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ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЦЕСИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ 

 

PROBLEMS AND GUIDELINES FOR EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN PROCESSES 
 

Georgi Kondev1, Antonio Manolov2 

 
1University of chemical technology and metallurgy, Bulgaria  

E-mail: kondev@uctm.edu 

 
2University of chemical technology and metallurgy, Bulgaria  

E-mail: manolov@uctm.edu  
 

Abstract. In today's economic environment, the management of the processes in the supply 

chain is focused primarily on the efficient and effective management of daily activities 

related to the production of high quality goods and services. This type of management is part 

of supply chain management and is related to planning, controlling and improving the flow 

of input, output and reverse material and information flows. In order to achieve a high level 

of satisfaction, particular attention should be paid to management issues that arise between 

the point of creation and the point of consumption. The main goal of management at this 

point is to allocate the input the right amount of resources at the right time. This will to a 

large extent ensure that the resource itself will reach the set point in the right state, the right 

internal or external client. Therefore, the purpose of this article is to review key issues in 

supply chain management, with guidance on how to improve efficiency. 

Keywords: supply chain, efficiency, logistics, processes. 

 

1. Въведение 

В силно конкурентна среда организациите от различни сектори на 

икономиката ежедневно приемат и прилагат различни методологии за 

подобряване на своето представяне. Смята се, че логистиката, както и 

управлението на веригата за доставки са решаващ фактор за постигане на 

конкурентно предимство. Всъщност те привличат вниманието на мениджъри 

и учени от началото на 80-те години, но концептуално управлението на 

веригата на доставки не е особоно добре осъзнато, ето защо е необходимо 

създаването на ясно дефинирани управленски модели в атази насока. 

Практическата работа в тази насока започва с изследване на операциите за 

упраление на веригата на доставки. На следващо място изясняване на 

съществуващата концепция за управление, в която се определя и обхвата 

научните изследвания в областта. Едва тогава се описват възможните 
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проблеми и насоки, които допринасят за подобряване на ефективността от 

изследваните процеси и дейности.  

Управлението на веригата на доставки представлява сложен процес на 

организиране и изпълнение на множество логистични операции. От гледна 

точка на бизнес организациите, този процес е свързан с потока от дейности 

извършвани от началото до края на логистичната вериги и насочени към 

удовлетворяване на клиентите и постигане на организационните цели. Един 

от най-обширно разпространените принципи описва накратко споменатия 

поток, като доставка на правилният продукт в точното време в точното 

количество на точното място в правилното състояние на точния клиент за 

подходяща цена [1].  

Самият управленски процес обхваща набор от ресурси, които могат да 

варират от материални (материали, оборудване, консумативи и др.) до 

енергийни и човешки. Така управлението в този контекст се занимава с 

интегриране на потока от информация и нейната сигурност, обработка на 

материали, производствена опаковка, инвентар, транспортни средства, 

складиране и т.н. Целта в подобна система очевидно е да се намерят и 

приложат по ефикасни и ефективни начини за придвижване на ресурси от 

началото до края на веригата на доставки.  

Движеща сила при всички процеси е стремежа към удовлетвореност на 

клиентите, като св осигури най-доброто възможно обслужване, за да се 

задържат настоящите и привлекат нови такива. Тъй като клиентите изискват 

все по-добро обслужване е необходимо осъществяване на непрекъснати 

подобрения водещи до по-бърза и по-точна доставка с високо ниво на 

качество. Именно чрез промени по отношение на управленските процеси би 

се постигнало и по-висока степен на удовлетвореност на клиентите и 

конкурентоспособност. Това обаче не са единствените предимства. Така ще 

се осигури яснота и прозрачност във все по-дългите международни вериги на 

доставки. Анализирайки исторически данни  и проследявайки движението на 

стоки в реално време мениджърите ще могат бързо да подобрят материалните 

и други потоци, за да избегнат евентуални смущения. Следователно 

ефективното управление на процеси във веригата на доставки спомага за 

увеличаване удовлетворението на заинтересованите страни и 

конкурентоспособността. 

 

2. Обхват на логистиката и веригата за доставки 

В съвременната икономика темите свързани с управление на логистиката 

и веригата на доставки са обширно и често разглеждани от множество автори 

поради своята нестихваща актуалност. Ето защо настоящият материал има за 

цел да предложи някои ключови проблеми и насоки свързани с управление 
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на операциите, чрез теоретичен преглед на свързаните с това литературни 

източници. В допълнение в края ще опишем и част от бъдещи 

изследователски намерения в тази област.  

 

2.1. Определение за логистика 

Логистиката в съвременната икономическа среда се дефинира най-често, 

като управление на дейности и процеси свързани с движението на 

материални и нематериални ресурси от момента на тяхното създаване до 

момента на тяхното потребление. Ефективното управление на логистичните 

операции се определя от постигната степен на удовлетвореност на крайните 

клиенти или други заинтересовани страни.  

Управляваните ресурси в логистиката включват както материални 

ресурси (храна, стоки, оборудване, животни и др.), така и абстрактни такива 

(време, информация, енергия и др.).  

Логистиката на материалните ресурси обикновено включва интегриране 

на няколко елемента: информация, обработка на материали, производство, 

опаковане, складиране и охрана. Управлението на сложните логистични 

операции може да бъде оптимизирано чрез използване на специализиран 

софтуер за тяхното моделиране, анализиране и визуализиране. Така ще се 

постигне минимизирането на използваните ресурси на вход и изход в 

логистичната верига.  

Така представеното от авторите определение за логистика не е 

общоприето и типизирано, но в настоящият доклад може да бъде прието, 

като такова тъй като отразява схващането на други подобни приети за 

унифицирани от научната общност [2].  

Например широко използвано е определението дадено от Съветът на 

специалистите по веригата за доставки, които определят логистиката, като 

„процес на ефикасно и ефективно планиране, изпълнение, контрол и 

съхранение на стоки и услуги и свързаната с тях информация от точката на 

създаване до точката на потребление с цел да бъдат удовлетворени 

изискванията на клиентите“. Това включва входящи, изходящи, вътрешни и 

външни дейности, както и потоците обхващащи обратната логистика с грижа 

към околната среда.  

От всичко казано по-горе става ясно, че понятието логистика е 

фокусирано върху движението на стоки и услуги от източника до 

потребителя и обратно. Акцент се поставя върху дейностите по производство 

на стоки, които включват най-общо доставка, съхранение, транспортиране, 

дистрибуция, опаковане и обработка извън срока на използване.  

Въпреки, че бизнес логистиката включва голям набор от дейности, 

традиционните изследвания в тази област свързани с управление на 

операциите се отнасят основно до управление на логистични съоръжения и 

пространства, транспорт и планиране необходимите запаси.  
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2.2. Определение на веригата за доставки 

В световен мащаб за разлика от термина „логистика“, около дефиницията 

за „управление на веригата за доставки“ има по-малък или дори липсата на 

консенсус. Според един от известните интернет сайтове в областта, 

„управлението на веригата на доставките обхваща цялостното движение и 

съхранение на суровини, запаси от продукти в процес на обработка и 

завършени продукти от мястото на произход до мястото на потребяване“ [3]. 

Едно от първите определение дадено от известният автор Keith Oliver 

през далечната 1982 г. и гласи следното: „процес на планиране, внедряване и 

контролиране на операциите във веригата на доставките с цел 

удовлетворяване на изискванията на клиента по възможно най-ефикасен 

начин“. Според друг екип от известни автори веригата за доставки е 

дефинирана като: „набор от три или повече субекти (организации или 

физически лица), пряко участващи в движението на продукта нагоре и 

надолу по веригата на продукти, услуги, финанси и / или информация от 

източник към клиент“ [4]. 

Редица автори в Р България също работят по тематиката, като М. 

Раковска изказва следното твърдение: „целта на управлението на веригите на 

доставките е да се повиши разликата между съвкупността от ползите, които 

потребителят очаква да получи с продукта (общата добавена стойност), и 

разходите, свързани с неговото придобиване и притежаване“ [5]. 

