 

откриващи се пред организацията. Повишаването на мениджърската 

успеваемост при вземане на решение следва да е по посока развиване на 
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тяхната емоционална осъзнатост, кретивност, емпатия и умение за постигане 

на яснота в екипа по отношение нематериалните цели на организацията.  

 

5. Заключение 

Статията представя тристепенен модел на вземане на решение като 

концептуална рамка за осветляване на важни емоционални и социално-

психологически личностни фактори при мениджърите, разглеждани в 

литературата като предпоставки за всяка рационална и интелектуална 

дейност. В резултат на анализа върху типологичното многообразие в 

класификацията на Майерс–Бригс и в по-съвременни разработки, можем да 

направим извода, че управленците притежават и допринасят с различни 

силни личностни страни, както като лидери, така и като стратези при вземане 

на организационни решения.  

В обобщение може да се посочи, че няма един единствен и най-правилен 

модел за решаване на сложните организационни проблеми и вземане на 

решения. Въпреки това интегрирането на интуитивното и рационално 

поведение на личността при осъзнаване на проблема, приоритизирането на 

поставените цели и изпълнението на различни организационни подходи 

повишава ефективността в управлението на процесите на вземане на 

решения. 
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Abstract. The report explores the emergence and development of the theory and practice of 
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related to the development of the concept are presented. Attention is also paid to the 

Bulgarian scientists working in the field of corporate social responsibility, as well as to the 
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1. Въведение 

Корпоративната социална отговорност (КСО) се появява първоначално 

като организационна практика и едва след това става обект на задълбочени 

теоретични изследвания [1]. Времевата разлика между практическата поява и 

развитието на теоретичната рамка е много голяма, още повече, че някои 

автори считат, че КСО е практика на бизнеса още от неговата поява [2]. Ако 

практическото проявление на КСО трудно може да бъде датирано, то 

развитието на ранните идеи и цялостната концепция за социалната 

отговорност на бизнеса могат да бъдат представени в хронология. Първите 

изследвания, свързани отделни принципи и проявления на КСО, се появяват 

още през 1916 година, когато Кларк подчертава значението на прозрачността 

в бизнеса [3]. По-късно, в началото на 30-те години на 20-ти век, професор 

Крепс въвежда дисциплина с наименование„ Бизнес и обществено 

благополучие“ в учебната програма на университета „Станфорд“. През 1942 

година във своята книга „Бъдещето на индустриалния човек“ Питър Дакар 

аргументира твърдението, че компаниите имат не само икономически, но и 

социални цели и отговорности [4]. Тези първоначални идеи по-късно, през 

50-те години на 20-ти век, прерастват в цялостна концепция за социалната 
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отговорност на бизнеса [5]. В България, макар и с известен времеви лаг, КСО 

предизвиква интереса на все повече стопански ръководители и специалисти, 

неправителствени организации, държавни институции и др. В тази връзка,  

настоящото изследване цели да се разкрият по-важните моменти, свързани с 

появата и развитието на концепцията за социалната отговорност на бизнеса в 

България, както от гледна точка на теорията, така и в практико-приложен 

аспект.  

 

2. Практическо развитие на корпоративната социална отговорност в 

България 
В глобален план развитието на КСО може да бъде разделено на два 

основни периода – преди 1950 и след това. Този вододел между двата 

периода не е случаен, а се дължи на факта, че това, което днес познаваме като 

теория на КСО, започва своето начало именно през 50-те година на 20-ти век 

[5]. Най-известният автор от този период е Bowen, в чиято книга „Социална 

отговорност на бизнесмена“ се съдържа първата дефиниция на КСО, 

определяйки я като задължение на бизнесмените да реализират политики, да 

вземат решения, да следват такава линия на поведение, които са желани от 

гледна точка на целите и ценностите на обществото [6]. В България обаче е 

по-удачно развитието на КСО да бъде разделено на три основни периода, а 

именно: 

 Първи период – развитие на дарителството като форма на КСО. 

Обхваща времето до 1944 година. Характерно за този период от развитието 

на КСО в България, е че тя намира проявление основно под формата на 

дарителство. Редица български търговци, натрупали богатство от своята 

стопанска дейност, решават да допринесат за развитието на държавата и 

обществото. Най-големите дарения са насочени главно към развитието на 

образованието (създаването на нови средни и висши училища с европейско 

качество на преподаването) и културата (създаване на читалища).  

 Втори период – припокриване между корпоративна и държавна 

отговорност. Той обхваща времето от 1944 до 1989 година. Този период се 

характеризира с премахването на частната собственост върху средствата за 

производство и одържавяване на съществуващите предприятията. Доколко 

обаче може да се говори за КСО при положение, че всички предприятия са 

държавни е спорен въпрос. На практика това означава, че корпоративната 

социална отговорност се превръща в държавна социална отговорност, тъй 

като предприятията се управляват централизирано. От друга страна обаче, 

макар и управлявани от държавата, предприятията функционират при 

определена степен на свобода на решенията, която им позволява да 

осъществяват инициативи, включително свързани със социални дейности. 

Ако приемем, че КСО не е в противоречие с липсата на частна собственост 

върху средствата за производство, то тогава може да се твърди, че нейното 

проявление през този период от развитието на България е свързано със 
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съществено подобряване на условията на труд. Същевременно собствениците 

и акционерите престават да съществуват като заинтересовани страни, а 

вниманието се насочва, както вече бе отбелязано, към работниците и 

служителите.  

 Трети период – постепенно утвърждаване на КСО. Този период 

обхваща времето от началото на демократичните промени през 1989 година 

до наши дни. С трансформацията на икономиката и възстановяването на 

частната собственост върху средствата за производство КСО променя своите 

характеристики и форми на проявление. От поставянето на работниците в 

центъра на социалните инициативи, фокусът се прехвърля към собствениците 

(акционерите) на предприятията. Техните интереси надделяват над тези на 

останалите заинтересовани страни, а конкретните проявления на КСО 

намират израз основно в спонсорства и осъществяване на благотворителни 

инициативи. Постепенно интересът към теорията и практиката на КСО 

започва да нараства. Във фокуса на КСО инициативите освен филантропията 

попада и грижата за персонала, опазването на околната среда, докладването 

на нефинансова информация и др.  

В рамките на третият период от развитието на КСО могат да бъдат 

откроени няколко по-важни момента, които са свързани с утвърждаването и 

развитието на концепцията сред българските предприятия, включително 

такива, които изграждат стимулираща и подкрепяща среда. По-конкретно, и в 

хронология, това са: 

 (1998 г.) Учреден е Българският форум на бизнес лидерите - БФБЛ. 

Това е сдружение с нестопанска цел, обединяващо повече от 140 организации 

със споделени ценности, които развиват своя бизнес по отговорен, прозрачен 

и етичен начин. С основание може да се твърди, че БФБЛ има изключително 

голям принос и е катализатор за появата, утвърждаването и развитието на 

КСО в България. Форумът, и предприятията, участващи в него, инициират 

някой от най-значимите инициативи, посветени на КСО и не на последно 

място, дават своя добър пример за това, че отговорността на бизнеса не се 

ограничава единствено до финансовия резултат.  

 (2002) Представен е Стандартът за бизнес етика. Той е разработен 

от БФБЛ и цели да насърчи прилагането на етични бизнес практики и 

изграждането на честни и доверени бизнес отношения. Стандартът се 

присъжда на компании, които се ангажират да спазват десет основни 

принципа. По-конкретно, тези принципи изискват от бизнес организациите да 

[7]: изграждат бизнес отношения, основаващи се на морални ценности; се 

стремят да създават репутация на почтен, са компетентен и професионален 

партньор; провеждат прозрачна и открита политика в дейностите на 

компанията; защитават и насърчават конкуренцията; изграждат доверие 

между мениджмънта и акционерите; спазват Кодекса на труда и нормите за 

здравословни и безопасни условия на труд; съблюдават законите, 

регулиращи извършваната дейност; се борят срещу всички форми на 
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корупция; участват в разрешаването на проблемите на региона, в който се 

осъществява основната дейност; допринасят за развитието на пазарната 

икономика като необходимо условие за просперитета на нацията. 

Понастоящем стандартът се съблюдава и съответно регулира поведението на 

повече от 1500 български бизнес организации при тяхното взаимодействие 

както с вътрешните, така и с външните заинтересовани страни. 

 (2003 г.) Учредени са наградите за отговорен бизнес. Те също, 

подобно на Стандартът за бизнес етика, са създадени от БФБЛ и имат за цел 

да популяризират социално отговорното поведение на българския бизнес. 

Наградите са признание за усилията на бизнес организациите, които 

реализират проекти в областта на КСО и същевременно се стремят да 

насърчават останалите предприятия да развиват активна социална политика. 

Те са национални и за тях могат да бъдат номинирани бизнес организации от 

цялата страна, без оглед на тяхната големина, сфера на дейност, членство в 

БФБЛ. Номинациите и съответно наградите са в шест категории, а именно: 

инвеститор в обществото; инвеститор в околната среда; инвеститор в 

човешкия капитал и условията на труд; инвеститор в знанието; награда за 

маркетинг, свързан с кауза и най-добра социална политика на малко или 

средно предприятие [7]. 

 (2006) Учредени са наградите „Най-голям корпоративен дарител“. 

По инициатива на Българския дарителски форум и Клубът на корпоративните 

дарители през 2005 г. се учредяват наградите за най-голям корпоративен 

дарител. Те са ежегодни и се връчват в девет категории, разделени в две 

групи. Първата група се базира на количествени критерии, а категориите са: 

най-голям обем финансови дарения; най-голям обем нефинансови дарения; 

най-голям принос чрез доброволен труд на служителите и най-щедър 

дарител. Втората група се основава на качествена информация и включва 

категориите: най-добра дарителска програма; най-добра програма на малко и 

средно предприятие; най-добра дарителска програма на местен дарител; най-

устойчива дарителска програма и най-сполучливо партньорство. Наградите 

имат стимулиращ ефект върху развитието на КСО и същевременно могат да 

бъдат разглеждани като форма на признаване и възнаграждаване усилията на 

отговорните предприятия. 

 (2007 г.) Представен е Национален кодекс за корпоративно 

управление. Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване 

между бизнеса и заинтересованите страни. Той препоръчва как българските 

компании да прилагат добрите практики и принципите на корпоративното 

управление. В основата му е залегнало разбирането за корпоративно 

управление като балансирано взаимодействие между акционери, ръководства 

на компании и заинтересовани лица. Кодексът разглежда доброто управление 

като лоялни и отговорни корпоративни ръководство, прозрачност и 

независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото [8]. 

Кодексът допълва Стандартът за бизнес етика, разработен от БФБЛ, като 
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третира въпросите, свързани с управлението на предприятията, така, че да се 

отчитат, и да се търси баланс, между интересите на всички заинтересовани 

страни. 

 (2008 г.) Публикуван е Наръчник на добрите практики в областта 

на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална 

отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и 

защита на правата на акционерите. Наръчникът е резултат от проект 

„укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за 

подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната 

социална отговорност“, осъществен с финансовата подкрепа на оперативна 

програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски социален фонд. В него е направен кратък преглед на 

добрите практики в страните от ЕС, свързани с корпоративното управление и 

КСО. Осъществено е също така кабинетно и анкетно проучване на нагласите 

на българските публични компании по отношение съблюдаваното на 

изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно 

управление. Наръчникът ускорява дифузията на добри практики и е 

подходящ инструмент за усъвършенстването на КСО. 

 (2009 г.) Създадена е Националната комисия по корпоративно 

управление. Нейната основна цел е да насърчава прилагането на добрите 

практики по корпоративно управление и развитието на Българския 

национален кодекс за корпоративно управление. Тя е постоянно действащ 

независимо орган, създаден под егидата на Българска фондова борса и 

Комисия за финансов надзор, с подкрепата на Световната банка и 

Международната финансова корпорация [9]. 

 (2009 г.) Разработена е Национална стратегия за КСО. Тя отразява 

ангажираността на държавата, в лицето на Министерство на труда и 

социалната политика, към развитието на КСО в България, както и нейното 

стратегическо значение. Стратегията обхваща петгодишен период – от 2009 

до 2013 година и има пет основни цели – повишаване осведомеността на 

заинтересованите страни относно същността и прилагането на КСО; 

създаване и укрепване на капацитета на експертите на заинтересованите 

страни в областта на КСО; насърчаване на създаването на правна и 

институционална среда, подкрепяща прилагането на КСО; утвърждаване на 

прозрачност при осъществяването на социално отговорни инициативи; 

повишаване отговорността на предприятията по отношение опазване на 

околната среда. За реализирането на поставените цели са набелязани 14 

задачи и три плана за изпълнение на стратегията. Въпреки това считаме, че 

част от задачите, интегрирани в нея, не са изпълнени, или поне не напълно. 

Освен това стратегията вече е изтекла, а нова все още не е приета, макар че се 

появи информация за подготовката на такава. 

 (2009 г.) За пръв път български бизнес организации публикуват 

социален доклад, разработен чрез използване структурата на Глобалната 
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инициатива за докладване. Банка ДСК е първата българска бизнес 

организация, която подготвя и публикува в уеб сайта на Глобалната 

инициатива за докладване (Global Reporting Initiative - GRI), нефинансов 

доклад, разработен чрез използване на утвърждаваната от GRI структура. 

През същата година още една българска банка (Пощенска банка) публикува 

своя нефинансов доклад, който обаче е разработен чрез използване на 

собствена – вътрешноорганизационна структура за докладване. Така се 

поставя началото на нефинансовото докладване от българските бизнес 

организации. 

 (2010 г.) Като част от регионален проект са разработени 

методики за оценка на КСО на национално и корпоративно ниво. В проектът 

с наименование „Увеличаване на прозрачността и надеждността на 

практиките по КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на 

КСО в новите страни членки на ЕС“ са включени България, Словакия, 

Полша, Унгария и Литва. Двете методики са публично достъпни и могат да 

бъдат използвани от всяка организация, която желае да направи това. 

Значението им за развитието на КСО в България е свързано с принципът на 

измеримостта, дефиниран от Каплън и Нортън, съгласно който „не може да 

се управлява това, което не може да се измери“ [10]. Това означава, че за да 

се управлява ефективно КСО, както на национално, така и на фирмено ниво, 

трябва да съществува инструментариум за нейната оценка.  

 (2011 г.) Учредена е Българската мрежа на глобалния договор. Тя е 

част от националните мрежи, изградени към Глобалния договор на ООН 

(най-голямата международна КСО инициатива) и представлява сдружение на 

компании и неправителствени организации, спазващи и прокламиращи 10-те 

основополагащи принципа на договора. Българската мрежа на глобалния 

договор работи активно за развитието на КСО сред бизнес организации от 

страната. За целта са реализирани редица успешни проекти, проведени са 

множество срещи и обучения, публикувани са немалък брой национални и 

международни публикации, свързани с КСО. 

 (2012 г.) Публикуван е превод на български език на международния 

стандарт, разглеждащ въпросите на КСО, а именно ISO 26000:2012 

„Указания за социална отговорност”. Той е разработен с участието на 

експерти от повече от 90 държави и 40 международни и регионални 

организации, свързани с КСО. В съдържателно отношение той съдържа 

основните принципи на КСО и предоставя указания за нейното интегриране в 

рамките на бизнес организациите. Макар стандартът да не е сертифицируем, 

т.е. предприятията да не могат да се сертифицират по него, той има 

изключително важно значение за повишаване качеството на КСО в рамките 

на бизнес организациите. 

 (2012 г.) Стартира първата за България и Източна Европа 

магистърска програма по КСО. Програмата се реализира от Университет по 

финанси, бизнес и предприемачество (ВУЗФ) и има за цел да формира в 
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обучаваните лица компетенции за КСО и социалния одит. По-конкретно в 

учебния план са включени дисциплини, свързани със същността на КСО, 

социалните инициативи, доброволческата дейност, Глобалният договор на 

ООН и неговите принципи, екологичното и устойчивото развитие, 

стандартите ISO 26000 и SA8000. Чрез създаването на тази магистърска 

програма се преодолява дълго съществуващ „вакуум“ в образователната 

система и стартира обучението на професионалисти, много необходими за 

утвърждаването и развитието на КСО в България. 

  (2017 г.) Стартира онлайн системата за обучение в областта на 

устойчивото развитие и КСО, наречена CSR AdviceBox. Обучението е под 

формата на 20 видеоматериала, разглеждащи теми като нефинансово 

докладване, идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни, 

отговорно инвестиране, устойчивост по веригата за доставки и др. Чрез тази 

инициатива обучението по КСО придобива нови измерения, ставайки по-

достъпно за всички, които се интересуват от тази тематика. 

 (2018 г.) Учредена е Българската асоциация на специалистите по 

Корпоративна социална отговорност. Целите на организацията са: да работи 

за утвърждаване и развитие на професията; припознаване на модерната 

професия и създаване на високи професионални стандарти за работа; 

развитие на нови компетенции и професионални умения у практикуващите 

КСО; утвърждаване на авторитета и значимостта на професията и 

академичните институции, в които се преподава. Учредяването на 

асоциацията е атестат за наличието на „критична маса“ от специалисти в 

областта на КСО, които са много необходими за нейното бъдещо развитие.  