Наличието на множество дълги и сложни за разбиране определения 

показва, че съществува голяма степен на неразбиране и колебливост в 

създанието на хората. Независимо от това, ние предлагаме една дефиниция, 

която не се ограничава до конкретна дисциплина, а отразява широкият 

обхват на неяснотите, които обхваща този термин, а именно „управлението 

на веригата за доставки се разглежда, като стратегически процес за 

координация на традиционни бизнес процеси и дейности в определена 

организация с цел подобряване на нейното представяне и 

конкурентоспособност на всички участници във веригата, като цяло“.  

Термините „логистика“ и „веригата за доставки“ в научните и 

икономически среди често се използват, като относително идентични. Това е 

така, защото са свързани с движение на стоки и услуги през целият им 

жизнен цикъл, като се смята, че са ключов елемент за постигане на висока 

конкурентоспособност. Най-общо казано, веригата за доставки е по-широко 

обхватна концепция, която включва и други подобни области, като мрежово 

планиране/ снабдяване, управление на дистрибуционни канали, верига за 

добавена стойност и т.н. [6, 7]. 

Разглеждайки двата термина бихме могли да кажем, че логистиката няма 

пряка връзка със самата организация, което е характерно за веригата за 

доставки. Именно последната се състои от множество организации, които 

често имат взаимноизгодни отношения по между си. Важен въпрос в 
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управлението на веригата за доставки е, че организациите не се стремят да 

намалят своите индивидуални разходи или увеличат печалбата за сметка на 

останалите участници. Те по-скоро ще се стремят да постигнат по-голяма 

конкурентоспособност за веригата като цяло. Следователно постигането на 

цялостна конкурентоспособност, а не индивидуална във веригата за доставки 

е ключов принцип при нейното управление [8]. Водеща методология 

използвана при управление на веригата за доставки в този ред на мисли се 

явява „теорията на игрите“.  

 

3. Основни проблеми и насоки  

Поради множеството минали и настоящи изследвания върху 

управлението на операциите в логистиката и веригата за доставки е трудно да 

бъде направен пълен и точен преглед на основните проблеми и насоки в един 

единствен документ. В тази част са разгледани някои от най-важните въпроси 

и проблеми в различни изследвания, които за от ключово значение за науката 

и икономиката като цяло.  

 

3.1. Управление на транспорта и запасите 

Както беше посочено по-горе, изследванията на процесите при 

управление на логистичните операции са фокусирани главно върху запасите 

(планиране на производството) и транспортните дейности. Ясно забележимо 

явление е, че повечето изследвания поставят акцент върху конкретни области 

с отличителни характеристики, описани в дискретни модели, което се явява и 

основен принос в научните среди.  

Например, управлението на запасите при бързо развалящите се продукти 

(наричани още малотрайни) е област, която се изследва и описва отдавна при 

управление на логистиката и веригата за доставки. Там политиката по 

поддържане на минимално, максимално и оптимално ниво на запаса при 

всеки доставчик е основен акцент при изследванията [9]. Изследват се 

проблеми, като влошаване качествата на популярни (модерни) стоки в края 

на определени периоди на съхранение. От тогава редица автори обръщат 

сериозно внимание в тази посока на изследване. В областта автори като 

Nahmias представят пълно проучване на изследванията в тази посока 

публикувани през 80-те години на миналия век [10]. По-съвременни са 

изследванията представени от Blackburn и Scudder. Въпреки това все още 

могат да бъдат разработени и се разработват нови модели, които да уловят 

актуална управленска функция и допринесат за усвояване на нови 

мениджъри подходи. Като цяло обаче биха могли да се получат два основни 

вида загуби при малотрайните продукти – загуба на количество и влошаване 

(загуба) на качествени показатели. По-голяма част от изследванията се 

занимават главно с един от двата вида загуби. В тази връзка се предлага 

приемането на стохастичен при проучване на веригата за доставки, в която 

дистрибутор закупува от производител определено количество ново 

11



произведен продукт или услуга. По време на процеса на транспортиране 

дистрибуторът полага изискваните от него усилия, за да запази качествата на 

продукта, а успехът на тези действия се отразява и върху количеството 

доставено на пазара. При този модел е възможно допълнително разширяване 

в тристепенна верига за доставки с включен аутсорсинг транспорт. Това 

означава, че дори ако началното условие (или начална точка) при 

производителя е известна величина, има много възможности за това как 

снабдителният процес  може да се развие, като някои реализации по 

отношение на качество и количество при транспорта и дистрибутора може да 

са по-вероятни, отколкото други [11].  

Друга важна насока е дейностите свързани с управление на транспорта. И 

тук изследванията относно проблемите свързани с избор на маршрут на 

превозните средства са широко дискутирани. Други особености свързани с 

тематиката обаче, все още представляват интерес. Например нарастващият 

интерес към интермодалните превози през последното десетилетие не е 

разглеждан достатъчно обширно, което показва наличието на потенциал в 

тази насока. Един от разглежданите оперативни интермодални проблеми е: 

как да бъдат избрани най-подходящите превозни средства чрез 

съществуващата международна интермодална мрежа? Самият проблем по 

формулировка се характеризира с наличието на множество обекти и 

проблеми, както и с многокомпонентни потоци. Движението на стоките в 

този модел се описва с наличието на бързо променящи се разходи и времеви 

прозорци, които изискват прилагането на високоефективен евристичен модел 

(мозъчна атака, делфи, ринги и др.). Vermaa Verter през 2010 г. предлагат 

разработване на аналитична рамка за планиране на интермодален превоз при 

железопътни превозни средства с опасни материали.  Чрез разработване на 

модел за оптимизация на двупосочни цели при планиране и управление на 

маршрутите се търси постигане на по-ниски разходи и висока ефективност. 

Вземането на конкретно решение за маршрутизация в модела зависи от 

сроковете за доставка посочени от клиента [12]. На практика, редица автори 

изучават подробно проблемите срещани при планиране натоварването на 

влакове в интермодални контейнерни терминали. Целта е да се натоварят на 

вагони контейнери така, че използването на площта на влаковете да бъде 

максимално, а разходите за настройка и транспорт в терминала да бъдат 

сведени до минимум [13]. По-нататъшните проучвания са свързани с 

проблеми с оптимално планиране на натоварване на влаковете в 

интермодални контейнерни терминали. Целта при подобно планиране на 

товарите е да се избира такова движение на влаковете и товарните единици 

(вагони), че да се оптимизира използването на превозното средство, а 

разходите за настройка и транспорт в терминала да са минимални [14]. 

Според авторите най-подходящо е използването на друг модел в тази 

насока, като се възприеме нов съвременен хибриден подход, който да 

обхваща няколко техники за избор на оптимален модел чрез прилагане на 

12



изкуствен интелект. Така, за да се постигнат високоефективни решения за 

сложни интермодални проблеми ще се използват предимствата на различни 

видове техники спрямо конкретната ситуация. Подобни решения следва да 

бъдат апробирани предварително за определяне на тяхната достоверност 

преди да бъдат приложени в реална среда [15]. 

 

3.2. Управление на доставките и маркетинг  

Организирането на доставка е първи етап в управлението на веригата за 

доставки. През последните няколко години изследванията и анализите в тази 

насока много и в различни посоки. Тази база от проучвания дава възможност 

на опериращите в икономическата среда доставчици да подобрят своята 

ефективност във времето, като това допълнително би довело и до 

оптимизиране на производствените процеси. Като цяло голя част от 

разработките са със силно инженерна насоченост, което изисква решаването 

на сложни задачи и изпълнението на индивидуални поръчки. От страна на 

доставчиците това предполага, че самият доставчик ще натрупа 

допълнителни знания и умения от провеждането на обучение, което би 

намалило и разходи по веригата във времето [16, 17, 18]. Тази динамична 

промяна в средата по отношение на разходите за доставка оказва силно 

влияние върху условията по договорите за доставка по няколко елемента – 

цени, срок, качество и количество.   

Създаването на стратегия имаща за цел постигането на оптималност и 

взаимоизгодност по посочените елементи се явява, като съществен проблем 

при обявяването на търгове и обществени поръчки. Именно договарянето, 

при наличието на обществени поръчки само с един купувач и множество 

потенциални доставчици, които пазят като фирмена тайна собствените си 

разходи се явява, като проблем за работата на цялата верига за доставки. В 

такъв случай е необходимо създаването на оптимална стратегия за възлагане 

на поръчки на купувача при определена базова цена по всички компоненти. 

След това се дава възможност на доставчиците да наддават тайно или явно за 

спечелване на дадена поръчка или компонент. В съвременната икономика 

съществуват и вериги за доставка, където доставчикът, който е по-напред по 

веригата продава своя актив или ноу-хау, като пакет. Така за решаването на 

даден проблем се създава двустепенна верига за доставки, състояща се от 

един доставчик и двама поддоставчици, които извършват препродажба. В 

друга ситуация е възможно да възникнат проблеми с доставката на стоки за 

попълване на запаси осигуряващи нормално протичане на даден 

производствен процес в следствие на процедурни проблеми по време на 

даден търг или процедура. Проучвания в тази посока показват, че 

оптималността на прилаганите политики за попълване на запасите се 

разпростира далеч извън традиционните методи на договаряне описани в 

научната литература [19]. Изследвания се извършват във вериги за доставки, 

където един купувач желае да закупи група от продукти или услуги от 
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различни конкурентни доставчици. Най-често това става, когато са ясни 

отделните индивидуални разходи на всеки отделен доставчик. Така 

купувачът би могъл да оптимизира своята печалба, а в същото време и да 

координира работата на канала за доставка чрез използване на договорна 

схема, включваща търгове, одити и споделяне на печалба [20, 21].  

От гледна точка на доставчик, който е единствен за даден компонент или 

доставя персонализирани такива, търсенето в голяма степен ще зависи и ще 

изменя от промените в търсенето на крайния продукт. В автомобилната 

промишленост например, нестабилният и несигурен вътрешен обем на 

отделните модели автомобили се определя, като едно от най-големите 

предизвикателства, пред които са изправени производителите поради 

увеличения избор и желания на потребителите. От друга страна битовата 

„черна“ техника е известна с появата на силен риск, произтичащ от краткия 

жизнен цикъл на продукта и високата несигурност за бъдещо търсене спрямо 

настоящо такова. Тази несигурност при търсенето добавя и друг източник на 

бъдеща несигурност, освен възможната смяна на доставчици (при 

краткосрочни отношения), което влия върху вземането на решение за 

първоначална инвестиция за осигуряване на капацитет за доставка.  

Маркетингът е друга важна насока пряко свързана с успешното 

управление на веригата за снабдяване. Връзката между маркетинг и 

логистика разширява в голяма степен дейностите по управление на 

снабдителната верига. Цените, промоциите и управлението на 

дистрибуционните канали за трите най-важни области на тази взаимовръзка. 

Ценообразуването и промоциите са основните проблеми съпътстващи 

управлението на маркетинговата дейност, особено когато говорим за 

постигане на висока ефективност от процесите извършвани във веригата за 

доставки. Изследванията в тази област за свързани с вземането на решения за 

ценообразуване при преход между различни групи продукти. От значение тук 

е ясното формулиране на проблема с динамичното ценообразуване, което 

отговаря на пазарните условия и определянето на оптимални цени както за 

минали, така и за настоящи и бъдещи продукти. Оптималното съдържание на 

номенклатурния списък на всички предлагани продукти също се обсъжда и 

определя чрез използването на евристични методи споменати по-горе. Една 

от често използваните маркетингови стратегии при управление на веригата за 

доставки е тази на т.нар. предварителна поръчка. Тя се прилага когато 

производителят предлага за продажба бързо развалящ се продукт на нов 

динамично развиващ се пазар разнородни изисквания на потребителите. 

Тогава е необходимо събиране и анализ на ясна и точна информация за 

търсенето, за да се подобри наличността на продуктите, което пък не 

позволява да на производителя да определя висока цена за предварителна 

поръчка. В резултат на това предварителната информация за търсенето би 

могло да намали планираната печалба на производителя поради 

отрицателното въздействие върху предварителна (сезонна) поръчка. 
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Маркетингът в логистиката оказва ключово влияние при вземане на решения 

за ценообразуване и поръчка, които взема даден търговец на бързо развалящи 

се продукти с дълъг срок на годност. В друга посока за насочени 

изследванията свързани с резултата от ценовата конкуренция между две 

фирми, всяка от които произвежда два допълващи се продукта. Тога всяка 

фирма рекламира приоритетно своите допълващи продукти заедно, като 

примери за това са шампоан с балсам или смес за торта и глазура за торти. 

Редица автори разглеждат постигнатата ефикасност от споделяне на 

разходите в модел с две конкурентни вериги за доставка от типа 

производител-търговец на дребно, които предлагат частично заменими 

продукти различаващи се по размера на пазара [22].  

Нелогична от икономическа гледна точка изглежда прилагането на 

стратегия при която фирмите, които първи пускат реклама на продукта 

изцяло поемат и разходите. В подобна ситуация обаче това се извършва с цел 

защита на пазарен дял или марж на печалбата от продукта. От друга страна 

прогнозата за климатичните услови в даден регион би могла да въздейства 

върху увеличаване на продажбите чрез намаляване на цените между 

различните емоционални състояния на клиента след покупка. Възползвайки 

се от ранни поръчки (продажби) това също би могло да намали разходи за 

поддържане на запаси и разходите за извършване на поръчка, а от там да 

увеличи очакваната от търговеца печалба.           

В допълнение към проблемите и насоките по тази точка ще разгледаме и 

дистрибуционните канали, които са важен елемент свързващ маркетинговата 

политика  и веригата за доставки. Например конкурентоспособността при 

управлението на дистрибуционните канали, когато разглеждаме онлайн 

продажби и такива през търговец на едро и дребно зависи от степента на 

предлаганите в канала услуги. Ето защо  е необходимо да бъдат създадени и 

приложени индивидуални стратегии за всеки канал, като оптималността 

зависи от фактори като разходи за управление на канала, неудобство за 

търговеца и характеристики на продукта. Най-често се извършва сравнение 

на потребителското търсене между традиционни структури с един канал през 

търговци на дребно и чрез два канала: Интернет и каталог. Извършени 

анализи в тази посока показват, че интернет търговците на дребно са 

изправени пред значителна конкуренция за разлика от тези използващи 

традиционен търговски подход. Именно вторите не са засегнати силно от 

конкуренцията при продажба на специфични продукти за определен сегмент 

от потребители [23].  

При изследване на оптималността на стратегии за управление на канали с 

двустранни монополи се установява, че търговците на дребно 

разпространяват еднаква информация и в двете страни на канала: клиенти-

производители. Възможно е прилагане на стратегия при която се извършва 

разширено вертикално ценово взаимодействие. При него производителя 

дистрибутира продукт чрез изключителен търговец на дребно до ограничен 
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сегмент потребители с разнородни цени спрямо направените поръчки. 

Отвореният канал от своя страна изисква динамична обратна връзка относно 

цената, която се определя след изследване и сравнява централизирано от 

собственика на дистрибуционния канал.  

 

4. Заключение 

След представените по-горе анализи авторите в заключение определят и 

бъдещи насоки в областта на оперативните научни и научно-приложни 

изследвания в областта на логистиката и веригата за доставки.  

Стопанската логистика, като наука през последните десет години се 

превърна в изключително актуална тема. Голяма част от традиционните 

изследвания в областта са свързани с веригата за доставки свързана с 

нетрайни продукти, модерни към даден момент или електронни такива, които 

имат кратък жизнен цикъл. Последните са обект предимно на теми свързани 

с обратната логистика и възможностите за рециклиране на излезли от 

употреба продукти. Към настоящият момент тези проблеми са обхванати от 

т.нар. градска логистика, селскостопанска верига за доставки и др.  

Новите направления в логистичното управление и веригата за доставки 

могат да се търсят в иновативни решения за развитие на икономиката в 

глобален мащаб. Типичен пример са информационните технологии свързани 

с роботика, електронен бизнес и свързаните с тях възможности за избор на 

дистрибуционен канал. Към настоящия момент използването на методите за 

автоматична идентификация и събиране на данни чрез дистанционно 

идентифициране на обекти въз основа на RF (радиочестотна  идентификация) 

комуникация, облачните технологии и големите бази данни могат да се 

оказват ключови изследователски направления за научно проучване. 