Появата на представените по-горе организации и инициативи 

обезпечават институционална, нормативна и образователна среда, 

стимулираща и подкрепяща утвърждаването и развитието на КСО в 

България. Други важни фактори влияещи позитивно върху еволюцията на 

КСО в България са трансфера на добри управленски практики между 

мултинационалните корпорации и техните подразделения, опериращи в 

страната, традициите и обществените очаквания и не на последно място все 

по-големият дял на фирмите, които изискват от своите партньори по веригата 

на стойността да съблюдават отговорно поведение спрямо обществото и 

околната среда. В резултат КСО все по-често присъства в дейностите на 

българските предприятия. Така например, според проучване проведено през 

2018 година сред 34 от най-големите работодатели в България над 68% от тях 

декларират ангажираност към КСО, а всяка втора бизнес организация от 

изследваните разполага с бюджет (надвишаващ 100 000 лева) и екип за КСО 

[11]. Що се отнася до конкретните инициативи, чрез които КСО намира 

проявление, то те могат да бъдат разглеждани в две основни направления – 

по отношение на вътрешните заинтересовани страни (вътрешна КСО) и 

спрямо заинтересованите страни, намиращи се извън предприятието (външна 

КСО). Резултатите от национално изследване на корпоративното управление, 
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проведено през 2013/2014 г. сред 131 акционерни дружества, разкриват като 

главен обект на вътрешната КСО инициативите, насочени към човешките 

ресурси, заети в бизнес организациите. Основните действия в тази насока са 

свързани с обучението, квалификацията и преквалификацията на 

работниците и служителите, разработване на програми за кариерно развитие, 

подобряване на безопасността и условията на труд, осигуряване на транспорт 

до работното място, храна и медицински услуги, както и с разкриването на 

ведомствени детски градини. Външното направление на КСО е насочено 

предимно към опазването на околната среда и членството в някой от 

съществуващите организации, утвърждаващи тази концепция [12].  

Въпреки представените данни, разкриващи позитивните тенденции в 

развитието на КСО в България, от практическа гледна точка все още сме в 

начален етап на утвърждаване на концепцията за по-широката отговорност на 

бизнеса. Този етап е свързан преди всичко с популяризиране и утвърждаване 

на идеята, че отговорността на стопанските организации надхвърля 

максимизирането на печалбата [13]. Необходимо е обаче да се потърсят 

възможности за постигане на т.нар. изпреварващо развитие, тъй като 

съвременните концепции разглеждат КСО не просто като форма на 

признаване и поемане на отговорност, а като нов бизнес модел, позволяващ 

създаването на споделена стойност – както за бизнес организацията, така и за 

обществото. По този начин КСО вече придобива стратегически характер за 

развитието на бизнес организациите. Чрез нея те могат да изградят по-силни 

връзки със заинтересованите страни, да участват в стратегически 

партньорства, да подобрят своята репутация, да улеснят достъпа си до 

финансиране и човешки ресурси. Ето защо, в бъдеще, имайки предвид 

особеностите на националната среда, като приоритетни направления на КСО 

могат да бъдат посочени борбата с корупцията, опазването на околната среда, 

интегриране на нефинансовото докладване, сертифицирането на българските 

бизнес организации по стандарти в областта на КСО [14]. 

 

3.  Теоретично развитие на корпоративната социална отговорност в 

България 

Корпоративната социална отговорност постепенно привлича интереса на 

все по-голям брой български учени и изследователи. Сред тях могат да бъдат 

отбелязани иманата на И. Славова, М. Пейчева, М. Стефанова, Д. 

Серафимова, Н. Нешева-Кьосева, З. Любенов, А. Вейсел, А. Марчева, Е. 

Захариев, Р. Бакърджиева, Т. Гогова, В. Козарев, П. Данкова, Б. Гьошев, Х. 

Бойчева, Д. Николова и др. Техният труд намира израз в осъществяването на 

немалък брой научни изследвания (проекти) и публикуването на резултатите 

от тях под формата на доклади, статии, студии, дисертации, монографии и 

учебници. Сред публикациите, които трябва да бъдат посочени, тъй като 

имат основополагащо значение за развитието теорията на КСО в България са 

четири монографии. Първата от тях е разработена Захариев през 2011 година 
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и разглежда основните теоретични аспекти на КСО [15]. Три години по-късно 

(през 2014 година) Славова, Банкова и Иванов публикуват своето изследване, 

носещо заглавието „Корпоративната социална отговорност в България – част 

от европейските практики“ [16]. В него те разглеждат не само теоретичните 

въпроси свързани с КСО, също така и влиянието на националната среда, 

практическото проявление в рамките на бизнес организациите и ролята на 

заинтересованите страни. Третата монография е със заглавие „Корпоративна 

социална отговорност – теория, отчетност и одит“ и е разработена, и 

публикувана през 2016 година, от екип в състав Пейчева, Вейсел и Динева 

[17]. Тя обогатява теорията на КСО като насочва вниманието към още два 

проблема, а именно отчетността и одита, като интегрална част от цялостната 

концепция за социалната отговорност на бизнеса. Последната монография, 

свързана с КСО се появява през 2017 година, като резултат от усилията на 

Бакърджиева да оцени динамиката на КСО в България [12]. Представените 

автори и техните изследвания имат своя значим принос за теоретичното 

развитие на КСО в България. Същевременно това развитие в теорията на 

КСО намира отражение и в практиката на българските бизнес организации, 

поради което с основание може да се твърди, че приносът на представените 

изследователи съвсем не се ограничава единствено до теоретично ниво. 

Трябва обаче да се отбележи, че все още съществуват „бели полета“ в 

теорията на КСО. Те са свързани със съществуващите проблеми по 

отношение на дефинирането и оценката на КСО, както и с необходимостта от 

повече емпирични изследвания разкриващи динамиката на КСО на 

отраслово, национално и наднационално ниво. 

 

4. Заключение 

Корпоративната социална отговорност е не толкова нова, колкото 

динамично развиваща се концепция, както в теоретичен, така и в практико-

приложен аспект. България и българските предприятия не остават в страни от 

тази глобална тенденция за включване на бизнеса в разрешаването на 

икономическите, социалните и екологичните проблеми. Въпреки това 

развитието на корпоративната социална отговорност в България и съответно 

българските бизнес организации се осъществява с определен времеви лаг 

(забавяне) спрямо водещите икономики и предприятията, опериращи в тях, и 

към момента се намира в период на утвърждаване. За сравнение развитите 

икономики са в етапа на стратегическо интегриране на корпоративната 

социална отговорност в бизнес моделите на предприятията, така, че тя да 

създава споделена стойност. В тази връзка са необходими допълнителни 

усилия от всички заинтересовани страни – държава, бизнес, общество, 

неправителствени организации и други за да може КСО да премине от етапа 

на първоначално утвърждаване към този на стратегическата интеграция в 

бизнес моделите на българските предприятия.   
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1. Въведение 

Корпоративната социална отговорност (КСО) придобива все по-голяма 

актуалност, както от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка. 

Все повече бизнес организации, включително български, интегрират КСО, 

или отделни нейни елементи, в своите политики, стратегии, планове и 

действия. Важна част от имплементацията на КСО в рамките на стопанските 

организации се явява изборът на направления, в които те да насочат своите 

усилия (инициативи). И тъй като КСО е сложна и мултиобхватна концепция, 

то и нейните основни направления са твърде разнообразни, и все още липсва 

единомислие след учените за техния обхват. Този проблем затруднява както 

разработването на методика за оценка на КСО, така и практическата 

реализация на концепцията в рамките на бизнес организациите. Това ни 

мотивира в рамките на в настоящото изследване да направим опит за 

идентифициране на основните (най-значими) направления на КСО, които 

отразяват настоящите социално-икономически условия и проблеми. 

 

2. Дефиниране на корпоративната социална отговорност 
Преди да се потърси решение на проблема, свързан с идентифицирането 

на основните направления на КСО е необходимо да се дефинира нейната 

същност, т.е. да се предложи и обоснове определение за КСО. Това е така, 

защото не е възможно да се разкрият основните направления на КСО ако 

съществуват неясноти относно нейната същност. Сам по себе си обаче този 

проблем се оказва трудно разрешим. Интересното е, че той произтича не 

толкова от липсата на дефиниции, колкото от техния прекалено голям брой. 
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Редица учени, по известните сред които са Боуен, Дейвис, Карол, Котлър и 

Лий и други, както и немалък брой институции (Европейската комисия, 

Световната банка, Международната организация за стандартизация, 

Световния съвет на бизнеса за устойчиво развитие и други) предлагат своите 

виждания за същността на КСО. Макар, че броят им може да бъде определен 

като значителен, в съдържателно отношение между отделните дефиниции за 

КСО не съществуват особени различия. Този извод стигат както Далсруд, 

така и Козарев. Чрез контент-анализ на тридесет и седем дефиниции за КСО 

(публикувани в периода от 1980 до 2003 година.) Далдсруд стига до 

заключението, че до голяма степен съществуващите дефиниции са сходни, 

между тях не съществуват особени смислови и съдържателни различия, а 

разликите произтичат от различния контекст, в който те се прилагат. Авторът 

идентифицира пет компонента, които, според него, най-често присъстват в 

анализираните дефиниции и следователно разкриват най-добре същността на 

КСО. По-конкретно това са: заинтересовани страни, общество, икономика, 

доброволност и околна среда [1]. Подобно изследване е осъществено и от 

Козарев. Той  анализира последните 30 статии, публикувани към месец юли 

2013 година, в изданията на американската Академия по мениджмънт 

(Academy of Management), чиято основна тема е КСО. По-конкретно това са 

Academy of Management Journal, Academy of Management Perspectives и 

Academy of Management Review. Чрез систематизиране на информацията от 

тях авторът създава т.нар. от него „концептуална карта“, представляваща 

обобщение на най-често използваните дефиниции за КСО. Изводът, който 

прави е, че „независимо от концептуалните различия, КСО се изразява в 

търсенето на баланс между очакванията на акционери, заинтересовани страни 

и обществото като цяло, а от стратегическа гледна точка засяга взимането на 

решения за разпределение на корпоративен ресурс по отношение на цели и 

конкретни проблеми, постигането и решаването на които допринася за 

цялостните корпоративни резултати“ [2]. Интегрирайки идентифицираните 

от Далсруд и Козарев основни (най-често съдържащи се) компоненти, 

изграждащи по-голямата част от дефинициите, посветени на КСО можем да 

формулираме следното определение за нейната същност: КСО е доброволна 

концепция, чрез която организациите признават и поемат своята 

икономическа, социална и екологична отговорност по отношение на 

заинтересованите страни. Тази дефиниция ще бъде използвана за целите на 

настоящото изследване. 

 

3.  Възможни направления на корпоративната социална отговорност 

В унисон с предложената от нас дефиниция за КСО нейните основни 

направления мога да бъдат сведени до три, а именно икономика, общество и 

екология (опазване на околната среда). По своята същност това са т.нар. три 

стълба на устойчивото развитие, което най-често се дефинира като развитие, 

което задоволява потребностите на настоящето, без да излага на риск способ-
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ността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности [3]. Този 

подход обаче, макар и правилен, е твърде обобщаващ и не позволява на 

мениджърите да „видят“ многообразието на направленията, в които КСО 

може да намери практическа реализация. Ето защо е необходимо да бъдат 

потърсени други – по-широкообхватни виждания по отношение на 

изследвания проблем.  

В хронологичен аспект, един първите автори, които обръщат внимание 

на проблема, свързан с разкриването на основните направления на КСО е 

Карол. Още през 1979 година, в разработения от автора концептуален модел 

на корпоративното социално представяне (The Corporate Social Performance 

Model) се посочват шест основни направления на КСО. По-конкретно това са 

[4]: 

 потребители; 

 околна среда; 

 дискриминация; 

 безопасност на продуктите; 

 безопасност на труда; 

 акционери.  

Представени по този начин основните направления на КСО интегрират 

интересите на част от заинтересованите страни (потребители, работници и 

персонал) с разрешаването на някой от съществуващи по това време 

обществени проблеми (замърсяването на околната среда и дискриминацията). 

Авторът прави важното уточнение, че представените основни направления на 

КСО нямат устойчив характер. Те се изменят във времето, отразявайки 

промените в обществените нагласи и нововъзникналите социални проблеми. 

В резултат от това се появяват нови направления на КСО, или се променя 

значението (тежестта) на вече съществуващите. Освен това Карол отбелязва, 

че направленията на КСО, и най-вече тяхната значимост, се различават в 

зависимост от отрасловата принадлежност на бизнес организациите. Така 

например екологията (опазването на околната среда) е направление на КСО, 

което е много важно за предприятията от промишлеността и не толкова за 

бизнес организациите от банковия или застрахователния сектор. Ето защо 

при избора на направления, в които да насочат своите КСО инициативи, 

предприятията трябва да отчитат както съществуващите нагласи и 

проблеми на обществото, така и спецификите на индустрията, в която те 

функционират. 

Насочвайки вниманието си към настоящите проблеми, които могат да се 

трансформират в основни направления на КСО на бизнес организациите 

внимание заслужават Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Те са 

част от Стратегия 2030 и целят светът да се извади от бедността и да се 

постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, 

отчитайки екологичната страна на въпроса. По-конкретно те включват 17 
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цели, които са насочени към „изкореняването“ на най-тежките социално-

икономически и екологични проблеми, и трябва да бъдат постигнати за 

период от 15 години (от 2015 до 2030 година). Те включват [5]: 

 изкореняване на бедността; 

 край на глада; 

 добро здраве; 

 качествено образование; 

 равенство между половете; 

 чиста вода и санитарно-хигиенни условия; 

 възобновяема енергия; 

 сигурна работа и икономически растеж; 

 иновации и инфраструктура; 

 намаляване на неравенствата; 

 устойчиви градове и общности; 

 отговорно потребление; 

 борба с климатичните промени; 

 живот под водата; 

 живот на земята; 

 мир и справедливост; 

 партньорства за целите. 

Отчитайки своите специфики, включително отраслова принадлежност и 

бизнес модел, предприятията следва да изберат някой от Глобалните цели за 

устойчиво развитие и да насочат усилията си към постигането им. Идеята е 

чрез локален подход, реализиран от много голям брой бизнес организации да 

се постигне глобален резултат и представените амбициозни цели да бъдат 

постигнати. 

За част от бизнес организациите основните направления, в които могат 

да развиват своята социална отговорност са детерминирани, като резултат от 

членството им в национални и международни организации и инициативи в 

областта на КСО. Така например, за предприятията, членуващи в Глобалния 

договор на ООН основните направления на КСО произтичат от принципите, 

които те доброволно се самозадължават да спазват. По-конкретно това са 

Десетте универсални принципа на Глобалния договор на ООН, разделени в 

четири направления, а именно [6]: 

 права на човека; 

 трудови норми; 

 околна среда; 

 антикорупция. 

Идентифицирането на основните направления на КСО може да се базира 

на концепцията за заинтересованите страни. Те включват собствениците 

(акционерите), потребителите, персонала, доставчиците, правителството, 

конкурентите, медиите, защитниците на околната среда и всички други 
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индивиди или групи, които могат да повлияят или са повлияни от целите и 

дейностите на предприятието. Развитието на бизнеса в дългосрочен план 

зависи от взаимодействието и удовлетворяването на интересите, или поне на 

част от интересите, на заинтересованите страни. Това обяснява и факта, че 

терминът, който най-често се използва за дефиниране на същността на КСО е 

именно заинтересовани страни. Фрийман дори предлага терминът КСО да 

бъде заменен от „отговорност към заинтересованите страни“ [7]. 

Аргументите за подобна промяна са свързани с това, че бизнес организацията 

има за задача да създава стойност за ключовите за компанията заинтере-

совани страни, което на практика интегрира в едно икономически и социални 

цели [8]. В унисон с концепцията за заинтересованите страни основните 

направления на КСО могат да бъдат сведени до приоритетните за всяка 

бизнес организация заинтересовани страни, а именно: 

 собственици (акционери); 

 потребители; 

 персонал; 

 местна общност; 

 бизнес партньори; 

 неправителствени организации; 

 местна власт и др. 

Основните направления на КСО намират място и в стандарта ISO 26 000 

„Указания за социална отговорност“. В него са включени седем основни 

теми, които по своята същност могат да бъдат разглеждани и като 

направления, в които бизнес организациите могат да реализират своите КСО 

инициативи. По-конкретно тези теми (направления) са [9]: 

 Управление на организацията. Инициативите, които се включват в 

рамките на тази област са свързани с разработването на стратегии и планове, 

отразяващи ангажиментите на предприятието по отношение на обществото и 

околната среда, създаване и поддържане на фирмена култура, която 

насърчава социалната отговорност, поддържане на ефективна комуникация с 

всички заинтересовани страни, гарантиране на равни възможности за всички, 

отговорно и балансирано използване на организационните ресурси, 

възприемане на социално отговорни решения и отчитане на влиянието на 

предприятието върху обществото, включително отрицателното и др. 

 Човешки права. Конкретните инициативи са свързани с избягване на 

дискриминация, защита на основните права на човека (политически, 

икономически, социални, културни, граждански и пр.), избягване на 

съучастничество по отношение на неспазване на човешките права (например 

от страна на доставчици, клиенти, дистрибутори и др. партньори на бизнес 

организацията) и др. 

 Трудови практики и взаимоотношения. Включват се инициативи, 

свързани с трудовата заетост и трудовите отношения, условията на труд и 
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социалната защита, социалния диалог, здравето и безопасността при работа, 

развитието и обучението на работното място. 

 Околна среда.  Инициативите, които обединява това направление са 

свързани с намаляване на замърсяването, устойчиво използване на ресурсите, 

предотвратяване изменението на климата, защита на околната среда, биораз-

нообразието и естествените местообитания. 

 Лоялни практики. Включват се мерки срещу корупцията, отговорно 

участие в политическия живот (лобиране, спонсориране на партии и пр.), 

лоялна конкуренция, насърчаване на социалната отговорност по веригата на 

стойността и зачитане правото на собственост. 

 Въпроси, свързани с потребителите. Тази област интегрира в себе 

си т.нар. „честен“ маркетинг, предоставяне на точна и обективна информация 

за продуктите/услугите и справедливи договорни практики, защита на 

здравето и безопасността на потребителите, разумно потребление, качествено 

обслужване и помощ, създаване на възможност за жалби и разрешаване на 

споровете, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот, 

осигуряване на достъп до основни услуги, образование и информираност на 

потребителите. 