Безспорно, и в бъдеще изследванията свързани с околната среда ще 

продължават да бъдат актуален проблем. Непрекъснатото увеличаване на 

населението в света, неравномерното му разпределение и глобализацията на 

икономиката, кризата за ресурси, екологичните катастрофи и замърсяването 

на средата поставят пред изпитание ефективната работа на големи и малки 

вериги за доставка. Международните организации се стремят към постигане 

на социално-икономическо устойчиво развитие чрез екологичен 

икономически модел и начин на живот. Редица държави създават нова 

перспектива в индустриалната и технологична конкуренция чрез увеличаване 

на инвестициите в областта на зелената логистика и веригата за доставки. Те 

формулират и прилагат различни законопроекти, планове и стратегии за 

зелено икономическо развитие. Обхватът на тази тема далеч надхвърля 

обновяване на производството, обратна логистика и верига за доставки със 

затворен цикъл. Важна изследователска тема вече са проблемите с ниско 

въглеродни емисии в световен мащаб.  

Традиционно важните изследователски методологии в управление на 

логистичните процеси могат да бъдат разделени в няколко основни 
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категории, като теоретично моделиране, изчисления и симулации, 

проучвания на събития и поведенчески експерименти. През последните 

години се наблюдава тенденция към комбиниране на множество методологии 

за изследване на ключови проблеми в логистиката и веригата за доставки. 

Например, като решават проблемите с координацията на веригата за 

доставки, някои научни статии установяват съответните модели и проверяват 

резултатите по случаи (казуси) от реалния свят, а други провеждат 

поведенчески експерименти с цел изследване на приложимостта на някои 

теоретични модели. Освен това се очаква броят на изследванията и анализите 

на нови приложения на съществуващата методология, като кооперативни 

операции и поведенчески анализ при покупка, да расте непрекъснато.   
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Abstract. The supply chain is connecting different types of organizations for one purpose: 

customer satisfaction. It delivers a quality product at low cost suppliers from around the 

world in order to reduce costs and increase profits. Supply chains are one of the images of 

globalization, of supranational corporations. The coronavirus crisis has revealed how fragile 

and vulnerable the modern supply chain is. If by the end of 2019 the efficiency, speed and 

demand for the low cost of the final product / service were fundamental and a guarantee for 

the successful development of a certain chain, then the pandemic of COVID-19 brought to 

the fore the risk management strategy. This crisis has proved that the modern world cannot 

exist without a supply chain, but with a reconsidered risk theory. 

Keywords: supply chain, risk, COVID-19, suppliers, quality product, customer satisfaction. 

 

 
1. Въведение 

Веригите на доставки придобиват все по-голяма значимост поради своята 

гъвкавост и всеобхватност. Те въплъщават новите отношения и връзки в 

икономиката, изграждат друг тип свързаност между отделните икономически 

субекти и имат една цел: удовлетвореността на клиента от услугата. Но този 

път не става въпрос за услуга от познатия тип: доставчик-получател 

/продавач-купувач/. Тази услуга предполага съвместната и координирана 

дейност на всички участници във веригата – от доставчика на суровини до 

доставчика на готовия продукт. Понякога това означава години 

предварителна работа и хиляди километри.  „Веригата на доставките е 

системата от организации, включени в процеса на създаването и 

реализацията на продуктите и услугите от пораждането им в стадия на 

добиване на суровините до тяхната доставка на крайните потребители“ [1]. 

Колкото по-тясно са свързани участниците във веригата, толкова по-

голяма е добавената стойност за всеки едни от тях, толкова по-кратко  е 

времето за реакция при постъпване на заявка, толкова по-малко са запасите 

при отделните доставчици, толкова по-голяма е удовлетвореността на 

клиента. Веригите на доставки са едно от въплъщенията на глобализацията, 

на наднационалните корпорации. Те осигуряват качествен продукт с ниска 
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себестойност благодарение на доставчици от различни краища на света, и 

най-вече от Китай, в стремежа да намалят разходите и да увеличат печалбата.  

Този бързоразвиващ се и перспективен сектор изисква първоначална 

добра научна концепция за управление, като например, „Just in Time (JIT)“ 

или „Точно навреме“, където се произвежда /в по-широк план - доставя/ 

точният продукт, в необходимото количество, с изискваното качество, в 

точния момент, на точното място за точния клиент с минимални разходи. 

Стройно изградената методология на управление е предпоставка за 

максимална удовлетвореност на всички участници във веригата. С този 

утвърждаващ ход веригите на доставки в глобален мащаб изглеждаха 

непоколебими в своята теория и още по-устойчиви в своето бурно развитие 

през последното десетилетие. И се очертаваше още по-оптимистична 

картина. До края на 2019 г. Всъщност, малко внимание се обръщаше на 

рисковете в тази сложна система, които могат да се дефинират като заплахи и 

смущения, настъпващи във веригата на доставките и които водят до 

намаляване на нейната ефективност или до прекъсване на процесите в 

отделни участъци. Затова е необходимо все повече внимание да се отделя на 

управлението на рисковете в самата система като основна част от цялостното  

управление  на веригата на доставките. „Мащабните и бързи промени в 

бизнес средата поставят на централно място въпроса за риска и неговото 

управление. Управлението на риска е основен ключов елемент, който 

упражнява изключително въздействие върху дейността на предприятията. 

Тези промени пораждат различни рискови ситуации поради сложната си 

същност“ [2]. 

Настъпването на кризата с коронавируса разкри колко крехка и уязвима е 

съвременната организация на веригата на доставките. Риск, класиран на 14-то 

място – заболявания по хората /Табл. 1/, в годишната анкета за 2019 г. на 

Института за непрекъснатост на бизнеса /Business Continuity Institute – BCI/ 

[3],  се превърна в причина не само за смущения във веригите на доставки, но 

и в причина за прекъсване в част от тях през 2020 г. Само за няколко месеца 

организаторите и участниците в големите вериги трябваше да преосмислят 

стратегиите си, да се откажат от теории, считани за аксиоматични в 

логистиката и веригите на доставки. От реактивността на участниците 

зависеше и зависи не само тяхното оцеляване на пазара, но и нерядко 

оцеляването на крайния потребител. Тази криза доказа, че съвременният свят 

не може да съществува без веригата на доставките, но с преосмислена теория 

и осъществяване в няколко аспекта: внимателен подбор на подизпълнители, 

както според себестойността, така и според географското разположение, 

подобряване на запасите във веригата за избягване на рискове, свързани с 

липси и съответно с прекъсване на цялата верига, организиране на система за 

управление на рисковете, изграждане на оперативна и законодателна среда, 

позволяваща гъвкави и своевременни решения, скъсяване на веригата.  
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Таблица 1 илюстрира влиянието на отделните рискове в проценти. В това 

изложение ще ги разгледаме със съответното отражение на кризата с 

коронавируса при част от тях, като ще се опитаме да очертаем перспективите 

за развитие на веригите на доставки в новата обстановка.  

 
2. Установяване на рисковете 

При все по-големите изисквания към веригата за доставки,  резервите са 

малко и всяка непредвидена ситуация може да затрудни функционирането на 

системата, а в някои случаи дори и да я прекъсне.  

                                                        
Таблица 1. Класификация на рисковете във веригите на доставки през 2019 г. 
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       Рисковете могат да се разделят най-общо на две групи: външни, 

макроикиномически и вътрешни, системни. Вътрешни са рисковете, свързани 

с функционирането на системата и зависещи от самата нея, като липса на 

квалифицирани кадри, неизпълнение на договорености между партньори. 

Външни са тези рискове, които участниците във веригата трудно могат да 

предвидят и/или предотвратят, като услуги от външни доставчици /интернет 

провайдъри/, природни бедствия, епидемии, в случая COVID-19. 

В най-широк аспект, настъпването на едно рисково събитие предизвиква 

други рискови инциденти, мултиплицирайки единичния ефект. Ще 

разгледаме начина, по който кризата с коронавируса предизвиква проявата на 

други рискове. 

 
2.1. Външни рискове 

В днешния свят на все по-голяма дигитализация, липсата на 

телекомуникационни услуги в най-широк аспект – от телефония до интернет, 

е причина за спирането на производство, за ненавременни доставки от 

началото до края на веригата. Затова участниците в анкетата на Института за 

непрекъснатост на бизнеса поставят този риск на първо място.  В 

конкретиката на деня това може да означава невъзможност за изпращане на 

поръчка със спецификация, на транспортна поръчка до съответния превозвач, 

на проследяване движението на автомобилите, превозващи стоки с 

произтичащата предвидимост на доставка, невъзможност за спазване на 

договорените срокове. Подобен инцидент в ежедневието в една точка на 

веригата мултиплицира ефекта в останалата част, като натрупва напрежение 

и съответно загуби при всеки отделен участник.  

През месеците на социална изолация, свързана с COVID-19, 

претоварването на интернет мрежата поради увеличения трафик 

предизвикваше смущения по цялата верига на доставките. В някои моменти, 

поради налаганите ограничения за изпращане на пратки до силно засегнатите 

страни като Италия, веригата беше напълно прекъсната. 

Кибератаките, класирани на трето място, се оказват сериозна опасност за 

новаторски производства и сектори, за големите мултинационални компании, 

където липсата на непосредствен контакт улеснява пробива на системата. По 

тази причина дружествата се стремят към по-високи нива на защита при 

пренос на информация при работа в дигитална среда. Опитите за пробив в 

системата могат да бъдат насочени както към технологиите, прилагани в 

различните производствени сфери, така и към финансовите процеси. Целта 

на този тип атаки  може да е както финансовата измама, така и технологична 

и икономическа информация. Във всички случаи, информираността и 

спазването на програмите за предпазване от рискове спомагат за намаляване 

на риска от кибератаки. 
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Кризата с коронавируса, с последиците от изолацията и затварянето на 

производства, индуцира в настоящия момент социални конфликти, свързани 

и с несигурността на работното място. Тези движения крият рискове от 

нарушаване на ритмичността както на производството, така и на 

транспортните доставки. Блокирането на движението в големите градове 
означава забавяне на доставките, неспазванет на сроковете и загуби в 

резултат на неустойки за закъснение.  

Настоящата криза се отразява и върху кредитирането и валутните 

курсове. Намаляването на свободните пари на пазара означава забавяне на 

производства, неизпълнение на договори, невъзможност на закупуване и/или 

обновяване на скъпоструващи софтуерни продукти, които стоят в основата на 

мултинационалните вериги на доставки. Финансовата стабилност на 

подизпълнителите осигурява стабилността в доставките и липса на 

напрежение във веригата. 

 
2.2. Вътрешни рискове  

Загубата на квалифициран труд е посочена на четвърто място в анкетата. 

Особено осезаема е в точките, свързани с транспорта. В последните пет 

години, загубата/липсата на водачи на лекотоварни и тежкотоварни 

автомобили на европейско ниво надмина 100 хиляди души. През 2019 година 

има 23% увеличение на недостиг на шофьори според Международен съюз за 

автомобилен транспорт /IRU/ спрямо предходната година, а за 2020 г. се 

очакваше покачване на този недостиг с още 13%. Всъщност, тази липса се 

оказва осезаема почти навсякъде. През 2019 г. 69% от българските компании 

търсят  нови служители според проучване на БТПП. Веригата на доставки 

включва много видове труд, като обхваща както сферата на производство, 

така и тази на услугите. Но, като бързоразвиващ се сектор, изисква и 

квалифицирани кадри, които да отговарят на все по-нарастващите нужди от 

адекватно управление на логистиката. А това са специалности, които 

съществуват от скоро и пазарът изисква съответната квалификация. Така че, 

ако за традиционни сектори, какъвто е например строителството, липсата на 

кадри се изразява основно в търсене на нискоквалифициран труд, то в 

сектора на логистиката търсенето е на специализиран, висококвалифициран 

труд, предвид изискванията за високотехнологичност, бързина и адекватност. 

Затова веригата на доставки е сферата, където новите технологии навлизат 

най-бързо, внедряват се сложни софтуери, базирани в последните години на 

блокчейн и облачните технологии. 

Ролята на подизпълнителите е  от първостепенно значение при 

доставките.    Ниската себестойност, която се предлага, е основният критерий 

при избора. По тази причина голяма част от мултинационалните компании 

работят с китайски подизпълнители. Така се намалява цената на крайния 

продукт по цялата верига.  А проекти като „новият път на коприната“ са от 
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ключово значение за европейската и азиатската икономика. Но това се оказва 

и една от най-уязвимите точки: при максимално икономично разпределение 

на запасите и без резервно време за доставка, всяко нарушаване на 

ритмичността може да спре работата по цялата верига. Доказателство за 

високия риск в тази точка е кризата, свързана с Covid-19. Най-очевидният 

пример е автомобилостроенето: „от Фиат-Крайслер обявиха, че могат 

временно да затворят една от фабриките си в Европа, ако през следващите 

няколко седмици важни китайски доставчици на части не подновят работата 

си.“ [4], според мнението на Ашутош Пандей от Дойче Веле, изразено на 

15.02.2020 г.  

Сигурността на работното място и липсата на етични конфликти се 

отразяват на  качеството на продукцията  и са тясно свързани. Мотивацията 

на работещите, добрата атмосфера на работното място предполагат добра 

екипност. В този смисъл, за да се предотвратят рискове, свързани с тези 

елементи е необходимо да се следи за състоянието на кадрите, да 

съществуват резерви в човешкия ресурс, които да запълнят липсващите звена 

колкото е необходимо. Кризата с коронавируса предизвиква преосмисляне на 

стратегията една позиция-един човек. Въпреки реализирането на икономии 

от работни заплати, отсъствието на съответния специалист в определен 

момент е повод за прекъсване на комуникацията по веригата, на 

изпълнението на непосредствените задачи. Препокриването на 

компетентности по позиции и инвестирането в обучението на персонала е 

предпоставка за избягване на нежелани прекъсвания по веригата.  

Смущенията в транспортната мрежа са една от основаните опасности, 

защото концепцията на веригата на доставки се основава на физическото 

придвижване във времето и пространството на продуктите. Като сложна 

мрежа от транспортни средства, съоръжения и участници, транспортната 

сфера е обект на особена национална и европейска регламентация. Така, от 

едната  страна са изискванията за минимално време за доставка, минимални 

разходи, от друга – ограниченията, налагани от законите за движение, за 

товарните превози и т.н., от трета – човешкия фактор – водачите, които носят 

отговорността за товара и за безаварийното придвижване. Тази система от 

връзки трябва да функционира перфектно, за да няма прекъсване по веригата. 

В най-баналния пример, когато съществува конфликт между работодател и 

водач, той не остава в рамките на дружеството, а се отразява по цялата 

верига. Един час забавяне, означава нарушена ритмичност на доставките, на 

производството, неудовлетвореност на крайния клиент. Кризата с 

коронавируса предизвика сътресения в транспортния сектор в цяла Европа. 

Като пример ще вземем Франция с оборотите от превоз на товари. Според 

националния сухопътен комитет /CNR/ [5] месечният оборот април 2020/март 

2020 е намалял средно със 17,8%, а на годишна база април 2020/ април 2019 с 

40,3%, май 2020/ май  2019 с 23,5%. Като утежняващо обстоятелство за 

балканския транспортен коридор е граничния контрол и наложените 
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карантинни мерки, които предизвикаха километрични опашки от товарни 

автомобили по границите и невъзможност за бързо връщане към нормална 

работа на част от тях. Във веригата на доставките, кризата, причинена от 

Covid-19 в транспортния сектор, ще остане като една от най-тежките до 

момента. Невъзможността за доставка на стоки, свързани с пандемията, 

показа слабите звена, разкри проблемните точки и открои рисковете, за които 

всеки участник трябва да е подготвен. В този смисъл, кризата с коронавируса 

се оказа неразрешим за определен момент проблем. Той предизвика 

пренастройване на множество звена, за да може цялата верига пак да 

заработи. 