 Привличане и развитие на общността. Включват се инициативи 

свързани с ангажирането на общността, образование и културата, създаване 

на работни места и развитие на умения за работа, технологично развитие и 

достъп до нови технологии, богатство и доходи, здраве и социални 

инвестиции.  

В ISO 26 000 отговорността на бизнес организацията по отношение на 

основните заинтересовани страни е интегрирана с управлението на 

предприятието и опазването на околната среда. По този начин основните 

направления на КСО се разширяват, надхвърляйки интересите на 

заинтересованите страни. 

Възможна е и още по-широка трактовка (в сравнение с ISO 26 000) по 

отношение на основните направления на КСО. Така например в своя учебник 

със заглавие Корпоративна устойчивост и отговорност Стефанова представя 

десет направления, в които бизнес организациите могат да разгърнат своите 

КСО инициативи. По-конкретно това са [10]:  

 защита правата на човека на работното място; 

 същност и управление на човешкия капитал (трудови практики в 

бизнес организацията); 

 съхранение на човешкия капитал (здравословни и безопасни условия 

на труд); 

 управление на човешкия капитал (социален диалог); 

 развитие на човешкия капитал. (квалификация на персонала); 

 съответствие с изискванията за опазване на околната среда; 
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 отговорно управление на материали, енергия, вода, емисии и 

отпадъци; 

 отговорно отношение към клиентите; 

 честни търговски практики; 

 подкрепа на местните общности. 

Представените от Стефанова основни направления на КСО в голяма 

степен се припокриват с тези от стандарта ISO 26 000. Те са насочени към 

поемане на отговорност по отношение на четири групи заинтересовани 

страни, а именно персонал, клиенти, делови партньори и местна общност, 

както и към опазването на околната среда, включително чрез отговорно 

използване на ограничените ресурси и управление на отпадъците. 

Използвайки метода на синтеза предлагаме един интегриран модел на 

основните направленията на КСО. Той се базира представените по-горе 

авторови и институционални виждания по отношение на проблема и е 

реализиран в три основни и тринадесет второстепенни направления на КСО. 

По-конкретно те са: 

 Управление на бизнес организацията: 

 интегриране на КСО в бизнес организацията; 

 трудови практики и взаимоотношения; 

 честни и отговорни взаимоотношения с клиентите; 

 честни и отговорни взаимоотношения с деловите партньори 

(доставчици, дистрибутори, търговци и др.); 

 устойчиво развитие на бизнес организацията. 

 Общество: 

 защита правата на човека; 

 подпомагане и развитие на местните общности; 

 борба с корупцията; 

 взаимодействие с местната власт; 

 взаимодействие с неправителствения сектор. 

 Околна среда: 

 опазване на околната среда; 

 отговорно използване на ресурсите; 

 управление на отпадъците. 

В рамките на посочените направления могат да бъдат реализирани 

различни по вид и обхват КСО инициативи. Котлър и Лий агрегират тези 

инициативи до шест основни, като не е изненадващо, имайки предвид 

интересите на авторите, че те маркетинговият подход „прозира“ в по-голяма 

част от тях. Тук трябва да се отбележи, че макар понякога направления и 

инициативи на КСО да се отъждествяват, то между тях същества съществена 

разлика. Направленията на КСО разкривят основните области, в които бизнес 

организациите могат да насочат своите усилия за да реализират (поемат) 

отговорността, която имат към обществото и неговото устойчиво развитие. 
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Инициативите от своя страна показват съвкупността от действия, които 

предприятията могат да реализират в рамките на избраните от тях 

направления на КСО. Това означава, че в рамките на едно направление на 

КСО могат да бъдат осъществени широк спектър от инициативи. Котлър и 

Лий, както вече бе отбелязано, агрегират този широк спектър до следните 

шест основни КСО инициативи [11]: 

 Популяризиране на кауза. Бизнес организацията осигурява средства, 

непарични дарения или други ресурси, за да увеличи информацията и 

загрижеността за една социална кауза или за да подкрепи набирането на 

средства, участието или доброволния труд в името на дадена кауза. 

 Маркетинг, обвързан с кауза. Предприятието поема ангажимент в 

зависимост от продажбата на един продукт да помогне или да дари определен 

процент от приходите или печалбата за определена кауза. 

 Корпоративен социален маркетинг. Организацията подкрепя 

разработването и/или реализирането на кампании за промяна на поведението 

на хората с цел да се подобрят общественото здраве, безопасност, околна 

среда или обществено благополучие. 

 Корпоративна филантропия. Компанията прави дарение за 

благотворителност или за подкрепа на кауза, най-често под формата на 

безвъзмездна парична помощ, дарение и/или някакви услуги. 

 Доброволен труд за общността. Бизнес организацията подкрепя и 

поощрява свои служители, както и служителите на своите партньори, да 

отделят доброволно от своето време, за да подпомогнат местни обществени 

организации и каузи. 

 Социално отговорни бизнес практики. Предприятието възприема и 

прилага забележими бизнес практики и инвестиции, които подкрепят 

социални каузи, за да подобрят общественото благополучие и да защитават 

околната среда. 

Според нас обаче КСО инициативите далеч надхвърлят представените от 

Котлър и Лий шест възможности. Бизнес организациите могат да проявят по-

голяма изобретателност и творчество, и да използват широк спектър от вече 

съществуващи възможности, както и да създават нови решения, например 

чрез разработване и прилагане на социални иновации. Всъщност, с основание 

може да се твърди, че КСО инициативите имат изключително голям обхват и 

трудно могат да бъдат изчерпателно представени или класифицирани в 

основни групи. 

                                                                                                                                          
4. Заключение 

Социалната отговорност на бизнес организациите може да намери 

проявление под формата на различни инициативи, реализирани в определени 

направления на икономиката, обществото и опазването на околната среда. 

Докато КСО инициативите са твърде разнообразни и трудно могат да бъдат 

изчерпателно представени, то нейните основни направления могат да бъдат 
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сведени до тринадесет на брой, разпределени в три основни групи, а именно 

управление на бизнес организацията, общество и околна среда (в 

съответствие с ESG концепцията). При избора на направления, в които да 

реализират своите КСО инициативи, бизнес организациите следва да отчитат 

особеностите на вътрешната и външната среда на организацията. Това 

означава, че те трябва да насочат своите усилия към направления, които 

заинтересованите страни определят както важни, както и към преодоляване 

на съществуващи икономически, социални и/или екологични проблеми, 

които се считат за значими към настоящия момент от развитието на 

обществото. 
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Abstract. When designing a consumer product, work tool, or system of objects to address 
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1. Въведение  
 В логиката на проектиране на дизайн, след постановките от уводната 

част на проекта, формулирането на проблема и обосновката на 

потребността за решаването му се достига до актуалната същност на 

потребителския проблем и следват изводи за необходимостта от неговото 

решаване.  

 

2. Социална ангажираност    
Социалната ангажираност е петата поредна позиция във встъпителния 

теоретико - аналитичен  етап, последван от историко географски преглед 

и критериален анализ. Тази  позиция в предпроектния етап, която 

предстои да разгледаме, включва няколко основни категории социално-

ангажирани субекти и групи. 

Тези субекти и групи имат отношение към появата и присъствието на 

дизайн-продукта на пазара, те са част от организационната логика, 

определяща присъствието на дизайн-продукта на пазара.  

Тяхното представяне ще осъществя по реда на тяхната значимост спрямо 

необходимостта от възникването и реализацията на потенциалната 

дизайнерска новост. 

 

 

 

775



2.1. Потребител 

Регламентираме характера на  участника в обществените процеси най - 

общо като: потребител, производител, посредник, търговец на едро, 

търговец на дребно – тоест това са системи социални отношения. 

Напоследък, чрез все по-силното навлизане на интернет в нашия бит и 

в ежедневието ни, т.нар. посредници – търговци на едро и на дребно просто 

са елиминирани и започва едно пряко отношение между предлагания 

продукт и потребителя. Обичайно всичко това има своите предимства и 

своите недостатъци. Потребителят предпочита да пипне продукта на щанда 

на магазина или да се запознае директно с него, да може да оцени на място 

преди да направи своя избор, неговите потребителски характеристики и 

качества, докато интернет много често ни подвежда в този процес – гледате 

едно нещо, а когато ви го доставят се оказва, че то няма нищо общо с това, 

което сте видели, или с описаните му параметри. Всъщност, потребителите 

са действителните одитори на продуктите на пазара и на това, което реално 

представлява процесът на избор, предпочитание и закупуването, 

придобиването на определено изделие. 

В социален аспект фирмите разглеждат своите потребители като 

субекти или хора, които купуват или използват техните продукти. Това са 

т.нар. външни потребители. Те дефинират качеството, а вътрешните 

потребители – тези, които работят примерно във въпросното производство, 

като го осъществяват и реализират. Реализирането на стратегията за пълно 

обслужване на потребителите изисква значителен принос на мениджърски 

екип и на всички служители в определено производство, корпорация, 

фирма или производствена единица. 

 

2.2. Клиент  
Клиентът в Древен Рим е човек, който намира своето присъствие в 

специфични взаимоотношения и под покровителството на определен 

висшестоящ нему патриций, наречен патрон. Клиентът можел да бъде 

свободен римски гражданин от плебейски произход. Можел да бъде 

чужденец или освободен роб. Отношенията между клиента и патрона били 

основани върху т.нар. вярност и взаимни задължения. Клиентът често носел 

родовото име на своя патрон, участвал в неговите религиозни празници, 

неговия семеен култ, нямал право да свидетелства срещу него в съда, 

съпровождал го по време на военни действия, поддържал го в политическия 

живот, а от своя страна патронът пък бил длъжен да подпомага материално 

своите клиенти и по всякакъв начин да защитава техните интереси. Всяка 

сутрин например клиентите се явявали пред своя патрон, за да поднесат 

поздравления, а той им давал някакъв дар – малка кошничка с продукти, а в 

последствие и пари. В късната Република и през императорската епоха, 

времето на Цезарите, богатите клиенти подпомагали материално своите 

патрони. Подобно нещо може да видим в исторически план, когато 
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възниква капитализмът след постепенно отмиране на феодалния строй в 

т.нар. благороднически общества от феодалния строй се появяват заможни 

занаятчии, които постепенно придобиват по-високо материално 

състоятелни от своите господари и в последствие дори си купуват 

благороднически титли, за да могат да имат съответната значимост в 

обществото. Така че вече богатите клиенти подпомагали материално 

патроните - сменят се ролите. Клиентите били важна опора на 

политическата върхушка. Техният брой бил свидетелство за авторитета и 

обществената сила на патрона. Колкото по-голяма общност клиенти, която 

поддържаш имаш, токова по-значим патрон си.  

 

2.2.1. КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ  
Основна отличителна черта на корпоративния клиент е неговият мащаб 

и големина. Това е условието дали определена компания да може да се 

счита за корпоративен клиент. Стойностите могат да варират. Акцентира се 

върху три основни показателя за големина на дадена компания и нейния 

мащаб. Това са: транспорт, човешки ресурс и имущество. Клиентът или 

потребителят е субектът, за който е предназначен продуктът и той е 

главното действащо лице в сценария, определящ смисъла, появата, 

перспективата за съществуване и дълготрайността на присъствие на пазара 

на едно изделие. Потребителят има правото на избор и той е същностният 

съдник, който определя живота на един продукт в процеса на съпоставка с 

неговите налични на пазара подобия. Когато отидете на пазара и влезете на 

един щанд на „Техномаркет“ и започнете да гледате цени и производители, 

марки, накрая стигате до някой китайски продукт, който е с много ниска 

себестойност, сравнително добре изглеждащ, с някаква относителна 

гаранция за надеждност и ако нямате средства да си купите от най-скъпите 

марки – обичайно се спирате на подобна стока или търсите компромис 

между цена и качество. Това са нещата, които влияят върху избора на 

клиента, на потребителя. Важен фактор, разбира се, освен дизайнът, 

провокиращ емоционалната нагласа на потребителя на предлагания продукт 

са неговите потребителски и функционални характеристики, неговата 

надеждност. Цената се регламентира както от материалите и технологиите, 

вложени в продукта като гаранция за дълготрайност и надеждност на 

изделието, така и от провокативната новост, отразяваща коментираните 

потребителски параметри. Фактори, които влияят върху избора на 

потребителя е основно техният социален статут и платежоспособност. 

Определени етнографски и демографски особености също влияят върху 

избора на потребителя.  

В своето ежедневие всеки от нас е потенциален потребител и клиент на 

продуктите, които могат да бъдат предмет на дизайнерско проектиране, ние 

самите сме развили някаква оценъчна система като потребители и със своя 

собствен опит се явяваме оценители на потребителските характеристики на 
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това, което съпоставено с наличните на пазара изделия определя изборът 

ни. За по-достоверна оценка и по-широк поглед върху потребителските 

критерии е необходимо да се проведат анкети сред различни потребителски 

групи като анкетите могат да бъдат диференцирани по социална, по 

образователна, по квалификационно-професионална, по възрастова и по 

полова принадлежност. 

 

2.3. АВТОР  
Авторът е творецът и създателят на дизайна. Като изявяващ се в 

областта на дизайна той обаче трябва да притежава необходимата 

квалификация, знания и умения, за да бъде в състояние да разработва 

дизайн на серийно произвеждани продукти. По „Закона за авторското право 

и сродни права“ авторство се признава дори на едно дете, което не 

притежава никакви компетенции, свързани с конструктивно технологични 

компетенции или визуално-естетическа култура.  

Особеното при създаването на проекти в сферата на дизайна е 

необходимостта да бъде помирен разумът и интуицията в процеса на 

създаването на един продукт. Той трябва от една страна да изпълнява 

всички изисквания на потребителя и производителя, но същевременно да 

интригува емоционално или да предизвиква желанието у потребителя да го 

притежава, т.е. именно тази емоционална тръпка е важното и същественото, 

което прави предпочитан избора на един продукт спрямо друг.  

При осъществяването на един курсов или дипломен проект, в процеса 

на обучение, студентите получават от преподавателите както методически 

насоки, така и консултации, включващи идеи. В тази връзка следва 

основният  дял при възникващо авторство да принадлежи на водещия 

преподавател.  Преподавателят е и ръководител на проекта и в случая има 

доминираща роля. Това е правило, регламентирано в европейските учебни 

заведения. 

 

2.4. ПОЛЗВАТЕЛ 
Тук е вероятно да очакваме синоним с понятието потребител и няма да 

сме далеч от истината, но разликата е в това, че тук, потребителят, наречен 

ползвател не е основният консуматор на самия дизайн-продукт с неговите 

потребителски характеристики, а на съдържащата се в него интелектуална 

собственост. Става дума за ползвател на интелектуална собственост. 

По действащите в ЕС закони за индустриалния дизайн една новост в 

сферата на дизайна е обект на защита като индустриален дизайн. Законът за 

промишления дизайн у нас е категоричен, че индустриалният дизайн е 

авторска дейност и продуктите от нея са обект на защита като 

интелектуална собственост, регламентирана като такава и от закона в чл.17 

ал.1, но тази авторска дейност е регламентирана като такава и от „Закона за 

авторското право и сродни права“, а по „Закона за промишления дизайн“ 
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актът на ползването на възникналата интелектуална собственост или 

авторските права от определен ползвател прераства в понятието 

„Индустриална собственост“, т.е. авторът остава едва ли не морален 

носител на авторските права, а същностните материални облаги от тези 

права и тази интелектуална собственост преминава под формата на 

индустриална собственост в ползвател, който може да бъде фирма, голяма 

корпорация, индивид или производствен субект.  

При отстъпване на авторско право върху даден дизайн имаме следните 

регламентирани параметри: период време за ползване, територия на 

разпространение и тираж на възпроизводство на собствеността на автора 

върху дизайна. Авторското право е неотменимо и дори при предоставяне на 

изключителни права за ползване на интелектуалната собственост върху 

дизайна/за максимален срок на ползване, територия – цял свят и 

неограничен тираж, авторът има неприкосновени морални права. 

Максималният регламентиран период за „наемане“ на индустриален 

дизайн по действащия у нас ЗАПСП е 10 години. Можем да направим 

аналогия с наемодателски отношения, (продуктът е собственост на автора), 

имате апартамент и го давате под наем на някой, който го ползва, плаща ви 

наем всеки месец, но апартаментът си е ваш. Не ви харесва наемателя – 

влиза следващият. Правата на ползване могат да бъдат изключителни и 

неизключителни в зависимост от договорената пазарна територия, тираж на 

производство и време ползване – това са трите фактора, които дефинират 

отношението към мащаба на отстъпените авторски права на ползвателя. 

Обичайно ползвателя се стреми да придобие под формата на индустриална 

собственост ползването на изключителни авторски права.   

Редно е студентите, разработващи курсови или дипломни проекти, да 

отчитат определено съавторство с водещите преподаватели в ролята им  на 

ментори и инструктори, като разбира се това става на територията на 

определено ВУЗ. За съжаление, поне у нас, все още не е установен 

регламент за дялово участие на студенти, преподаватели и учебно 

заведение в този процес. 

 

2.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Това е субектът, който донякъде, но не винаги се припокрива с ролята 

на ползвателя. Ще разгледам няколко случая. От практиката се наблюдават 

примери, когато голям финансов картел може да възложи създаването на 

концепции за много целеви продуктови производствени линии. След 

успешната презентация на продуктите на пазара, още преди да е уредена по 

законов ред трансформацията на интелектуалната в индустриална 

собственост, тези вече тествани като перспектива за реализация изделия се 

продават на друг производствен субект, който влиза в ролята на ползвател. 