Кризата с коронавируса е процес в развитие. Въпреки това, вече са 

направени анкетни проучвания за очакваните рисковете във веригата на 

доставките. Ще илюстрираме вече казаното за промените с данните от 

проучването на Riskmethods, публикувано в доклада за рисковете през 2020: 
„Годината, която промени всичко“ [6]. 

 
Таблица 1. Таблица на категориите рискове за 2020 г., спрямо 2019 г. 

 

 
 

      През 2020 г. най-голямо увеличение според табл. 2 бележат бедствията на 

мястото на доставчика, следвани от проблемите в информационната 

сигурност. Логично очакване след преживяното затваряне на Ухан, важен 

транспортен и производствен център в Китай. На другия полюс на 

очакваните рискове са тези, свързани с опазването на околната среда. 
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3. Управление на рисковете за устойчиво развитие на веригата на 

доставки 

      Управлението на рисковете и изработването на програма е сравнително 

нова дейност във веригата на доставките, която изисква усилие. Затова част 

от участниците се опитват да прехвърлят риска на подизпълнителите, които 

често са по-слабо звено. Но това не е доброто решение. Търсенето на 

рисковете и начините на предотвратяване във всяка една точка е по-добрата 

перспектива, като например, прилагането на мултимодалността в транспорта, 

видимостта на състоянието на подизпълнителите/доставчиците при 

непрекъснат поток на информация, увеличаване на запасите в най-рисковите 

точки на веригата на доставките. Според Комитета за изследване, 

образование и грижи за хората в неравностойно положение /CESAP/ [7] във 

Франция устойчивостта на едно предприятие и на цяла верига изисква 

спазване на процедура в определен ред: 

1. Идентифициране на рисковете 

2. Анализ на заплахите и на рисковете 

3. Изработване на стратегия на последователност 

4. Прилагане на стратегии и адаптиране на политики, инфраструктури и 

активни дейности в последствие от страна на предприятията 

5. Преразглеждане и осъвременяване на плана за последователност 

- На правителствено ниво/макроикономическо 

- Съвместни инициативи 

- На ниво предприятие/микроикономическо 

        Основание за въвеждане на подобна процедура ни дава сложността на 

световните вериги на доставките: те придвижват не само материални потоци, 

но представляват комплексен продукт на взаимодействие между частни 

дружества и обществени организми.  

        Ако на входа на корона кризата през м. март 2020 г. по-малко то 1/3 от 

предприятията са имали план за действие при подобен риск и той се оказал 

напълно ефективен, според изследване на Института за непрекъснатост на 

бизнеса /Business Continuity Institute/, свързано с бъдещето на веригата на 

доставките, то три месеца по-късно повече от половината от анкетираните 

твърдят, че ще изработят план за този вид риск. 

 
4. Заключение 

        На изхода от световната криза, свързана с коронавируса, се преосмислят 

основните теоретични постановки в областта на логистиката и веригата на 

доставките. Ако до края на 2019 година ефикасността, бързината и търсенето 

на ниската себестойност на крайния продукт/услуга бяха основополагащи и 

залог за успешното развитие на определена верига, то настъпилата пандемия 

от COVID-19 изведе на преден план стратегията за управление на рискове, на 

увеличаване на запасите в ключови точки, на увеличен брой доставчици, на 
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все по-голяма видимост на движението по веригата и проверка на 

подизпълнителите, както и на скъсяване на отделните вериги на доставки и 

географското им свиване към производствения и дистрибуторския център. 

Според доклада на Делойт „COVID-19. Управление на рисковете и на 

смущенията, свързани с веригата на доставките“ [8], еволюцията се извършва 

от линейния към цифровия модел. 
 

 
 

Фиг. 1. Традиционна и цифрова верига на доставки 

 
До този момент кризите са основни локални или свързани с настъпването 

на едно от изброените рискови събития, което означава че смущенията са в 

определени точки и засягат отделни участници. Това  е налагало търсене на 

ограничени решения, като например алтернативна суровина, алтернативен 

транспорт, възможност за други доставчици.  

В условията на глобална криза се търсят глобални решения и други 

перспективи. 

На фиг. 1 са разграничени двата типа вериги. В основата на 

традиционната стои планирането и производството, а на цифровата – базата 

данни. В първия случай клиентът е последният участник във веригата, той е 

отделно звено. Илюстрация на тези отношения е купувачът, който влиза в 

магазина за да си купи телефон. Неговата покупка е възможна, защото 

продуктът е наличен. Във втория случай, клиентът е свързан с цялата верига. 

Той има възможност да персонализира покупката на телефон или компютър, 

да зададе определени параметри, каквато възможност дава производителят на 

техника DELL. Илюстрацията в този случай е клиент, който купува в онлайн 

среда и активира съответните участници във веригата на доставките. Все по-
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често потребителят има възможност да проследява производството и 

движението на желания продукт. 

Настъпилата криза с COVID-19 промени представите за устойчивостта на 

света, в който живеем. Светът, а и човекът в него, се оказаха много уязвими и 

неподготвени за кризите. Рисковете, които изглеждаха само теоретични, се 

превърнаха в действителни. По тази причина в управлението на веригите на 

доставки неотменна част ще бъде управлението на рисковете. От успешното 

справяне с кризите и рисковете ще зависи съществуването на една система, 

каквато е глобалната верига на доставките и, в частност, на всеки един от нас.  
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Abstract. The basic principles of a new methodology for the method of determining the 

infrastructure charges are presented. Infrastructure charges are determined on the basis of 

direct costs arising directly from performing of the train service. The way of determining the 

basic value of the infrastructure charge is given. The main directions for the implementation 

of a pricing policy for the basic package of services are presented, and the main approach 

for the implementation of this policy is to determine the infrastructure charges by 

modulating them relative to pre-defined categories of railway lines and categories of trains 

according to their weight. In this sense, a categorization of the railway lines and trains has 

been made. The weight categories of trains are determined according to their gross weight, 

according to the structure of the traffic and the service  which provided. On this basis, 

coefficients by weight ranges are defined and the respective infrastructure charges are 

determined without application and with application of a pricing policy for effective 

management of the railway network. Finally, the method for determining the infrastructure 

charges for access to power equipment for traction electricity is presented. 

Keywords: railway infrastructure, railway infrastructure manager, direct costs, 

infrastructure charges, basic package of services for access to the railway infrastructure, 

pricing policy.  

 

1. Основни принципи на новата методология 

Основните принципи при разработване на методологията за определяне 

на инфраструктурните такси за минималния пакет за достъп и ползване на 

железопътната инфраструктура са следните: 

- Режимът на таксуване се базира на изискванията на националната и 

европейска правна рамка (Директива 2012/34/ЕС [1] и Регламента за 

изпълнение на комисията (ЕС) 2015/909 [2]). 

- Режимът на таксуване следва да е недискриминационен и прозрачен. 

- Минималният пакет за достъп следва да покрива само разходите, 

произтекли директно вследствие на извършване на влаковата услуга. 
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- За изчисляване на средните стойности на разходите следва да се 

използват стойности на разходите от предходните 3 години. 

- Ползването на надбавки за постигане на пълно възстановяване на 

разходите на Инфраструктурния управител е възможно, при условие, че 

пазарът може да понесе по-високите цени и че се гарантира запазване на 

оптимална конкурентоспособност, по-специално за международните услуги.  

- За конкретни инвестиционни проекти, Инфраструктурният управител 

може да определи по-високи такси, на база на дългосрочни инвестиционни 

разходи, когато такива проекти биха повишили ефективността и 

рентабилността и ако това е единствения начин те да бъдат осъществени. 

- Въвеждане на стимули за развиване на нови услуги е възможно, ако те 

са ясно обявени и описани в Референтния документ [3]. 

- Всички фактори и стимули следва да бъдат прозрачни и 

недискриминационни. 

- Принципите на режима на таксуване следва да са унифицирани за 

цялата железопътна мрежа.  

- Въвеждане на ценова диференциация, позволена от европейското 

законодателство, когато основанието за такава диференциация би могла 

лесно и ясно да бъде обоснована и когато пазарът би могъл да го понесе. 

- Инфраструктурните такси за достъп следва да бъдат дефинирани по 

начин, който да стимулира доставчиците на транспортни услуги да използват 

железопътната инфраструктура и който да осигури мотивация за ефективното 

ѝ управление и развитие от страна на Управителя на железопътната 

инфраструктура [4, 5].  

 

2. Определяне на инфраструктурните такси  

Формулата е с диференциация, в зависимост от теглото на влака във 

връзка с повишеното износване на железния път при движението на по-

тежките влакове, влакове с по-високи скорости и качеството на линиите. В 

допълнение, формулата отчита влиянието на стимули и включва 

допълнителни елементи свързани с таксата за електроразпределение. 

( )
1 1

. 1 . . . .
n m

i j ij k l

i j

IT Bp Sts L W Trkm Ptr Trkm Pe MWhm
= =

= − + + . (1) 

В (1) IT  е инфраструктурната такса. iL е коефициент за типа на 

линията, като категориите линии са n  на брой. Ако не се предвижда 

модулиране на таксата по видове линии, то този коефициент или отпада или 

1n =  и 1iL = . jW  е коефициент за тегловна категория. В случая 

тегловните категории са m  на брой. ijTrkm са влак километрите 

реализирани от влака от тегловна категория i  по линия от категория j . 
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kTrkm са влак километрите реализирани от влака без да бъде отчитана 

изразходваната електроенергия чрез електромери. Ако 1k = , то 

изразходваната електроенергия е отчетена без използване на електромер и 

1 0Trkm  . Ако 0k = , то изразходваната електроенергия е отчетена с 

електромер и 0 0Trkm = . Bp е базовата цена определена за влак километър. 

Ptr е цената за достъп до разпределение на електроенергия определена на 

база влак километър. Pe  е цена за достъп до разпределение на 

електроенергия определена на база изразходваната тягова електроенергия в 

MWh и опредена чрез измерване с електромер. lMWhm  са мегават часовете 

тягова енергия изразходвана от влака. Ако индексът 0l = , то изразходваната 

електроенергия е отчетена без използване на електромер и 0 0MWhm = . 

Ако 1l = , то изразходваната електроенергия е отчетена с електромер и 

1 0MWhm  . Ако влакът не използва електроенергия, т.е. тягата е дизелова, 

то частта от таксата, която отчита достъпа до използване на електроенергия 

. . 0k lPtr Trkm Pe MWhm+ = . В случая 0 0Trkm =  и 0 0MWhm = . Sts е 

стимул за нови влакови услуги. 

 

3. Определяне на преките разходи 

Съгласно изискванията на българското законодателство и на 

нормативните актове на ЕС, таксите за услугите от минималния пакет за 

достъп следва да бъдат изчислени въз основа на преките разходи. Това са 

разходите, които произтичат пряко от извършването на влаковата услуга. 

Именно затова е необходимо първо да бъдат изчислени преките разходи 

за минималния пакет за достъп, като те служат като база за изчисляване на 

инфраструктурните такси за достъп. Преките разходи се изчисляват въз 

основа на Регламента за изпълнение 2015/909/ЕС [2]. 

При определянето на преките разходи се преминава през следните етапи: 

разпределение на разходите по разходни центрове; изключване на 

недопустимите разходи и разделянето им на преки и непреки (косвени) 

разходи, съгласно изискванията на ЕС. 

 

4. Определяне на базовата стойност на инфраструктурната такса 

Базовата цена се определя като общите средни годишни преки разходи се 

разделят на общите средни годишни влак километри реализирани в 

железопътната мрежа за три годишен период от време. Три годишният 

период се формира от предходните 3 години. Ако трябва да се определят 

инфраструктурните такси за 2021 год., то налични са данните за периода 2017 

– 2019 год. и три годишния период трябва да бъде 2017, 2018 и 2019 год. 
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Bp P Trkm= лв., (2) 

където: P са общите средни преки разходи за година, аTrkm  е средната 

влак километрова работа за година определени на база предходен 

тригодишен период от време. 
 

5. Основна ценова политика за основния пакет от услуги 

Ценовата политика формулира базова цена за влак километър с ценова 

диференциация в съответствие с категории влакове според теглото, категория 

на линията, и използване на оборудване за тягова електроенергия. Въвеждат 

се и стимули: стимули за намаляване на прекъсванията и подобряване на 

функционирането на мрежата и стимули за развитие на нов бизнес. 

Тарифната и ценова политика по цели и въздействия е представена в 

табл.1. 
 

Таблица 1 

Цели, които ще бъдат изпълнени след 

прилагане на методологията 
Въздействие 

Стимулиране на развитието на 

железопътния транспорт 

Тегловите групи 600 – 1300 тона и 1300 – 

2000 тона се конкурират с автомобилния 

товарен транспорт. В случая се преследва 

по-ниска цена 

Подобряване на качеството на 

железопътната мрежа 
Категоризация по линии 

Гарантиране на надеждността на 

трасетата 

Експлоатационна схема, включваща глоби 

и компенсации за неспазване на плана за 

поддържането. 

Стимулиране на развитието на нови 

услуги 

Стимули за нови продукти - товарни, 

мултимодални, интермодални, 

несубсидирани пътнически влакове 

Създаване на конкурентоспособни 

железопътни коридори за товарни 

превози 

Хармонизирани инфраструктурни такси за 

транзитните влакове (по-ниска цена на 

инфраструктурните такси за тях) 

Избягване на кръстосаното субсидиране 
Прозрачна схема за изчисляване и 

таксуване 

Отчитане на по-голямото износване на 

железния път от тежки товарни влакове 

По-висока такса за влаковете над 2000 

тона 
 

6. Категоризация на железопътните линии 

Сегментирането на линиите по категории въз основа на качеството на 

инфраструктурата се въвежда, за да се отчете модернизацията на някои от тях 

[6], както и линиите, които се ползват само за товарни превози. От тази 

гледна точка могат да се обособят 4 категории линии, а именно: категория 1 - 

бъдещи модернизирани линии; категория 2 - второстепенни линии; категория 

3 - стандартни главни линии и категория 4 - линии само за товарни влакове. 
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След модернизацията и плана за подобряване на качеството на трасетата 

по железопътните линии ще се увеличат възможности за по-високи скорости. 

Ефектът ще бъде най-голям за пътническите и транзитните товарни влакове. 

Качеството на трасетата по тези линии и тяхната надеждност ще се повиши, в 

резултат, на което железопътните превозвачи, които ги използват, ще могат 

да предлагат по-добри услуги на своите клиенти, като същевременно 

намаляват разходите си, благодарение на редуцираното време на пътуване и 

по-високата степен на надеждност. Следователно таксата за достъпа до тези 

линии би могла да се увеличи, когато модернизацията приключи по цялата 

им дължина. В момента е неприложимо да се използват модифицирани такси 

за тези линии, защото не е завършила тяхната модернизация изцяло.  

Друга категория линии са второстепенните линии с ниско ниво на 

трафика. При тях влаковете се движат с доста ниска скорост и времето за 

движение по тях е по-дълго. Тези линии не са много добре технически 

поддържани. Ниските приходи от такси са предопределени от ниския трафик. 

Ако нивото на инфраструктурните такси се увеличат за тази категория линии 

с цел да се предвидят повече пари за поддържане, то това може да повлияе 

негативно на трафика и той допълнително да намалее. Ако пък таксите бъдат 

намалени, то парите за поддръжка ще бъдат допълнително намалени и нивото 

на техническо поддържане ще намалее още повече, а това отново може да 

повлияе негативно върху трафика и той допълнително да намалее. На трето 

място може да се каже, че трафика не е еластичен спрямо нивото на 

инфраструктурните такси. Въпреки лошото техническо състояние на 

второстепенните линии по тях има минимален трафик, който явно няма друга 

алтернатива. Поради тези причини в момента не е необходимо да се предлага 

модифициране на инфраструктурните такси за тази категория линии. 