Това са много чести практики в ежедневието. В някои случаи авторът на 

свободна практика по своя инициатива предлага възникнала чрез 
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самовъзлагане разработена от него дизайнерска концепция за определен 

продукт. При проявен към нея интерес, той договаря с потенциални 

ползватели условията за отстъпване на авторските права върху дизайна. Тук 

може да коментираме и случая, при който авторът предлага иницииран от 

него дизайн, но самият той е в трудово-правни отношения, без да е 

използван предоставен от работодателя потенциал от условия като работна 

среда и средства за проектиране. В този случай следва иновацията да е 

собственост на автора и той има право да решава кому и при какви условия 

би предоставил правата върху нея. Когато обаче, авторът е самоинициирал 

дизайн и е ползвал предоставен от работодателя потенциал / техника, време 

и материали/, той би трябвало да възвърне обратно получените за периода 

на възникването на дизайна средства, при условие, че реши сам да се 

разпорежда с правата върху продукта. 

В този случай друг начин за уреждане на взаимоотношенията между 

автора-дизайнер и работодателя е при предоставянето на правата върху 

дизайна от страна на автора на работодателя той да получи дялово участие 

от приходите при пазарната реализация на дизайна. 

В ЗПД например е казано – когато приходите на ползвателя са 

несъразмерно по-високи от платеното на автора, то той има право на 

допълнително възнаграждение. Това не е ясно регламентирано и обичайно 

ако въобще остава до „свободен пазарлък“ и водене на дела. Аз лично не 

познавам случай някой автор да е получил допълнително възнаграждение. 

Най-добрият вариант би бил – като автори сами да инициираме 

определен продукт, разработваме го, създаваме условия за реализация – 

тиражна или индивидуална – и го пласираме на пазара като целия процес го 

реализираме ние. За съжаление поради сложността, комплексността и 

многостранните компетенции, необходими за това, а не на последно място 

и необходим финансов ресурс, това де факто е трудно осъществимо.  

Има единични примери за подобни реализации. Фирма Bank Olufsen, 

която предлага елитарен дизайн от едноименния автор дизайнер, който е 

импулсиран и реализиран от замисъла до присъствието на пазара. 

Има случаи, при които става промяна на ползвателя – актуалният 

ползвател продава своето производство на друг. При това положение 

съгласно ЗАПСП, авторът трябва да получи компенсационен процентен дял 

от новата сделка, регламентираща смяната на ползвателя и това е между 7-

10%. За съжаление поради неосведоменост или липса на инициатива много 

колеги - автори не получиха и стотинка, когато цели отрасли с текущото в 

тях производство бе приватизирано. За продължилото производство на 

изделия или ползване на марки разработени като дизайн авторите имат 

право при приватизационните процедури да получат едно ново 

възнаграждение при смяна на собствеността. Същото е и когато е изминал 

десетгодишния срок при отстъпване на изключителни права, следва да има 

ново договаряне. Това обстоятелство понякога хитро се заобикаля от 
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ползвателите, които заменят във фразата отстъпени авторски права  думата 

„отстъпени“ със „закупени“ или „заплатени“. Във всички случаи авторът 

има своето неотменимо авторско право, чийто статут може да определя 

единствено той самият, решавайки кому и при какви условия ще отдаде под 

наем своите права върху дизайна. Авторските договори са юридически 

факти, при осъществяването на които възникват облигационни отношения с 

обект - използване на защитени с авторски права произведения. В България 

регламентация на условията за сключване на договорите и пораждащите се 

от това правни последици са уредени в ЗАПСП, като принцип в авторското 

право е, че произведенията могат да бъдат използвани от трети лица само 

със съгласието на носителите на авторските права, чл. 35 от закона. 

Изключенията от този принцип са правилата за свободно използване на 

произведенията по глава 5-та, а авторските договори са правният способ, с 

помощта на който използването на произведенията може да бъде отстъпено 

на трети лица. 

 

2.6. ВНЕДРИТЕЛ 
 Внедрителят осъществява и на практика прави възможна реализацията 

на дизайн продукта. Нерядко наблюдаваме припокриване на функциите на 

ползвател, възложител и внедрител  - субектите, които не са пряко свързани 

с творческия процес при създаване на дизайна. Това са изпълнителски 

дейности. Те не са творчески и не са авторски. Авторското присъствие тук 

почти винаги е неотменно свързано с етапа на контрол при осъществяване 

на етапите по внедряване на продукта в масово серийно производство. Той 

разполага със собствен потенциал от инструментално оборудване и 

машинно-технологичен парк, необходими за осъществяването на 

дизайнерския замисъл до превръщането му в тиражно изделие.  

В последно време, с нарастващата глобализация, наблюдаваме тясна 

специализация в етапите, през които протича процеса на внедряване. 

Отделни производители например се специализират в изработка на 

инструментална екипировка за детайли на изделия, произвеждани по 

технологията шприц-гус или щанцоване или пресоване. Други се занимават 

с покрития. Трети се занимават с асемблиране на детайлите от едно 

изделие. Днес е трудно да определим един производител като единствен и 

пряк внедрител на едно изделие. Обичайно става дума за кооперация. 

Причината за това е и международното разделение на труда, където за 

постигането на максимална печалба от едно изделие и конкурентна цена се 

търси разделянето на отделни производствени процеси и етапи от 

внедряването и възлагането им в региони с най-добри условия за цена и 

качество (Изтокът, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Тайланд 

и др.).  

Необходим е добър мениджмънт и организаторска дарба за доброто 

стиковане на етапите в производствения процес. Това е и своеобразна 
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превантивна мярка за защита на авторското право и индустриалната 

собственост. Когато продуктът се произвежда на отделни места, никой от 

отделните производители и доставчици не е в състояние да монтира 

независимо от останалите крайния продукт, на принципа - „дясната ръка не 

знае какво прави лявата.“ Това обикновено става на място под строгия 

надзор на ползвателя на индустриална собственост и до голяма степен дава 

превантивни гаранции срещу пиратиране на продукта поне за известен 

период от време след появата му на пазара. Целта е да се насити пазара 

бързо с огромно по мащаб производство, за да се избегне конкуренцията на 

пиратираните производи, на ментетата и на клонингите.  

Това го видях наяве в немската фирма Medion, която е наш контрагент, 

но за съжаление те бяха купени от Lenovo. Когато китайците дойдоха в 

Германия ликвидираха дизайн-отдела и си вкараха техни дизайнери, с 

които фактически изделията, които до този момент бяха произвеждани с 

марката Medion вече имат китайски дизайн. Преди имаше голямо студио от 

близо 30 души, където редовно изпращах студенти по „Еразъм“. Как 

работеше тогава Medion?  Разработват концепцията за един телефон, 

таблет, за интерактивно компютърно устройство, лаптоп или други. След 

това разработената проектна теза от дизайн през всички технико 

технологични етапи се разбива на отделни позиции и се решава – 

електрониката ще дойде примерно от Индонезия, механичната компановка 

ще бъде произведена в Тайланд, а в Китай – корпусните облицовки. И 

когато всичко това е разхвърляно на различни места и в един момент 

започват да се доставят компонентите, изделието се сглобява, тества се, и 

ако има някакви недостатъци те се отстраняват, а продуктът излиза с “Мade 

in Germany”. Това са специфични ходове на действие, които се използват с 

гаранции за най-оптимална и обезпечена с максимална печалба продукция. 

В днешните несигурни времена, единственият начин е с някакъв 

възможен подход да бъде редуцирано това пиратиране, или да бъде 

обезпечено доминантно авторското приходно присъствие и като носители 

на права авторите да получават релевантния си дял.   

Една възможност е т. нар. лазерно маркиране – патентовано от проф. 

Живко Желев. Той притежава фирма, произвеждаща машини за лазерно 

маркиране на продуктите. Какво означава това? Мога да нанеса подходящ 

код върху продукта чрез лазер, който прониква дълбоко в структурата на 

продукта. Примерно имате алуминиев корпус на двигател и в него се прави 

тази маркировка с лазер, тя може да бъде проверена чрез подходящи 

сканиращи устройства за достоверност. Т.е. шифърът, който е нанесен е 

неподправим. По този начин може да се  контролира трансфера на крадени 

стоки. Един откраднат автомобил, който на предното стъкло има такава 

маркировка, когато мине границата – може да бъде намерен. По обясними 

причини обаче това не се прави. Световната мафия на този етап просто 

задържа внедряването на тази технология. Около 32% от възникващите 
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автомобилни злополуки се дължат на нерегламентирано произведени части. 

Ако всичко това беше контролирано – нещата щяха да са други. Така че 

някаква възможност за това български произведения да бъдат маркирани с 

гаранция за оригиналност, е именно тази технология. Дори да заличите със 

шлайф маркировката – споменът остава дълбоко в материала. Технологията 

дава доста добри гаранции за оригиналност и автентичност на продуктите.  

В условията на учебна работа студентите трябва да създадат сценарии 

за хипотетичен внедрител, като ползват фирмената конюнктура у нас. Те 

трябва да аргументират качествата на най-подходящия потенциален 

внедрител. Това се прави чрез проучване. Проучва се пригодността на 

оборудването му и когато характерът на проекта предполага коопериране 

на няколко производители, трябва да се предложи интегративна концепция 

за възможно взаимодействие в териториален и времеви план. В случая това 

се очаква да стане тук в този дял като анализ.  

 

2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Той е квалифициран специалист, но без пряко творческо участие в 

реализацията на проекта. Процесът на внедряване идва като логичен 

завършек на изведения методично през всички етапи проектен процес. 

Освен с активното участие на автора на дизайна, той е съпътстван с 

включването на различни като компетентност и квалификация сътрудници, 

спомагащи за реализацията на отделните етапи от проектирането и 

внедряването в редовно серийно производство. Тук може да споменем 

участието на различни специалисти.  

Например: при дизайна на промишлени изделия изпълнителско 

съдействие оказват специалисти с технико-технологична квалификация, 

извън случаите в които те предлагат решения годни за регистрация на 

полезни модели или патенти. Друг вид съдействие се оказва с участието на 

специалисти по ергономия и антропометрия, социолози, специалисти по 

маркетинг и мениджмънт. Те имат обаче изпълнителска, а не авторска 

дейност, т.е. това е подкрепа от страна на квалифицирани специалисти, без 

те да имат авторско участие и претенции. Те са реализатори и изпълнители; 

оператори на триизмерни програмни продукти, които под инструкциите на 

автора изграждат детайлите на продукта, ако самият той не прави това; 

майстори, занаятчии с моделно-макетна и прототипна квалификация – 

отново изпълнители, без да са автори.  

В ресора дизайн на опаковка, графичен дизайн, дизайн на рекламни 

продукти и среда – това са специалисти по щанци и предпечатни 

технологии, светлинни обекти, конструктори на оборудване и екипировка, 

ергономи. 

В ресора дизайн на облекло и модна конфекция това са специалисти 

по размерно мащабиране, кроене и шев, ергономи, специалисти по тъкачни 

технологии.  
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Дейността на изпълнителя е високо квалифицирана изпълнителска 

работа, квалификация, занаят и опит, но изпълнителският характер 

изключва творческа причасност към реализирания продукт и дизайн, а 

оттам и претенции за съавторство.  

В учебния процес преподавателите допринасят студентите да изградят 

гореизброените компетенции и квалификации.  
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1. Въведение 

„Живеем във време на екзистенциална криза — в Европейския съюз и 

извън него. Нашият съюз е застрашен. Нашият европейски проект, който 

донесе невиждан преди мир, благоденствие и демокрация, се поставя под 

въпрос…. Но това е и време на изключителни възможности…Ние ще се 

придвижваме в този труден, по-свързан, по-противопоставен и по-сложен 

свят, водени от нашите общи интереси, принципи и приоритети…“ [5, с. 5]  

Този текст е публикуван през 2016 година и е част от документа „Обща 

визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална стратегия за външната 

политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, 2016 / Резюме/“. 

Моят доклад завършвам през март 2019 година, когато никой не се съмнява в 

адекватността на някои от констатациите в „Глобална стратегия…“, но също 

са ясни доста странните и очевидно непродуктивни предложения за 

постигане на стратегическите цели на Европейския съюз. 

Днес като че ли не можем да намерим сериозен анализатор и политик в 

Европа и извън нея, който да потвърди, че са направени необходимите 

изводи, че са набелязани адекватните мерки и най-важното – че сме 

започнали да преодоляваме екзистенциалната криза.  
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2. Перспектива за развитие на Европейския съюз 

Две години след референдума за излизане ва Великобритания от 

Европейския съюз така и не се разбира кога това ще стане, какво точно искат 

управляващите в Обединеното кралство, какво искат поданиците на Нейно 

Величество, как европейските лидери ще осъществят прословутия Брекзит. 

Може би по време на провеждането на XVII Международна научна 

конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 19” раздялата вече ще е факт, ще 

са известни резултатите от изборите за Европейски парламент и 

„евроскептиците“ и „еврооптимистите“ ще са премерили силите и позициите 

си. 

Основните въпроси пред гражданите на Обединена Европа и пред 

управляващите елити ще останат, а най важният между тях е за бъдещето на 

Европейския съюз. Този съюз, който очевидно ще си остане (неясно колко 

дълго) „нетрадиционен политически субект”, една „доста объркваща 

конструкция”, „хибрид” на международното право, защото ЕС е уникална 

политическа система, основана на „споделен суверенитет“ между държавите 

членки и наднационалните им институции. Защото е политическа структура с 

уникална правна система и организации; система, основана на „споделен 

интерес“ и „споделени ценности“. 

Най-сериозното предизвикателство очевидно не е просто единството на 

Европейския съюз, а постигането на единство при изработването и особено 

при провеждането на политиката на Европейския съюз От създаването на ЕС 

до днес като че ли проблемът за постигането на единството се свързва повече 

с ценностите отколкото с интересите. Член 3, параграф 2 от „Договор за 

създаването на ЕС“ гласи: „Съюзът предоставя на своите граждани 

пространство на свобода, сигурност и правосъдие…“  

Договорът от Лисабон също отдава по-голям приоритет на създаването 

на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Ако това се 

интерпретира като цел, то важно е да се посочи, че тя е изведена преди целта 

за отчитането и  синхронизирането на интересите на отделните страни и на 

гражданите на държавите, членки на ЕС. Вероятно ще прозвуча ретроградно, 

но според мен сърцевината на всяка успешна политика е реализирането на 

интересите. Когато на преден план са ценностите, политиката става по-

лицеприятна, но доста по-неефективна. 

Съществува ли дисбаланс между интереси и ценности? Нека отново 

погледнем „Обща визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална 

стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския 

съюз“: 

1. Нашите общи интереси и принципи: 

 Европейският съюз ще утвърждава мира и ще гарантира 

сигурността на своите граждани и своята територия.  

 ЕС ще донесе на своите граждани повече благоденствие…  
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 ЕС ще укрепи устойчивостта на демокрациите в Съюза…  

 ЕС ще работи за основан на правила световен ред… 

 Ние ще се ръководим от ясни принципи. Те произтичат както от 

реалистичната оценка на настоящата стратегическа обстановка, така 

и от идеалистичния стремеж към изграждане на един по-добър 

свят…  

 В един по-сложен свят ние трябва да бъдем единни…  

 В един по-свързан свят ЕС ще взаимодейства с останалите.  

 В един по-противопоставен свят ЕС ще се ръководи от силно чувство 

на отговорност…Ще действаме в световен мащаб за преодоляване 

на първопричините за конфликтите и бедността и ще утвърждаваме 

правата на човека. ЕС ще бъде отговорен глобален участник, но 

отговорността трябва да е споделена...[5, с. 6 – 7] 

Ето и моите въпроси: 

Напускането на Великобритания е заради несподелени ценности или 

заради интереси? Стремежът на държавите от Западните Балкани към 

членство в ЕС е заради споделени ценности или заради интереси? 

Европейският парламент взе решение да препоръча на Съвета на ЕС да 

започне процедура срещу Унгария заради нарушаване на основни европейски 

ценности. Според премиера на Унгария Виктор Орбан заради отказа на 

страната му да приема мигранти депутатите от Европейския парламент искат 

да въведат санкции срещу Унгария. В доклада по темата за Унгария, 

представен от Джуди Аржентини от „Зелените“, се изброяват 12 области, с 

които Будапеща е предизвикала мярката. За ЕС Унгария създава опасност за 

нарушаване на европейските ценности, а това оказва въздействие върху 

другите страни в ЕС и върху доверието помежду им. Подобен доклад ЕП 

изготвя за първи път. 

Много сериозни анализатори разсъждават върху възможните сценарий за 

бъдещето на ЕС: 

1. Повече Евросъюз – засилваща се интеграция чрез федерализация, 

укрепване на границите и по-силни институции.  

2. Повече пазар – засилване на ролята на пазара, но и на националните 

правителства. Основният проблем би бил натискът на неолибералните 

пазарни отношения над отделните национални правителства и риск от 

политическа дестабилизация на национално равнище. 

3. ЕС на различни скорости – различни форми на интеграция и създаване 

на различни зони. 

4. Разпад на ЕС 

5. Консолидация – изграждане на единна Европейска система за 

сигурност, единен Банков съюз, единен пазар, и особено единен дигитален 

пазар и т.н.[3, с. 421 – 425] 
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Според мен последният сценарий може да се реализира и с развитието на 

политиката за изграждане на единни европейски пространства, разбира се, 

като се използва опитът, натрупан в самия Европейски съюз. Така ще стане 

възможно да се провежда адекватна обща европейска политика и да се 

постигне баланс на интересите на страните членки. Иначе казано, 

създаването на нови и укрепването на съществуващите единни европейски 

пространства е сериозна перспектива за развитие на Европейския съюз. 

 

3. Единните европейски пространства 

В анализите и в документите като синоними се използват понятията 

„пространство“ и „зона“. Класически пример за това е утвърденият термин 

„еврозона“, с който се обозначават държави, приели еврото като валута, но и 

система от правила, процедури и институции, които осигуряват 

съществуването на зоната и приемането на нови членове в нея. От друга 

страна, най-често и в документите, и в анализите се използва терминът  

„Шенгенско пространство“ и отново става дума за държави (дори извън ЕС), 

система от правила, процедури и институции, които осигуряват 

съществуването на пространството, а също и приемането на нови членове. 

Какво е съдържанието на понятието „пространство“? То се използва, за 

да се подчертае, че става дума за постигната договореност, реализираща се 

политика, изградени структури и т.н. Накратко концепцията и реализацията 

на единните пространства е опит да се създадат отделни компоненти на 

действителното единно интегрирано уникално пространство – ЕС.  

Всяко единно пространство е уникално, но и подобно на другите. 

Уникални са защото  „покриват“ различни сфери от обществения живот. Това 

се изразява с „прилагателните“ в наименованията – икономическо, социално, 

транспортно, научно, образователно и т.н. Подобни са по начина на 

изграждане – идентифициране на рисковете, възможностите за 

единодействие и интеграция, изработване на директиви и структури, чрез 

които съществуват.  

Най-важното обаче е, че те са резултат от секторна политика в рамките 

на ЕС и имат перспектива само доколкото са свързани с нея. Състоянието и 

перспективите за развитие на някои от единните европейски пространства 

имат изключително значение за единството и бъдещето на Европейския съюз, 

към тях се отнасят преди всичко тези, които са изградени, за да се постигне 

по-високо ниво на сигурност  

Напълно споделям тезата на Минчо Христов и Тодор Канчевски, 

представена в доклада „Шенгенското пространство като външнополитически 

приоритет на България“ пред участниците в 14 Международна научна 

конференция ISME, 19-23 юни 2016, Созопол: „Шенгенското пространство е 

едно от най-ценните постижения на европейската интеграция. Днес милиони 

европейски граждани и все по-голям брой граждани на страни извън 

Европейския съюз (ЕС) могат да пътуват свободно, без контрол по 
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вътрешните му граници… Създадена като особена форма на 

междуправителствено сътрудничество между част от държавите, членки на 

Европейската общност, Шенгенската система постепенно включва почти 

всички държави от ЕС, също както и някои държави, които не са членове на 

Съюза.“[4, с. 540 – 541]  

Все за постигане на по-високо ниво на сигурност са изградени и 

функционират Единното европейско въздушно пространство и Единното 

европейско небе. Единното европейско въздушно пространство получи 

политически тласък след срещата на транспортните министри на 38-те 

страни, членки на Европейската конференция за гражданско въздухоплаване 

(ЕCAC), проведена на 28 януари 2000 г., в която България като редовен член 

на конференцията от 1991 г. също взе участие.  

Въпросите, отнасящи се до структурирането на обща европейска 

отбрана, са тясно свързани и с консолидираното управление на въздушното 

пространство не само на територията на ЕС, но и в Европа като цяло. 

Създадено е Единно европейско небе, изградени са 9 функционални блока 

въздушно пространство на оперативен принцип, а не в зависимост от 

държавните граници. Това очевидно води до формирането на единни 

инструменти и процедури за подобряване на управлението на въздушното 

движение и за развитие на регионално сътрудничество както между страните, 

членки на Съюза, така и със съседите му. Подобни пространства са изпитание 

и за волята на отделните държави да делегират на ЕС прерогативи в областта 

на политиката за сигурност. Така Съюзът би бил по-обединен и значим 

икономически, но и политически фактор в международните отношения.  

Много важно при динамичната промяна на средата за сигурност е и 

изграждането на т.н пространство на възможностите, което се отнася до 

процеса на вземане на решения и до провеждането на политика. 

„Способностите в системите за сигурност на национално или коалиционно 

ниво са политически, дипломатически, икономически, военни, социални и 

културни. Те очертават всички потенциални комбинации от действия, от 

които вземащите решения избират. Следователно те представляват сферата 

на възможни реакции или начини на действие. Предизвикателството пред 

взимащите решения е как да разпознаят правилните възможности в 

комплекта от инструменти и как могат да бъдат комбинирани по нови и 

иновативни начини. Важно е да се изгради инструментариум и пространство 

за вземане на решения, което ще осигури най-голяма вероятност за наличие 

на подходящите възможности за работа в мрежа, с които ще се посрещнат 

предизвикателствата.“ [1]  

Няма съмнение, че рисковете и заплахите за сигурността на държавите от 

Европейския съюз, свързани с миграционните потоци не са овладени, а 

политиката за сигурност нито е обща, нито е успешна и ефективна. Мерките, 

предприети до днес са неефективни, а някои от тях (като Дъблинското 

споразумение например) засилват дезинтеграцията в Съюза. Дори членството 
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в Шенгенското пространство не гарантира сигурността на отделните 

държави.  

Дали не би било възможно изграждането на единно пространство на 

договореност, реализираща се политика, изградени структури и т.н., което да 

е способно да защити Европа специално от мигрантския натиск, и в частност 

от незаконната миграция. Мисля, че си заслужава да се работи за 

изграждането на подобно пространство.  

Според мен стратегически важно е да продължи процесът на създаване 

на нови европейски пространства. Дори там, където Европейският съюз има 

безспорни  и като че ли стабилно изградени икономически пространства и 

съюзи, се налага тяхното усъвършенстване и работещи механизми за 

взаимодействие. „Въпросите, отнасящи се до управление на проекти, 

финансирани със средствата от Структурните фондове, в последното 

десетилетие са едни от най-дискусионните и вълнуват множество практици и 

изследователи“[2, с. 7]  

На 7 април 2016 г. Европейската комисия представи план за действие, в 

който се посочват начини за реформиране на настоящата система за ДДС в 

ЕС. Това е първата стъпка към създаване на единно пространство на ЕС по 

отношение на ДДС, в което Съюзът разполага със средства да се бори с 

измамите, да подкрепя бизнеса и да подпомага цифровата икономика и 

електронната търговия. 

Европейският парламент постоянно препоръчва установяването на 

истинска европейска съдебна култура като предпоставка за създаването на 

европейското съдебно пространство. в което може да съществува ефективно 

съдебно сътрудничество, то изисква не само познания по европейско право, 

но също взаимно общо познаване на правните системи на другите държави 

членки, както и на несъответствията в статута на чуждото право в целия 

Европейски съюз. 

Списъкът с подобни примери е дълъг, но не броят на пространствата е 

най-важният аргумент за това, че те дават перспектива за развитие на 

държавите от Европейския съюз. 

Експертите в дадена обществена сфера са важни участници в 

изграждането и поддържането на единните пространства, но политиците и 

държавниците са архитектите на тези образувания.  

Обособяването и надеждното функциониране на единните европейски 

пространства е един от пътищата за постигане на общностна интеграция. Те 

могат да се разглеждат и като своеобразни лаборатории, в които се проверява 

достигнатата степен на единство и ефективността на политиката на 

Европейския съюз. 
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4. Заключение 

Успехът и провалите на секторните политики е функция от начина, по 

който се води политиката на Европейския съюз. Съюзът еволюира от 

структура, която е подобна на това, което днес определяме като единно 

пространство – ЕИО. Нещо повече, като че ли именно в икономическата 

сфера единната политика беше и като че ли продължава да бъде най-успешна. 

Всъщност основата на всеки успешен политически проект и политика е 

реализирането на интереса, а при изграждането на единните пространства - 

успешното договаряне и синхронизирането на националните интереси. 

Създаването на нови и укрепването на съществуващите единни европейски 

пространства е сериозна перспектива за развитие на Европейския съюз. 
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implementation of the projects in view of the state interests ", a resolution of the Council of 

Ministers in 1988. So, with the pretext of protecting state interests, in the last years of socialism, 
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been washed and recycled with the help of fictitious organizations, affiliates, and anonymous 
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1. Въведение 
През последните години все по-актуална става темата за причините 

довели до смяната на икономическия модел през 1989 година. Проблемът има 

различни аспекти, но за изследователите става все по-ясно, че държавното 

ръководство в България е било информирано за реалната икономическа 

ситуация на страната.  

През 1990 година Българската Външнотърговска Банка, упълномощена 

от държавното ръководство да води операциите по българския външен дълг, 

трябва да изплати през 1990 година между лихви и главница 3,9 милиарда 

долара, а през 1991 година – 1,3 милиарда. Тези цифри до голяма степен 

обясняват икономическите трудности и изпадането в неплатежоспособност от 

страна на България, както и обявяването на мораториум по външния дълг от 

страна на правителството на Луканов.  

За критичната икономическа ситуация допринасят освен обективните 

причини, свързани с трудностите характерни за централно планираната 

икономика, и волунтаристичния подход за взимане на решения. Икономическата 

власт е съсредоточена в Политбюро и прилежащите  комисии. Неслучайно две 

от тях са оглавявани от самия Първи секретар на партията – Валутната комисия 

и Партийно –държавната комисия за научно-техническата политика. Възможно 

е Живков да е предчувствал надвисналата икономическа опасност и затова още 

през 1986 прехвърля отговорността на своите колеги.  

792



 

2. Същност на „неявните фирми“ 

Според официален парламентарен доклад от 1992 година, Валутната 

комисия се е самоопълномощила, без решението на Парламента и Държавния 

съвет, да взима решения, които касаят валутната политика на страната и решава 

относно разходите на валута в особено големи размери, което нарушава 

чувствително платежния баланс на страната, инвестициите в чужбина, 

раздаването на кредити на “братски страни” и т.н. [1-с. 56]. В доклада четем: 

“Тодор Живков със своя подпис разрешава раздаването на кредити във валута за 

нерентабилни инвестиции в съвместни български фирми, с което нанася 

значителни щети на държавата” [2 – БНР, 12.08.1993]. 

Въпросните решения имат секретен характер и са достояние на тесен 

кръг от хора. Например с решение №5 от 30 септември 1986 година, Комисията 

по научно-техническа политика на Политбюро решава да осъществи чрез два 

проекта – “Нева” и “Монблан” пробив в сферата на електрониката и да 

“достигне нивото на западната технология”. Българската страна е Завода за 

дискове и запаметяващи устройства . В решението пише, че “вследствие на 

дискриминационната политика на САЩ и други капиталистически страни 

относно придобиването на развити технологии” въпросната комисия позволява 

“постъпленията от валута на неявните фирми по тези два проекта да се събират 

в западни банкови сметки под контрола на Министерството на вътрешните 

работи”. Комисията разрешава също “събраните средства да се използват за 

създаването на неявни фирми и лаборатории на територията на западните страни 

в сферата на електрониката и високите технологии, а също и за покупка на 

технологии” [3 – NSPOM, 9]. 

“Неявните фирми” са по същество анонимни дружества, регистрирани в 

чужбина. Те имат особена роля в процесите около българската икономика през 

втората половина на 80-те години. До края на 1992 година в развитите западни 

страни и страните от Третия свят има 295 такива фирми, 56 са в СССР, 15 в 

бившите социалистически страни. Освен този брой има още 56 фирми директно 

принадлежащи на МВР, които се занимават с търговия на “специална” 

продукция [4-Nedelchev,70]. Всички подобни фирми са регистрирани на името 

на съответните служители, почти всички офицери от Държавна сигурност.  

 

3. Ролята на държавата 

С времето Министерството на вътрешните работи става главен 

координатор на всички анонимни дружества. “МВР координира и контролира 

движението на средства в чужбина и заедно с другите компетентни органи в 

България провежда периодичен контрол, предоставяйки методологична помощ 

за реализиране на проектите с оглед на държавните интереси”, пише в 

резолюция на Министерския съвет през 1988 година [5- Mladenov, BNR,05,92]. 

Така с претекст да бъдат защитавани държавните интереси, през последните 

години на социализма са изнесени неизвестно количество капитали. Едва ли 

някога точната цифра ще стане обществено достояние. Все пак, според бившият 

зам. министър на външните работи Валентин Добрев “през последните години, 
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когато комунистическата партия усеща промените, тя изпраща огромни суми 

навън. Според нас става дума за три милиарда долара – Австрия, Лихтенщайн, 

Швейцария, Люксембург, Сингапур. Всичките тези пари са изпрани и 

рециклирани с помощта на фиктивни организации, подставени лица и анонимни 

дружества” [6 Beron, 29].  

Българските представители са регистрирани по местните закони с 

всички прилежащи права по отношение на тези фирми, и след 1989 година 

много от тях се възползват от тази ситуация. Важно е да се отбележи също, че 

контролът върху тези фирми започва да се губи още през 1988 г., което създава 

сериозното подозрение, че много служители на ДС започват да служат на 

собствения си интерес далеч преди промените от 1989 година. “През последните 

три години контролът върху тях (неявните фирми, б.а.) фактически е 

ликвидиран, информация в страната не се получава, капиталът в чужбина не 

само не се знае и управлява, а се превръща в обект на спекулации на 

българските акционери [7 Iliev, 08, 28, 95]. От казаното дотук може да се извади 

заключение, че още преди 1989 г. съществува една влиятелна в икономически и 

политически план група, заинтересована да проведе “пазарните реформи” 

колкото е възможно по-рано.  

Колкото до цитирания по-горе пример с ДЗУ, през 1990 г. там се 

извършва финансова ревизия. На всяка от 57-те страници от финалния документ 

се говори за финансови нарушения. Извън самата ревизия обаче остават 

десетината “неявни фирми” на дружеството, които се намират в чужбина и към 

които се концентрират огромна част от капиталите на ДЗУ [8 Ionchev, 39]. 

Друг куриозен пример за безхаберието на българската държава и 

некоректността на българските представители е случая с съвместното българо-

венецуелско дружество “СТА”, създадено през 1985 г. с решение № 104 от 

12.06.1985 г. на Министерския съвет. Българското участие е 40% срещу 60% на 

венецуелския съдружник Алфредо Ривиере. България инвестира повече от 8 

милиона долара в строежа на завод за автомобилни джанти. Използваната 

технология дава около 75% брак, а директорът от българска страна живее в 

Каракас, на 750 км. от самия завод. Загубите, фиктивни или не, са покрити от 

венецуелска страна, но за сметка на българското дялово участие. То на практика 

се стопява до 1989 година.  

С нарочно решение от 19 януари 1987 година Министерският съвет 

решава да създаде специален фонд от конвертируема валута за внос на машини 

и заводи “втора ръка”. За целта се отпускат първоначално 10 милиона долара. 

Политиката да се закупуват заводи на старо и да се придобива остаряла и 

неконкурентноспособна технология едва ли е най-добрата за развитието на 

страната, но изглежда е от полза за обвързаните с тази дейност. Внасят се 

машини произведени между 4 и 10 години преди самата покупка. Според 

официална информация на Министерството на промишлеността между 1983 и 

1989 година са внесени машини за 5, 6 милиарда  лева, от които реално 

използвани в производството са 939 милиона лева [9. Gaitandjiev, 4 ]. 

“Беше създадена система за събиране на данни за фалирали западни 

предприятия, които отиваха към Огнян Дойнов. Впечатлява лекотата с която 
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О.Дойнов подценява активната си роля за  прахосването на десетки милиони 

долари”, отбелязва бившият му колега от Политбюро Андрей Луканов [10. 

Lukanov. MS]. Всъщност Дойнов е показателен пример за странните 

метаморфози на българската партийна номенклатура. След като заема поста 

член на Политбюро на ЦК на БКП отговарящ за българската промишленост, за 

него след промените през 1989 година покойният английски магнат Роберт 

Максуел създава специална административна длъжност в своята икономическа 

империя.  

 

4. Икономическа субектност 

Преди десетилетия, през 1937 година Троцки подчертава, че в случай на 

бъдеща победа на някоя буржоазна партия, тази партия “ще намери подкрепа от 

партийните бюрократи, партийните секретари и ръководителите като цяло”. Но 

наистина гениални са неговите прогнози относно развитието на самата партийна 

бюрокрация. “Да допуснем, пише той, че бюрокрацията продължи да бъде 

начело на държавата.  

Така, както тя възвърна наградите и привилегиите, въпреки тяхната 

противопоказност, тя ще се опре неизбежно на собствеността. Може би някой 

ще възрази, че за партийния ръководител не е от голямо значение формата, чрез 

която той извлича своята рента. Това обаче ще означава да бъде подценена 

несигурността на правата на партийния бюрократ и проблема за наследството. 

Победата на бюрокрацията в този решаващ сектор ще създаде нова класа от 

собственици” [11. Duma, 11, 30, 90)].  

Много от лицата, които имат отношение към “неявните фирми” и 

натрупването на външния дълг имат възможността да натрупат огромни 

средства под формата на комисионни. Тези средства биха могли да бъдат 

наречени “потенциален капитал”, доколкото за разлика от реалния, те не могат 

да бъдат вложени в икономиката и съответно не биха могли да носят дивиденти 

на своите собственици.  

Поне докато тези собственици са висши партийни и държавни 

функционери и докато в страната има ограничения върху частната собственост. 

“Още през последните години на тоталитарния режим разбрахме, че реалните 

реформи са невъзможни без демокрация и пазарна икономика”, потвърждава  

Андрей Луканов [12. Ionchev, 9]. 

Особените и привилегировани условия на живот, в които живее 

партийната номенклатура в никакъв случай не могат да бъдат обяснени с 

идеологическите и социални принципи на социалистическия режим. 

Склонността на чиновничеството да се стреми към власт „от свое име и за своя 

сметка“ няма отношение към идеологията и е забелязана на Запад от Дж,К. 

Гълбрайт още в началото на 80-те години.  

Днес тя е очевидна и сред еврокрацията в Брюксел, Страсбург, 

Люксембург, Франкфурт, която зад „идеологията на ЕС“ и зад „общия интерес“ 

прикрива и своя частен интерес - работни места и свързаните с тях високи 

доходи и привилегии [13, Chankov]. Организацията, която до 1990 г. осигурява 

тези привилегии в България - Управлението за безопасност и охрана (УБО), 
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само за периода 1985-1990 година получава от държавния бюджет 409 659 000 

лева. С тези пари за малка група от партийния “елит” наистина се създава един 

истински социализъм. Привилегиите може би заблуждават донякъде 

политическите управници, че нещата вървят добре. Все пак мнозина започват да 

си дават все по-ясна сметка, че страната навлиза в един порочен кръг – за да се 

плаща външния дълг трябва да се взимат нови кредити.  

 

5. Заключение 

В архива на Народната банка съществува един интересен документ. Той 

е от 13 октомври, 1987 година, нарича се “Доклад за плащанията на страната в 

конвертируема валута през 1988, 1989 и 1990 година”, написан е от тогавашния 

председател на БНБ и е предназначен за председателя на Държавния съвет и 

първи секретар на БКП Тодор Живков.  

В последния параграф се подчертава, че “и в най-оптимистичния 

възможен вариант тежестта на външния дълг е прекалено голяма.. С други думи 

през последните години единствената възможност да се обслужва дълга е да се 

използват не само всички валутни постъпления, но и да се взимат нови кредити. 

За по-малко от година от БНБ е изпратен друг документ, този път да 

Министерския съвет, в който се казва: “Малко е вероятно външните кредитори 

да приемат обстоятелството нетния външен дълг на страната да се увеличи с 1,5 

милиарда долара за трета последователна година. Дори да го допуснем, имайки 

предвид, че 40% от дълга е с падеж по-малък от 2 години, само за да платим 

старите задължения вече са необходими повече от 3 милиарда долара”.  

В точка 7 от доклада се сочи друг важен аспект на външните 

задължения. “Развитието на валутния платежен баланс на Полша и Унгария ясно 

показва, как отказът на кредиторите да рефинансират външните задължения на 

тези братски страни, от един чисто икономически въпрос бързо се превръща в 

тежък политически и социален проблем.  

Нямаме основание да мислим, че класовите ни врагове няма да 

използват тази възможност против социалистическа България. Напротив, поради 

ред причини не трябва да чакаме никаква милост, а още по-голяма твърдост”. 

Въпреки, че тезата за някаква възможна идеологизация от страна на частните 

западни банки е доста дискусионна, много коректно и точно е отразена 

опасността, която предстои.  

Големият въпрос е кои са били причините партийното и държавно 

ръководство да заеме  пасивна позиция по отношение на необходимостта от 

икономически реформи. И дали тази пасивност не е вследствие на решимостта 

да бъде създадена „нова класа от собственици“, за която предупреждава преди 

повече от 70 години Лео Троцки. 
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Abstract. The overall results of the self-assessment of health as good and very good in 

Bulgaria are around the average for the EU but in respect of the health care quality and the 

satisfaction of the insured persons the assessment is quite low in the ranking. Unlike the 

Netherlands, where both the self-assessment is high and the citizens are satisfied with the 

health care system. The report makes a comparison between the historical development of 

the healthcare insurance in the two countries, their structural differences, and the 

participation of citizens in the risk distribution, the objective being certain views on the 

future reform of the national health insurance system to be laid down. 
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1. Въведение 

Сред основните показатели, включени във втората вълна на Европейското 

здравно интервю, които характеризират здравния статус на населението, е 

субективната оценка на здравето по пол и възрастови групи. Общо за ЕС-28 

през 2016 г. 67,5% от населението на 16 и повече години възприема здравето 

си като много добро или добро (в България - 65,8%, а в Холандия – 75,9%) 

[1]. 

Общите резултати от самооценката на здравето като добро и много добро 

в България са около средните за Европейския съюз, но по отношение 

качеството на здравеопазването и удовлетвореността на осигурените лица 

сме доста по-назад в класациите. За разлика от Холандия, където освен 

високата самооценка, гражданите са доволни и от системата на 

здравеопазване. Какви са причините българските граждани да имат 

сравнително висока самооценка за здравето си и в същото време да са 

недоволни от получаваните здравни услуги? Как се осъществява правото на 

здравно осигуряване в двете страни?  

В доклада се търсят отговори на тези въпроси чрез съпоставка на 

историческото развитие на здравното осигуряване, структурните различия и 

участието на гражданите в разпределението на риска, като целта е да се 
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представят някои виждания за бъдеща реформа на националната 

здравноосигурителна система. 

 

2. Здравноосигурителни фондове в Холандия 

Предшественик на здравното осигуряване в Холандия е създаденият през 

1741 г. фонд за заплащане на медицинските разходи на членовете на 

дърводелската гилдия (De Timmermansbus). На същия принцип възникват и 

други професионални фондове, а до края на века здравна застраховка 

започват да предлагат търговски застрахователни компании. Те са 

ориентирани предимно към домакинствата с ниски доходи, които за първи 

път имат възможност да сключат застраховка и при необходимост да 

избегнат лошото обслужване в организираните от църквата и общината 

институции.  

През 1846 г. лекари и фармацевти, недоволни от политиката на 

търговските застрахователи, създават Общ здравен фонд Амстердам 

(Algemeen Ziekenfonds Amsterdam (AZA), в рамките на който на осигурените 

лица се позволява да избират своите лекари. AZA ограничава осигурените 

само под определен праг на доходите, като по този начин се запазва 

разграничаването на здравното осигуряване от частната практика на 

лекарите.  

Около 30 години по-късно представителите на амстердамските 

дърводелци, застраховани в AZA, отново проявяват активност и подават 

официално искане до застрахователя с предложение да се инвестира част от 

премиите в жилища на достъпни за работниците цени. След като не 

получават разбиране, излизат от  AZA и създават собствен 

здравноосигурителен фонд. Това инициира в последствие създаването на 

десетки работнически фондове, а около 1900 г. и работодатели самостоятелно 

организират здравното осигуряване на персонала си.  

В този период има около 534 отделни здравноосигурителни фонда, но без 

застраховка се оказват хронично болните, инвалидите, бременните жени и 

възрастните хора. Затова правителството се намесва и през 1913 г. въвежда 

закон за задължителна застраховка срещу загуба на заплата поради 

заболяване, с което обезщетението за болест се разделя от болничната 

помощ.  

Особено важен за правното регулиране на здравноосигурителните 

фондове е приетият закон по време на германската окупация през Втората 

световна война. Германският модел, въведен в Холандия през 1941 г., 

задължава всички заети лица с доход под определена граница да сключат 

застраховка в признат и одобрен от правителството здравноосигурителен 

фонд [2]. 

Моделът се запазва и след края на войната, като са добавени услуги, 

разширяващи покритието по основната застраховка, а правителството е 

ангажирано с подкрепа на здравноосигурителните фондове в случай на 

799



дефицит. Тази отворена схема увеличава разходите и е причина да започне 

процес на централизиране и сливане на здравноосигурителни компании. 

Въпреки това разходите растат и критиките периодично възобновяват 

дискусията за необходимостта от създаване на национална политика, която 

холандското общество свързва с премахване на общественото осигуряване на 

гражданите с ниски доходи и преминаване към задължително частно здравно 

осигуряване за всички граждани. След продължителна подготовка, 

реформата е осъществена със Закона за здравното осигуряване от 2006 г. 

 

3. Развитие на здравното и здравноосигурителното законодателство в 

България 

От средата на 19 век в по-големите български градове започват да 

практикуват дипломирани лекари, включително българи, завършили 

медицина в чужбина, а най-голям е броят на завършилите Цариградското 

военномедицинско училище. Средствата за заплащане на лекарските 

хонорари се поемат от предосвобожденските български общини. В периода 

на т. нар. „градска медицина” лекари има в 24 български градове, като през 

това време се утвърждава и абонаментната система. Началото е поставено 

през 1864 г., когато шейсет търновски граждани сключват договор с д-р 

Павел Марков, за да ги обслужва срещу 200 гроша годишно [3].  

След освобождението лекарите продължават да получават своето 

образование в чужбина. В зависимост от държавите, в които са завършили, се 

наблюдава различното влияние на медицински  школи и виждания за 

развитието на здравеопазването. Първият сблъсък на идеи разделя 

лекарското съсловие още при учредяването на софийското медицинско 

дружество през 1888 г. и оказва влияние върху развитието на 

здравеопазването ни задълго. Около д-р Петър Ораховац се обединяват 

предимно лекари с русофилски настроения, а повечето от поддръжниците на 

д-р Марин Русев са получили своето образование в западни медицински 

университети. Ораховистите настояват за обществено здравеопазване, 

изградено на широки обществено-държавни основи, а русевистите - за 

приоритет на частната практика.  

През 1902 г. проектът на д-р Ораховац на Закон за народното здраве не е 

гласуван, но една година по-късно Народното събрание приема Закон за 

опазване на общественото здраве, изработен от д-р M. Русев. Законът 

регламентира частните лечебни заведения, създаването на окръжни и 

околийски хигиенически съвети и селски здравни участъци. 

Първите осигурителни разпоредби у нас трябва да се търсят в създадените 

фондове съгласно законите за спомагателната каса на работниците при 

обществените предприятия и за привилегиите на надниците им от 1905 г.; за 

женския и детски труд в индустриалните предприятия от същата година; 

подпомагане на държавните работници в случай на инвалидност и заболяване 

от 1906 г. и за насърчаване на местната промишленост и търговия от 1909 г. 
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Те са обединени в един общ фонд със закона за работническите застраховки 

от 1915 г.  

С приетия през 1918 г. Закон за осигуряване работниците и служещите в 

случай на злополука и болест се учредява задължително осигуряване срещу 

болест и злополука на всички работници и служещи, които получават по-

малко от 2 400 лв. годишно, и доброволно – за тези, които получават повече. 

Този закон поставя началото на същинско работническо осигуряване у нас 

преди приемането на новия закон за обществените осигуровки и създаването 

на система на задължително осигуряване срещу всички рискове на труда. 

Законът за обществените осигуровки от 1924 г. въвежда задължително 

осигуряване срещу „злополука“, „болест“, „майчинство“ и „инвалидност“, а 

през 1935 г. и срещу „смърт“. Кръгът на осигурените по всички видове 

осигуровки е един и същи: всички работници и служещи в частни, държавни 

и обществени заведения и предприятия. Изключват се служещите, които 

участват в пенсионния фонд по закона за държавните служители, сезонните 

земеделски работници и др., изброени в самия закон. С допълнението на чл. 3 

от 1937 г. се създаде формална възможност за въвеждане задължителна 

осигуровка и за работниците без определен работодател (колари, хамали и 

пр.). Могат да се осигуряват доброволно по някои от осигуровките и всички 

държавни служители, лица със свободна професия, самостоятелни занаятчии 

и др., годишният доход на които не надминава 50 000 лв. 

Средствата се събират от равни вноски на осигурените, работодателите и 

държавата. Държавата, обаче, не внася напълно своя дял в издръжката на 

осигуровките и това се отразява особено зле върху финансите на 

осигуровката „болест-майчинство“, която е напълно консумативна: 

приходите ѝ през годината се разходват през същата година. 

Медицинската помощ се осигурява за сметка на фонда и по системата на 

свободния избор на лекар. Поради невъзможност фондът да се справи със 

злоупотребите и разточителството, през 1929 г. правната уредба се променя и 

се въвежда регулиран свободен избор на лекар, а през 1934 г. – система за 

назначаване на лекари към фонда, т. нар. „фондови лекари”. След като не се 

постига желаният резултат и дефицитът нараства, през 1936 г. е възстановена 

действащата преди това система на регулиран свободен избор [4]. 

Фондът има собствени лечебни заведения, между които и емблемата 

Работническа болница „Царица Йоанна“ в София. Тя е построена и 

обзаведена по силата на чл. 43 от Закона за обществените осигуровки и на 

специален закон, изпълнявайки  социални функции от самото си създаване. 

С  приетия през 1929 г. Закон за народното здраве се разширява 

санитарно-противоепидемичната дейност и борбата със заразните и социално 

значимите болести, а органи на санитарната власт са окръжните, околийските 

и участъковите лекари. Обществените болници са държавни, окръжни и 

общински, според броя на леглата - първостепенни, второстепенни и 

третостепенни. За лекуване и гледане на болни в обществените лечебни 
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заведения се плаща такса в полза на държавата и общината, като сред 

освободените от плащане са войниците, инвалидите, бременните и 

родилките, учениците и др. Бедните болни се лекуват безплатно срещу 

издадено от общината свидетелство за бедност. В амбулаториите при 

болниците, при тези на околийските и общински лекари и на участъковите 

лекари се преглеждат предимно бедни болни. Заможните плащат определена 

такса. Издръжката на бедните болни в приютите за психично болни, слепи, 

глухи, епилептици, алкохолици, хроми и т.н. също е безплатна [5]. 

В ОФ-правителството на Кимон Георгиев се създава първото 

министерство на народното здраве с министър д-р Рачо Ангелов, изявен деец 

на течението на ораховистите в БЛС. До приемането на новата конституция 

на 4 декември 1947 г. временно се прилага съществуващото право и се 

изпълнява приетият от XXV Лекарски събор „Проект на държавен здравен 

план“. След това се отчуждават частните болници, клиники, зъболекарски 

дружества и аптеките. С постановление на МС през 1950 г. се извършва 

обединяване на болниците и поликлиниките и се въвежда принципа на 

районирането, т.е. гражданите могат да се лекуват само в здравен участък и 

районна болница, а тежките случаи се превеждат в прилежащата окръжна 

болница. През 1951 г. е издаден Указ на Президиума на НС за всенародната 

безплатна медицинска помощ, с който се налага държавно финансирано 

здравеопазване по съветски модел. С Указ на Държавния съвет от 18.07.1972 

г. за изменение Указа за професионалната работа и правата на медико-

санитарните работници се забранява частната лекарска практика. 

Системата на фондовото осигуряване също е ликвидирана.  Първоначално 

със Закона за общественото осигуряване от 1949 г. са обединени всички 

съществуващи в страната самостоятелни осигурителни фондове и каси под 

единното ръководство на Държавния институт за обществено осигуряване 

(ДИОО), но през 1951 г. той е отменен с  Дял III (Държавно обществено 

осигуряване) от Кодекса на труда. Всички осигурителни фондове са 

национализирани и средствата им са преведени в Държавния бюджет.  

Законът за здравното осигуряване влиза в сила от 01.01.1999 г. и въвежда 

система на задължително здравно осигуряване. 

 

4. „Холандски модел“ на осъществяване правото на здравно осигуряване 

Достъпни и качествени здравни услуги и солидарност чрез задължително 

частно здравно осигуряване, са характеристиките на  холандската здравна 

система. Осигуряването е основно и допълнително, като правителството 

определя покритието по основния здравноосигурителен пакет, а 

здравноосигурителните фондове предлагат застрахователни премии (вноски) 

на достъпна цена. За да може да се намери оферта, отговаряща на 

индивидуалните здравни потребности и финансови възможности на 

гражданите, осигуряването в Холандия е организирано онлайн. Един път 

годишно всеки трябва да избере своя здравноосигурителен фонд. В този 
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процес лицензирани компании предлагат посредничество между гражданите 

и застрахователите чрез сравняване на основните параметри на 

здравноосигурителната полица (покритие, възможност за избор на 

изпълнител, приспадане, премии и оценка на пациентите/клиентите), което да 

доведе до информиран избор на конкретна здравна осигуровка. Ако 

посетител е направил сравнението между многото полици и премине към 

уебсайта на застраховател, посредникът получава еднократна комисионна. 

Независимите платформи и Министерство на здравеопазването, 

благосъстоянието и спорта публикуват подробна информация за здравната 

система и организирането на здравното осигуряване. 

В основата на здравноосигурителната система са Законът за здравното 

осигуряване (De Zorgverzekeringswet (Zvw) и Законът за дългосрочните 

грижи (De Wet langdurige zorg (Wlz). 

Законът за здравното осигуряване задължава всички лица над 18-годишна 

възраст, които живеят и/или работят в Холандия да имат основна 

застраховка. Децата трябва да бъдат регистрирани в здравноосигурителния 

фонд на единия родител, но за тях не се плаща отделна премия. 

Застрахователите са задължени да приемат кандидатите, независимо от 

здравословното им състояние. Основната застраховка покрива най-

необходимите здравни разходи, като посещение при личен лекар, получаване 

на лекарства и медицински изделия. За специфична грижа и по-голяма 

сигурност може да се сключи допълнителна застраховка за възстановяване на 

разходи, които остават непокрити (пр. стоматологични разходи, алтернативна 

медицина, стъкла и контактни лещи, бременност и раждане).  

Законът за дългосрочните грижи се регулира от държавата, като услугите 

се предоставят на нуждаещи се от интензивни грижи и постоянен надзор 24 

часа в денонощието. На лицата с право на дългосрочна грижа услугата се 

осигурява чрез престой в здравна институция или получаването на пълния 

пакет грижи у дома, получаване само на част от грижите у дома или бюджет, 

с който може да се закупят помощни средства и самостоятелно да се 

организират грижите, вкл. доброволен труд под надзор, спорт и 

рехабилитационни дейности у дома или в здравен център, и др. 

Правото на здравно осигуряване се осъществява чрез заплащане на 

премия на здравноосигурителен фонд,  приспадане (самоучастие) и личен 

принос на всяко здравноосигурено лице. 

Премиите за здравно осигуряване могат да бъдат с разлика от около 250 

евро годишно, което се дължи на конкуренцията между застрахователите и 

договорените по-добри условия с доставчиците на здравни услуги. 

Индивидуалната премия зависи и от това дали има само основно здравно 

осигуряване или и допълнителна застраховка. През 2018 г. 6,2% от 

осигурените лица са сменили своя застраховател, а 84% са сключили 

допълнителна застраховка [6]. 
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Осигурените лица заплащат законово изискване за приспадане на 

разходите за здравни услуги, покрити от основната застраховка. 

Подлежащата на приспадане сума през 2019 г. е 385 евро, като от тази сума 

не се приспадат посещенията при личен лекар, грижите за майчинство, 

акушерски грижи и грижите за децата. Самоучастието се изразява в това, че 

се поема собствен риск за първите разходи от началото на годината. След 

изчерпване на средствата за приспадане, застрахователният фонд започва да 

плаща ако лицето продължава да има право на здравни грижи от основния 

пакет. Осигурените обикновено заплащат приспадането след като са 

получили здравната услуга и сметката е изпратена от доставчика на техния 

застраховател. Това може да бъде объркващо за пациентите, тъй като 

застрахователите понякога приспадат разходите от сумата за самоучастие 

след повече от година, затова фактура се издава и на осигурения, за да знае 

предварително каква сума трябва да плати на застрахователя. 

Задължителната сума за приспадане може да се увеличи доброволно със 100, 

200, 300, 400 или 500 евро, като в този случай осигуреното лице получава 

отстъпка от месечната премия за основната застраховка. Въведената сума за 

самоучастие има за цел осигурените да са наясно, че не трябва за всяка болка 

да отиват при лекар, но главно, за да може да се управляват разходите за 

здравеопазване. 

В Холандия повечето жени раждат извън болниците и това се насърчава 

от здравните власти чрез включването на акушерските грижи в основния 

пакет и осигуряването на медицински специалист по време на раждането у 

дома. Затова ако някоя жена иска да роди в лечебно заведение без 

медицински показания, трябва да заплати за нейния и на бебето престой от 

собствения си джоб. Плащането е личен принос на осигуреното лице и е 

различно от самоучастието, защото самоучастието има фиксиран праг (385 

евро), който се натрупва в течение на годината с разходи по повечето форми 

на здравни услуги от основната застраховка, докато личният принос е сума, 

която се плаща от осигуреното лице всеки път, когато се ползва специфична 

форма на грижи извън основния пакет. Обикновено няма личен принос, 

защото осигурените правят допълнителна застраховка за тези форми на 

грижа и разходите им се покриват от нея. 

Освен премия към избран здравноосигурителен фонд, осигурените и 

техните работодатели дължат вноски, свързани с дохода по Закона за 

здравното осигуряване и Закона за дългосрочните грижи. Тези вноски се 

удържат и превеждат автоматично на данъчните органи и са част от 

холандската система за социална сигурност – хората с по-високи доходи 

допринасят повече от хората с по-ниски. За 2019 г. данъкът за работодателя е 

6,95%, личният принос за предприемачите и пенсионерите – 5,70%, а личните 

вноски за дългосрочни грижи са в размер на 9,65 %. Изчисляват се върху 

максимален доход, в който се включват не само заплатата, но и някои 
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периодични обезщетения, доходи от други дейности и печалба от стопанска 

дейност. Максималният размер за 2019 г. е 55 927 евро [7].  

Лицата с относително ниски доходи или без доходи имат право на 

здравни помощи. Кандидатства се чрез данъчните власти и одобрените (за 

2016 г. те са около 36%) получават помощта по банкова сметка всеки месец. 

Целта е да се компенсира нарастващата премия за здравно осигуряване, така 

че задължителната основна застраховка да остава достъпна и за хора с по-

ниски доходи. 

Средно повече от 85% от премиите за здравно осигуряване отиват 

за болнично лечение, лекарства, посещение при общопрактикуващ лекар и 

грижи за психичното здраве. Около половината от този процент е за 

доставчиците на болнични здравни услуги, въпреки че фондовете сключват 

споразумения с болниците, за да поддържат ниски разходи за настаняване и 

лечение. Споразуменията с доставчиците дават възможност да се предлагат 

по-изгодни оферти. Възможно е разходите за болнично лечение да не бъдат 

възстановени ако се отиде при доставчик на услуги, с който 

здравноосигурителната компания няма споразумение. Същото се отнася и за 

лекарствата – ще бъдат платени най-евтините лекарства със същото активно 

вещество, независимо от това дали осигуреният е предпочел скъпия вариант. 

Част от здравноосигурителната премия отива за оперативно управление, 

разходи за персонал и администрация, защото отделите за обслужване на 

клиенти и обработка на вземанията са много натоварени. Предлаганите 

онлайн застраховки целят именно намаляване на тези разходи, затова по-

голямата част от комуникацията и фактурирането се извършва чрез 

Интернет. Средно от 3 до 5 на сто от премията отива за оперативни разходи. 

За да се отговори на финансовите изисквания на De Nederlandsche Bank и 

да се покриват възможни рискове при лечението на тежко болни клиенти, 

приблизително 2% от премията за здравно осигуряване е за поддържане на 

законовия резерв на здравното осигуряване [8]. 

 

5. Съпоставка между двете системи на здравно осигуряване  

При историческия преглед на здравното осигуряване на преден план 

излиза времевото различие – от създаването на първия взаимоспомагателен 

фонд на холандските дърводелци минава повече от един век до появата на 

лекари в някои по-големи  български градове и още 60 години до 

регламентирането на обществените осигуровки.  

През това време здравното осигуряване в Холандия постоянно се променя 

в зависимост от социално-икономическото развитие и разширяването кръга 

на осигурените, а в българските територии се практикува предимно народна 

медицина и се изграждат първите здравни органи и администрация след 

Освобождението. Това позволява общественото осигуряване в България от 

началото на 20 век да се развие като национално, използвайки опита в други 

страни, но без да повтаря техните предходни недобри регулации на 
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съществуващи осигурителни фондове, създадени по частна инициатива и 

ограничени само в кръга на индустриалното работническо осигуряване. 

Общественото осигуряване не възниква и по инициатива на българските 

работници, както това е в Холандия и други западни страни, а по инициатива 

на държавата. Дори се посреща с известно недоверие от средите, за които е 

създадено, защото виждат в него по-скоро данъчна тежест, отколкото полезна 

институция. 

През 40-те години на миналия век в Холандия е въведен германския 

модел на здравно осигуряване, а в България - съветския модел на 

здравеопазване. Задължително здравноосигурени са всички холандски 

граждани с по-ниски доходи, а останалите се застраховат в зависимост от 

здравословното състояние и за собствена сметка или заплащат всяка една 

здравна услуга, която ползват.  

Данъчно финансираното здравеопазване осигурява на българските 

граждани медицинска помощ по местоживеене. Холандците знаят, че 

навсякъде за всички здравни услуги се плаща, а у повечето българи се 

изгражда трайно съзнание за „безплатно“ здравеопазване, при което добрите 

болници и специалисти са в столицата и големите градове и, че могат да 

получат качествена здравна услуга само ако имат лични познанства, 

ходатайство и платят „под масата“. 

По отношение правото на здравно осигуряване в действащите в момента 

здравноосигурителни системи на двете страни, най-същественото различие е 

в отношението на осигурените към собственото здраве и личния принос във 

финансирането, а оттам и към ефективното управление.  

Срещу индивидуалните премии в здравноосигурителен фонд и върху 

доходите, самоучастието и личния принос в холандското здравно 

осигуряване, осигурените у нас не могат да влияят върху средствата, които 

внасят в солидарния здравноосигурителен фонд, защото осигуровките върху 

доходите се разпределят на договорен принцип между НЗОК и БЛС. 

Заложената в закона представителност на осигурените в Надзорния съвет на 

касата не постига ефекта на личната отговорност и преценка за необходимите 

здравни услуги.  

Неяснотата къде отиват и за какво се ползват вноските за здравно 

осигуряване, създава усещането за неефективна организация, злоупотреби и 

неудовлетвореност на осигурените. В действителност здравните услуги в 

българските лечебни заведения са част от глобалното здравеопазване и при 

предоставянето им се изпълняват медицинските стандарти за качество, макар 

и с ограничен ресурс. Затова самооценката на здравето на българските 

граждани е съпоставима с тази на гражданите на ЕС. 

И в Холандия, както в повечето европейски държави, населението 

застарява и възрастните хора остават у дома по-дълго отколкото в болница, 

затова се отделя особено внимание и се предлагат програми за възрастни 

хора (75+), живеещи у дома, които включват интегрирани здравни грижи и 
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социални услуги. Екипите, състоящи се от специалист по гериатрична 

медицина, медицинска сестра и съветник на възрастен човек, се ръководят от 

общопрактикуващ лекар. Тенденцията е възрастните хора да продължат да 

живеят самостоятелно вкъщи, колкото се може по-дълго.  

За разлика от България, където системата на продължителното лечение е 

слабо развита, а интегрирани здравни грижи липсват. Това дава отговор на 

въпроса защо 64,0%  от мъжете и 55,6% от жените на възраст 65 и повече 

години в Холандия оценяват здравето си като добро и много добро, а за 

българите на тази възраст процентът е значително по-малък  - 23,6% от 

мъжете и 16.8% от жените) [9]. 

 

6. Заключение 

Независимо кой от публично обявените два варианта на 

здравноосигурителен модел ще бъде предпочетен, реформата трябва да бъде 

предшествана от дейности по развитие на електронното здравеопазване и 

изграждането на национална информационна система, вкл. електронен 

здравен запис, електронна рецепта, електронно направление и система за 

събиране на информация от болниците.  

Другото направление, което може да се развие, независимо от модела, е 

изграждането на центрове за интегрирани здравни услуги и грижи, в 

подкрепа на световната тенденция за намаляване на разходите за болнична 

помощ чрез изнасяне на по-голямата част от дейността в амбулаторни и 

домашни условия.   

При заимстване на опит и практики с доказани резултати, какъвто е 

„Холандския модел“, да се осигури обективност на информацията и да се 

знае, че холандското здравеопазване е най-доброто, не защото се намаляват 

разходите за здравеопазване, а защото качествената здравна услуга е и на 

висока цена. От изключителна важност за ефективността на промените е 

анализът на културните различия със страните, в които тези модели се 

прилагат. 
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1. Въведение 

Религиите се приспособяват към динамично променящия се свят. Някои 

по-бързо, други – по-бавно. Християнската – по-бързо от мюсюлманската, 

протестантската – по-бързо от католическата, сикхизмът – по-бързо от 

индуизма и т.н. 

Ислямската доктрина съдържа идеите за реформа и обновление и в двата 

си основни първоизточника – Корана и Сунната. В основните текстове и на 

други религии също се съдържат възможности за адаптация към 

действителността. 

Религиите използват стари методи на управление, като ги променят в 

унисон с изменящата се среда, използват и нови. 

 

2. Изложение 

2.1. Налице са динамични условия и форми за икономическо проспериране 

на различните вероизповедания, за управление на тяхната собственост и 

финанси. А те са в основата на възможностите им за влияние върху мисленето 

и поведението на хората. 

Католическата църква векове наред се е обогатявала чрез активно участие 

в колонизаторската дейност на европейските страни, чрез кръстоносни 

походи, продаване на индулгенции и дейността на Инквизицията, религиозни 

ритуали, дарения. По времето на феодализма е била един от най-богатите 

феодали, успешно развива селско-стопанска дейност. В днешно време част от 

тези методи за финансово проспериране и оттам влияние са неадекватни. 

Затова се търсят нови. При капитализма тя не е могъщ индустриалец, но затова 

пък умело развива банкова дейност. 
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Християнството всъщност е против лихварството. Според Библията то е 

грях. А днес католическата църква не се обявява против формите на 

лихварство в капиталистическата икономическа система. Дори напротив, 

развива собствена банкова система. Ватикана основава банка с лицемерното 

име „Институт за религиозни дейности“ по времето на  папа Пий XII 

през 1942 г. Тази банка е една от най-непрозрачните банки в света, защитава 

интересите на Ватикана на финансовите пазари. Има сериозни подозрения за 

това, че чрез банката се перат пари, влияе се върху политиката със задкулисни 

средства, участва се в дейността на мафията. Около нея непрекъснато се 

разгарят скандали [2]. 

В банката Ватикана съхранява пари от различни източници - например от 

убитите православни и мюсюлмани в Хърватско по време на Втората световна 

война, когато Ватикана подкрепя фашизма и активно участва в неговите дела. 

Може би затова я и създават банката в разцвета на хитлеризма – за да съхранят 

тези богатства в свои ръце, а не в чужди банки със сравнително по-прозрачна 

дейност.  

Мусолини съвместно с католическата църква „организира и финансира 

терористична мрежа, наречена "Усташи". Ватикана и Мусолини си поставят за 

цел да отделят Хърватско от Югославия и да създадат независима католическа 

държава. Затова католическите водачи участват в самото създаване на 

терористичните банди и на практика се сливат с тях в обща борба... По примера 

на католическата инквизиция и нацистите в концлагерите, усташите ограбват 

цялото имущество на закланите хора. След разстрела или задушаването на 

хората в газовите камери минават и събират златните пръстени, обеци и зъби 

от труповете. „Натрупват огромно количество злато и пари. Затова в края на 

войната главна цел на Ватикана става изземването на златото и ценностите, 

които неговите възпитаници са обрали от закланите хора. През 1945 г, малко 

преди падането на нацисткия режим в Хърватско, Ватиканската банка с 

помощта на католическия Францискански орден успява да прехвърли в 

папската хазна всичкото злато на усташките банди, което днес се оценява на 

стойност поне 2 милиарда долара [8]». Част от него се използва за съдействие 

на укриващите се от правосъдието нацистки престъпници. 

Важна форма за управление на финансите на църквите са платените 

църковни ритуали и даренията. По времето на „социализма“ този източник на 

финансиране беше минимизиран поради ограничените рамки, в които се 

допускаше развитието на религиозността. След 1989 г. в България и другите 

бивши „социалистически“ страни се увеличи неговото значение. Увеличи се 

количеството на религиозните сватби и погребения. Но в тези страни, макар че 

има нарастване на броя на обявяващите се за вярващи, една част от тях са 

формално вярващи. Т.е. не допринасят достатъчно с присъствието и 

финансовите си инжекции по време на ритуали за икономическия просперитет 

на църквата. Подобен процес е налице и в много други страни. Църквите 

развиват и производствена дейност, свързана с богослужебните ритуали – 
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например производство на свещи. Но нейната икономическа ефективност 

също зависи от степента на участие на хората в религиозните ритуали. 

Важна е ролята на държавното финансиране. Дори в секуларните държави 

религиите се ползват от помощта на държавата. След 1989 г. се увеличи 

подкрепата на религиозната дейност на църквите в бившите 

„социалистически“ страни по тази линия. Формите на подкрепа от страна на 

държавата са ризлични и в различни комбинации в конкретните страни: 

- преподаване на вероучение в държавни училища; 

- реституция на църковни имоти; 

- изплащане на заплати на свещеници; 

- субсидии; 

- облекчено данъчно облагане; 

- допускане на църковен данък; 

- допускане на външни източници за финансиране [9]. 

Ролята на държавата във финансирането на църквите зависи до голяма 

степен от активността и борбеността им, от стратегията на техния 

мениджмънт. 

 

2.2. Методи за получаване на информация като основен ресурс за 

управление, основен елемент на религиозния мениджмънт. 

Традиционен метод за получаване на информация от страна на 

религиозните служители за мисленето и поведението на техните вярващи е 

изповедта. Векове наред църквата събира база данни, които използва в унисон 

с интересите на своето ръководство и служители, както и в унисон с 

интересите на управляващия елит в държавата. Тази информация се използва 

и в полза, и във вреда на вярващите. Тя е била в основата и на социални мерки, 

но и в основата на обвинения в еретизъм, магьосничество и т.н., които са 

поводи за „хуманните“ действия на Инквизицията. 

В рамките на християнството изповедта се практикува най-вече сред 

католиците, по-малко при православните. Нама-лява интензивността на 

посещаването на католически служби, включително на изповядването – дори 

в католическа Полша, особено сред младежите-католици. Това затруднява 

събирането на информация от страна на църквата. 

В Будистката традиция изповедта се използва като начин за събиране на 

информация за самите религиозни дейци. Монасите правят задължително 

периодични изповеди пред по-висшестоящите монаси.  

Увеличава се ролята на социалните мрежи като нов източник на 

информация, както и на медиите. Стига религиозните служители да имат уши 

да слушат и очи да гледат от тези два източника на информация могат да 

получат представа за промяната в настроенията на различните прослойки от 

хора, а оттам и за собствените си възможности за влияние. 
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2.3. Съществен елемент на религиозния мениджмънт са методите за 

разпространение на идеологеми, норми и ценности. В тази сфера са налице 

огромни промени – намалява ролята на посещението на служби, но се 

увеличава ролята на медиите, на социалните мрежи, на новите технологии, на 

изкуството, на образователната система. Всички основни религии в една или 

друга степен, по-ефективно или по-малко ефективно, използват тези средства 

за рекламирането си, за религиозно възпитание и влияние върху 

обществеността. 

Религиите се адаптират в различна степен към средствата за комуникация 

и новите технологии. От една страна, те застрашават църквите с възможността 

за разпространение на неудобна за тях информация, за подаване на 

информация за педофилия и други скандални истории. От друга страна обаче, 

медиите и социалните мрежи позволяват да се покриват нови, по-далечни 

пространства и хора с религиозна пропаганда. Налице са промени в 

провеждането на службите – в някои църкви се използват екрани, музикално 

оформление, съвременни аудио-визуални средства. 

 „Интересни са отношенията между масовите медии и религията. Висшият 

клир на БПЦ и ръководството на мюсюлманската общност в България са доста 

подозрителни към масмедиите. Те определено се чувстват зле пред камерите и 

микрофоните. Протестантските и католическите религиозни лидери са видимо 

по-отворени към тях. Това произтича от историческите, културните и 

теологическите специфики на различните религии и деноминации.  

В България се появиха и първите медии и медийни формати с религиозна 

насоченост. Става дума за списания, интернет сайтове, блогове, телевизионни 

и радио предавания... Особеното в случая е, че повечето от тях са инициатива 

на членове на религиозните общности, а не на официалните религиозни 

институции. (Св. Синод на БПЦ и Главното мюфтийство са сред най-

пасивните в това отношение)“ [4]. 

Католическата църква използва с пълни шепи възможностите на новите 

информационни технологии. Папа Франциск нарича интернет "дар Божи", 

предоставящ "необятни възможности" за комуникация на хора от най-

различен произход [18]. 

Католическата църква вече се занимава и с мобилни игри, с които се 

надява да привлече децата към религията. Залага все повече на съвременните 

технологии и при набирането на средства - катедралата в Бон е първата, в която 

е монтирано гише за заплащане с банкова карта [10]. 

При относително по-слабото значение на новите технологии в 

мюсюлманския свят мюсюлмански мислители могат да си позволят да се 

надяват, че за разлика от християнството ислямът може да преодолее предиз-

викателствата на технологичното развитие без да бъде засегнат от техните 

последици [12: 169]. Но все повече се смекчават критиките към него. 

ИДИЛ провежда електронен джихад. Има медийни къщи, които 

произвеждат годишно по един милион клипове, послания и филми [16: 168]. 
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„Появата на „Ал Кайда“ през 90-те години на ХХ век стана причина и за 

създаването на първите теоретични пособия за водене на бойни действия от 

терористична организация срещу редовна армия“ [16: 198]... Обезглавяват се 

враговете, това се разпространява в социалните мрежи за да всява ужас. 

Обучават летци и създават безпилотни самолети – дронове“. 

Будизмът също се приспособява. В Япония вече е разработен робот, който 

ще поеме функциите на будистки свещеник. Той е програмиран да помага в 

будистките храмове, като едно от задълженията му включва и провеждане на 

погребални церемонии. Хуманоидът носи будистко расо и чете молитви на 

японски език. Новите технологии се използват в будистки храмове и в Пекин. 

Робот-монах е атракция в храма “Лунцян”, произнася будистки мантри, 

придвижва се чрез гласови команди и може да води разговори. 

 Вероятно това е свързано и с тенденцията за намаляване на желаещите да 

стават свещеници, което е все по-голям проблем за религиите в днешно време. 

В някои европейски страни този недостиг вече видимо се чувства. Например в 

католическа Полша. Католическата църква е застрашена в модерното 

демократично потребителско общество. Броят на младите мъже, които 

постъпват в духовните семинарии, намалява. В Испания статистиката разказва 

същата случка: спадът в религиозната дейност между проучванията на 

европейските ценности от 1981 г. и 1990 г. е по-голям от всякъде другаде, а 

това има своя отзвук в намалелия брой от встъпвания в свещенически сан [5: 

114-5]. 

Религиите се опитват да използват по-интензивно голямото разнообразие 

от съвременни форми на изкуство с огромни възможности за въздействие - на 

киното, на поезията и др. Радикалните ислямисти в процеса на създаване и 

разпространение на «джихадистката култура» използват активно социалните 

мрежи. Например в социалните мрежи е известна поетесата на ИД с псевдоним 

Ахлам ан-Наср. Джихадистите създават своя кинематография и специфична 

дигитална култура [6]. 

За съжаление съвременна форма на изкуство като киното може да е и 

рисков фактор за религиите. Защото във филмите по много убедителен и 

внушаващ начин могат да се разказват истории, които да подриват авторитета 

на религиите. Подобен пример е филмът «Младият папа» или новият полски 

филм «Духовенството», разказващ за католически свещеници, отдали се на 

разврат, мислещи само за власт, секс и пари.  

Същият рисков фактор са и другите съвременни форми на изкуство – 

театър, опера, литература, особено при демократичен политически режим и 

разпространявани със съвременните технологии. За разлика от миналото, 

когато църквата е можела по-категорично да контролира по-малкото форми на 

изкуство – рисуване /по катедрали/, литература /подлагана на жестока цензура/ 

и някои други сега методите на контрол са силно ограничени и многократно 

по-неефективни. 
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Религията по принцип е заинтересована от по-ниската грамотност и 

образованост на масите. Защото така по-лесно ги убеждава в своите ценности 

и идеологеми. При положение, че независимо от волята на църквите, 

образователните системи се развиват и осветскостяват, за тях е важно да се 

включат адекватно и в рамките на възможното в тяхната организация. Налага 

им се да се приспособяват към изискванията, институциите и принципите на 

съвременните образователни системи, да търсят нови начини за използването 

им за техните цели.  

През 20 век все по-активно се ползват за религиозна пропаганда висшите 

учебни заведения. Освен чисто богословските висши учебни заведения, 

каквито съществуват отдавна, религиите чрез съответните църковни 

организации създават и други вузове, в които се прави опит за привличане към 

съответната религия на студенти от различни религиозни деноминации. В 

някои от тях е по-засилен акцентът върху изучаването на религиозната 

проблематика. В други доминира изучаването на светски науки. Обикновено 

такива, които могат да съдействат за засилване на позициите на съответната 

религия, за оптимизиране на влиянието й върху света – право, психология, 

мениджмънт, бизнес, финанси, социални дейности, медицина…  

Особено активна в това отношение е католическата църква. Тя 

„спонсорира към 172800 образователни институции в целия свят (обхващайки 

целия спектър от предучилищни ясли до видни изследователски университети) 

и работи с около 105100 институции за социално подпомагане... В 

обстановката на Третия свят понякога тези институции са единственото 

упование за модерно образование и медицина на съответния регион» [14: 35-

36]. 

Чрез обучение в светски специалности се прави опит за приобщаване и 

трайно консолидиране на различни студенти към съответната религия, която 

поддържа тези университети. Например Католическия университет в Люблин 

/Полша/, в който се обучават католици, мюсюлмани и невярващи студенти. 

Ислямът, макар и по-назад в това отношение, също се опитва да се 

приспособява [16, 28]. Сериозни промени настъпват в методите на църквите за 

санкциониране за различни прегрешения. Променят се позициите им по 

редица обществени въпроси. Променят се норми, ценности, идеологеми. 

Нараства толерантността към равноправието на половете, към явления като 

хомосексуализъм, към средствата за предпазване от забременяване, променя 

се отношението към безбрачието на католическите свещеници и др. под. 

 

3. Заключение 

Като всяка идеологическа система религиите се приспособяват към 

измененията в социалната среда. Това е приспособяване е трудно, но не и 

невъзможно. Пречат му основните религиозни текстове, в които от столетия 

са фиксирани постановки, които все по-трудно пасват на съвременните 

814



социални процеси и отношения. Но богословите обикновено са се справяли 

със задачата да приспособяват неприспособимото...  
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Abstract.  This article examines various aspects of the role of the phraseological units that 

are found in the Luca Pacioli’s treatise. The phraseological units are regarded as а part of the 

language picture of the world and it is like an expression of national, cultural and individual 

perceptions and worldview, in particular, phraseological units are understood not as 

autonomous linguistic units, as are the terms, but as ones of cultural-linguistic value, 

incorporated in the language of accounting. 
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1. Въведение 

Релевантните фразеологични единици, тяхната трансформация и 

паралелно функциониране със специализираните термини в основополагащия 

за счетоводството трактат „За сметките и записите“ на италианския математик 

Лука Пачоли са обект на нашето внимание в настоящото  изследване, чиято 

цел е да разгледа и опише тези употребени устойчиви словосъчетания1 както 

като пресечна точка на лингвистичния и икономическия дискурс, така и като 

концепти – носители на културна и етноспецифична информация, придаващи 

допълнителна и необходима нюансираност на постулатите, заложени в 

трактата.  

1 Поради наличието на многообразието в тезите на учените относно обхвата и 

класификацията на единиците, с които се занимава фразеологията, правим 

уточнението, че в настоящето изследване ще използваме като синонимни  – 

фразеологични единици и устойчивите словосъчетания. 
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Анализът на фразеологичните единици, които се срещат в траката на Лука 

Пачоли, от една страна,  ни позволява да идентифицираме голям брой от тези 

единици и да проследим тяхната трансформация, която се налага както от 

стремежа за въздействие върху читателите, така и от характерните черти на 

манталитета, а от друга улеснява работата със специализираната терминология 

и достъпното й представяне и пред непрофесионално ориентиран към 

проблематиката слушател.   
 

2. Фразеологичните единици в трактата на Лука Пачоли 

Връзката на лингвистиката с икономиката се предполага от актуалния за 

науката икономически дискурс, чийто обхват пряко се свързва със 

специализираните текстове и техния определен ситуационен контекст. 

Икономическият дискурс се обуславя както от редица есктралингвистични 

фактори, така и от желанието взаимодействие с читателите, познавателните 

прагматични нагласи на автора на даден текст. Имайки предвид посочените 

съществени характеристики, обобщаващо в дефинационен вид 

проблематиката се явява мнението на руския учен Валерия Евгеневна 

Чернявска, за която икономическият дискурс е система от текстове, обединени 

от една тема и възникващи в процеса на комуникация (писмена или устна) в 

икономическата сфера под влияние на различни видове фактори 

(екстралингвистичен, прагматичен, социокултурен и др.) [1, 124]. Предвид на 

естеството на трактата като подробно научно съчинение, имащо характерна 

разгърната структура и представляващо резултат от целенасочено търсена 

философска комуникация с конкретна група читатели, ще си позволим да го 

разглеждаме като показателен за икономическия дискурс.   
Научният интерес към езика на специализираните текстове не е феномен 

– продукт, на настоящия век, а има своите корени от началото на XIX век. [2, 

113], но фокусът на изследователските трудове е бил единствено върху 

идентифицирането на характеристиките на тези езици от гледна точка на 

употребената терминология. Развитието на лингвистичната наука и 

изменението в отношението между езика и човека2 довежда и до промяна на 

„призмата“, през която се анализират текстовете от икономическата 

специализирана литература.  
Посочената нова призма, през която се пречупват текстовете, 

предопределя и следващата проблематична точка от въпроса, с който се 

занимава настоящето изследване, а именно лингвистичният дискурс, отнасящ 

до същността на фразеологичните единици и тяхната роля за възприятието на 

света от индивида. 

2 Езикът се разглежда като свързан с човека, който е носител на определена култура. 

Езикът е средство за изучаване културата и дори се превръща необходимо условие 

за нейното съществуване. 
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За непреходен в езикознанието е определян проблемът за отношението  

между езика и мисленето, но през втората половина на ХХ век. той 

„придобива“ нов статут на свообразна ост, около която започва развитието на 

обща методологична промяна, свързана с премахването на така наречените 

„забрани“ да се обяснят лингвистичните явления чрез директно наблюдавани 

психически категории – когнитивни структури и когнитивни механизми, 

действащи в структури. Това обуславя и схващането за езика като средство за 

формиране и изразяване на мисли, съхраняване и организиране на знания в 

човешкото съзнание“ [3, 19]. От тук започва и възприемането на езика като 

ключ към тайните на умствения свят и мисловните процеси [4, 12].  
Отделните езици разполагат с широка гама от средства за изразяване на 

емоциите. Специално място в този процес заемат фразеологизмите, защото 

използването им изразява експресивно-оценъчното отношение на говорещия 

към заобикалящия го свят. Фразеологичните единици са специфични за всеки 

отделен език и се предават от поколение на поколение и това ги превръща в 

съхранители на нюансите на езика. Те отразяват особеностите на културата, 

традициите, ценностите, психологията и начина на мислене и възприемането 

на действителността от носителите на съответния език. Всички посочени 

особености на фразеологичните единици позволяват на учените да ги 

определят като средство за вербализация3 на различни концепти. Ето защо за 

нас представлява интерес и тезата, аргументирана от руския изследовател В. 

В. Тепкеева, че важна роля в езиковата реализация на концептите играят 

фразеологичните единици, а техния анализ е изключително показателен, 

защото те са носители на специфичните черти, културните палитри и 

световъзприемането на дадения колектив [5].   
Ролята на фразеологичните единици, мястото им в езика и съответно 

зависимостта им с възприятията на действителността от човека изискват и 

въвеждането на още едно понятие, което обяснява значимостта на употребата 

им за посланията на трактата на Лука Пачоли – езикова картина на света.  
Идеите на Вилхелм фон Хумболт за езика като въплъщение на духа на 

народа и неразделна част от човешката култура, както и важен елемент, тясно 

преплетен с духовното развитие на човечеството, са развити от 

представителите на неохумболтианството. Немският изследовател и езиковед 

Лео Вайсгербер въвежда в науката понятието „езикова картина на света“4. 

Първоначално Вайсгербер изяснява особеностите на понятието „картината 

3  В българската наука се е наложен този термин, който буквално означава 

„ословесяване“. 

4  От гледна точка на проблематиката, разглеждана в настоящето изследване, и 

значимостта на фразеологичните единици правим уточнението, че днес в 

лингвистичната наука вече се говори отделно и за  фразеологична картина на света, 

която акцентира върху семантиката на фразеологичните единици.  
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на света“, а в последствие и какво е мястото на езика спрямо нея. Основна за 

концепцията на Вайсгербер е идеята, че майчиният/родният език е отправна 

точка, която направлява вниманието ни, налага формите на ежедневното ни 

поведение и предполага специфични за носителите на езика нагласа, мислене, 

перспектива, отношение и възприемане на заобикалящия човека свят. Според 

Вайсгербер начинът на мислене на даден народ се определя от присъщия му 

език, като всички представи на народа за действителността са фиксирани в 

езика. Езикът позволява на човека да обедини целия жизнен опит в единна 

картина на света. Езиковата картина на света, от една страна, е система, която 

дефинира своеобразната култура и манталитета на езиковата общност 

(определяща съществуването и функционирането на самия език), а от друга 

страна, е следствие от етническото развитие на групата и на езика и е показател 

на този прогрес. 
Приемаме мнението на руския лингвист Корнилов, че с цел да онагледи и 

поясни своята концепция Вайсгербер умело сравнява същността на езиковата 

картина на света с образа на звездното небе и неговото формално сегментиране 

– поради огромния брой небесни явления само най-ярките звезди получават 

наименования, но когато духовно бъдат овладени всички останали, идва 

необходимостта от оптимизиране на този избор. Така с течение на времето 

звездите от звездното небе се обединяват в групи, като отделните звезди от 

тази картина се придържат една към друга благодарение на факта, че вече са 

въплътени в езиковата класификация, с помощта на която се подрежда 

нощното небе. Подразбира се, че при определените народи тази класификация 

на звездното небе се осъществява по различни начини [6, 91]. 

Можем да обобщим, че езиковата картина на света отразява обективният 

свят (този, обхващащ обективно съществуващите реалности) и субективния 

свят (оформен от образуванията, генерирани от човешкото съзнание 

(абстрактни логически концепции, субективни ценностни категории), като 

обективните и субективните светове са тясно преплетени и образуват единен 

образ на света [6, 286]. 

Посоченото естество на понятието езикова картина на света и 

особеностите на фразеологичните единици отговаря на въпроса защо Лука 

Пачоли е имал необходимостта да онагледява и обяснява своите възгледи чрез 

устойчиви словосъчетания, а именно защото стесняват дистанцията, улесняват 

разбирането чрез съхранените в тях стабилни културни символи и успешно 

заиграващи се със социалните и и психологически нагласи на хората. Смеем 

да твърдим, че подходът на Пачоли превръща трактата му не само в приложим 

съвремието на създаването му, но и предопределя непреходността му.  

Примери за употребени фразеологизми от Пачоли с цел онагледяване 

идеята  и силно внушение в съзнанието на читателя са:  „У того, кто занимается 

торговлей и ничего не понимает в коммерции, деньги разлепляются как мухи“ 

(„За този, който се занимава с търговия и не разбира нищо от търговия, 
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парите се отлепват като мухи“5); „Частые счета—долгая дружба“ (Чисти 

сметки – добри приятели); „Кто ничего не делает, тот не ошибается, а кто не 

ошибается, тот ничему не научится“ („Който нищо не прави – той не греши, 

а който не греши – на нищо не се учи“)[7].   

Допълнителен ракурс внася фактът, че Лука Пачоли със своя трактат не 

само използа фразеологията за свой помощник, но и създава такава. Пример са 

крилатите фрази6, присъстващи в трактата, които днес се използват и от хора 

неработещи в сферата на счетоводството  – „где нет порядка, там начи нается 

беспорядок“ („Където няма порядък, там започва безпорядък“)[7, 25]; „для 

того, чтобы стать хорошим торговцем, требуется значительно больше, чем для 

того, чтобы стать доктором права“ (“Oтнема повече време да станеш добър 

търговец, отколкото да станеш доктор по правп“)[7, 32]. 

Макар и актуални въпросите лингвистичния и икономическия дискурс и 

тяхната контаминация в отделни произведения, е ограничен броят на научните 

трудове, поставящи акцент върху разглеждането на тази проблематика, като в 

български контекст в процеса на работа по настоящето изследване не бяха 

открити текстове, които да засягат темата, с която се занима нашият труд.                                                                                                                                     
 

3. Заключение  

Лука Пачоли поставя основите на съвременното счетоводство с 

проблемите, които засяга в своя трактат. Избраният от Пачоли подход да 

въведе и илюстрира установените впоследствие векове наред методи в 

счетоводната и търговска практика, е чрез уместната употребата на 

фразеологични единици, заемащи от своя страна своето специфично място в 

съзнанието на народа и съответно превръщи предлаганите идеи в достъпни и 

лесно популяризиращи се. Тези фразеологични единци се явяват пресечна 

точка на лингвистичния и икономическия дискурс на съвремието и  

предопределят разглеждането им като допълнителен подход за 

взаимодействие върху читателя. Поставени в контекста на тенденцията в 

науката към интердисциплинарни и практически приложими изследвания, 

употребата на тези единици в „Трактат за сметките и записите“ аргументира 

изграждането на подход, насочен към представянето на информацията, 

отнасяща се до теориите на Лука Пачоли или до други постулати в 

икономиката и счетоводството пред непрофесионален читател по разбираем 

начин и по достъпен и използваем в практиката такъв за навлизащите в сферата 

на икономиката, счетоводството и мениджмънта.  

5 Превод Е.П. 

6 Крилатите фрази също са обект на фразеологията, макар и да са определяни като 

част от периферията й.  
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