Линии само за товарни влакове са тези линии, които свързват 

интермодалните терминали с железопътната мрежа. Предстои развитието на 

интермодалната мрежа чрез изграждане на нови терминали. Поради това, 

въвеждането на модифицирани такси за железопътните линии, свързващи 

терминалите с железопътната мрежа, в настоящия момент не е 

целесъобразно. 

Останалите линии са главните линии, за които се прилага стандартната 

такса.  

Въз основа на горния анализ може да се приеме, че в момента не е 

необходимо диференциране на таксите по категории железопътни линии. 
 

7. Анализ на категориите влакове, движещи се по мрежата и тонажа 

им. Дефиниране на коефициенти по теглови диапазони 

7.1. Определяне на различни категории влакове, според теглото 

Категоризацията на влаковете според теглото позволява да се отчете 

различното износване на железния път, което зависи от него и от скоростта.  
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Дефинирани са 6 основни категории влакове според теглото. Този подход 

позволява по-точна модулация на отделните сегменти. Чрез определянето на 

категории влакове според теглото, се постига сегментация на различни 

видове влакови услуги. Сегментацията е представена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Кате- 

гория 
Влакова услуга 

Брутно тегло на 

влака (тона) 

от до 

1 

Дизелови и електрически пътнически влакове - 

мотриси, изолирани локомотиви и машини за 

поддръжка.  

0 350 

2 
Пътнически влакове теглени от локомотив, леки 

товарни влакове и влакове с празни вагони. 
350 600 

3 Товарни влакове във вътрешно съобщение. 600 1 300 

4 

Товарни влакове във вътрешно съобщение,  

международни и международни интермодални 

влакове. 

1 300 2 000 

5 
Тежки индустриални товарни влакове, обслужващи 

енергийната и минната промишленост. 
2 000 3 000 

6 
Свръх тежки индустриални товарни влакове, 

обслужващи енергийната и минната промишленост. 
3 000 

4 500 и по 

тежки 
  
Дизеловите и електрически мотрисни пътнически влакове, влизащи в 

състава на първата теглова категория, развиват по-високи скорости, което 

влияе негативно върху износването на железния път. В същата категория 

влизат и изолираните локомотиви. Голямото им количество в движение 

означава недобро планиране и оперативно управление на влаковата работа. 

Товарните влакове във вътрешно съобщение, влизащи в третата 

категория, и свързаните с тях транспортни услуги, изискват стимулиране за 

повишаване на конкурентоспособността им спрямо товарния автомобилен 

транспорт.  

Част от товарните влакове във вътрешно съобщение и международните и 

международни интермодални влакове, влизащи в четвъртата категория, 

изискват повишаване  на привлекателността на българската железопътна 

мрежа за транзитните товарни превози. 

Петата и шестата категория обхваща тежките и свръхтежки 

индустриални товарни влакове, обслужващи енергийната и минната 

промишленост. Те влияят негативно върху износването на железния път 

Всичко това трябва да бъде отчетено при определяне на съответната 

стойност на коефициента за определяне на инфраструктурната такса за всяка 

теглова категория. 

7.2. Определяне на различните теглови категории на влакове според 

структурата на трафика 

34



За да могат да бъдат определени коефициентите по тегловите категории е 

необходимо да бъде определена структурата на трафика. 
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Фиг. 1. Структура на трафика във вл.км. за 

диапазона 0-600 бр. т. на влак 

Фиг. 2. Структура на трафика в бр.т.км. за 

диапазона 0-600 бр. т. на влак 
 

По детайлно са разгледани два теглови диапазона: от 0 до 600 тона и от 

600 до 4500 и над 4500 тона. 

На фиг. 1 и фиг. 2 е представена структурата на тегловия диапазон от 0 

до 600 тона брутно тегло на влаковете. В този диапазон влизат категориите 

влакове 1 и 2 от табл. 2. Данните показват колко влак километра и колко 

бруто тон километра се реализират от влаковете за всеки теглови интервал. 

Също така са определени и колко процента от общите влак километри и 

бруто тон километра се падат на всеки теглови интервал. В този теглови 

диапазон се реализират 82,67% от общото количество влак км. и 43,69% от 

общите бруто тон км. 
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Фиг. 3. Структура на трафика във вл.км. за 

диапазона 600-4500 и над 4500 бр. т. на влак 

Фиг. 4. Структура на трафика в бр.т.км. за 

диапазона 600-4500 и над 4500 бр. т. на влак 
 

На фиг. 3 и фиг. 4 е представена структурата на тегловия диапазон от 600 

до 4500 и на 4500 тона брутно тегло на влаковете. В този диапазон влизат 

категориите влакове от 3 до 6 от табл. 2. Данните показват колко влак 

километра и колко бруто тон километра се реализират от влаковете за всеки 

теглови интервал. Също така са определени и колко процента от общите влак 

километри и бруто тон километра се падат на всеки теглови интервал. 

В този теглови диапазон се реализират 17,33% от общото количество 

влак км. и 56,31% от общите бруто тон км. 
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Данните, които са анализирани са за 2013, 2014 и 2015 год. След това са 

определени средните стойности за трите години. 

На базата на така определения среден трафик е определена структурата 

на трафика по избраните шест теглови категории (фиг. 5 и фиг. 6). 
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Фиг. 5. Структура на трафика във вл.км. по 

теглови категории 

Фиг. 6. Структура на трафика в бр. т. км. 

по теглови категории 
 

Инфраструктурните такси са определени на базата на средния за 

предходните три години трафик. 

7.3. Определяне на коефициентите за различните категории влакове, 

според теглото и определяне на инфраструктурните такси 

Методиката за определяне на коефициентите е следната: 

1. Определяне на средното тегло на влаковете от всички категории за 

железопътната мрежа - Q Grtkm Trkm= , където: Grtkm  са общите 

средни годишни бруто тон километри, а Trkm  са общите средни годишни 

влак километри определени на база предходен три годишен период от време. 

2. Определяне на сумарните влак километри ( iTrkm ) и сумарните бруто 

тон километри ( iGrtkm ) за всяка теглова категория  i . 

3. Определяне на средно претеглената стойност на брутното тегло на 

влаковете за определена теглова категория - i ii
Q Grtkm Trkm= , където: 

iGrtkm  са общите средни годишни бруто тон километри, а iTrkm  са 

общите средни годишни влак километри определени на база три годишен 

период от време за теглова категория i . 

4. Определяне на коефициентите за тегловите категории - i iK Q Q= . 

5. Коригиране на коефициентите с цел постигане на основните цели 

заложени в ценовата политика (табл.1) за минималния пакет от услуги - 

.i i iK Q Kp= , където: iKp  е коефициент за корекция на тегловия коефициент 

за категория i  с цел реализация на заложената ценова политика. 
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Корекция може да се направи и ако се въведе определена избрана 

стойност на изчислителната стойност на теглото за дадена теглова категория.  

 6. Определяне на нивото на инфраструктурната такса за всяка теглова 

категория - .i iBp Bp K= , където: iBp  е инфраструктурната такса за 

тегловата категория i . 

7.4. Таксуване на достъпа и използването на железния път 

Основната базова цена, която е определена въз основа на преките 

разходи, които са свързани с движението на влаковете е  = 3,08 лв. на влак 

километър. 

Инфраструктурните такси по тегловни категории са представени в табл. 

3. 
 

Таблица 3 
Инфраструктурни такси по теглови категории 

Категория от до 1 2 3 4 5 

1 0 350 203 0,46 1,26 0,59 1,81 

2 350 600 459 1,05 1,00 1,05 3,23 

3 600 1300 665 2,17 0,70 1,52 4,69 

4 1300 2000 1 400 3,77 0,85 3,20 9,87 

5 2000 3000 2 461 5,63 1,00 5,63 17,35 

6 3000 <= 4500  3 397 7,77 1,00 7,77 23,94 

Средно брутно тегло на всички влакове в мрежата 437,00 тона 

1. Изчислителна стойност на теглото (тона) 2. Коефициент по теглови категории 

3. Корекция на коефициента с цел реализация 

на ценова политика 

4. Коригирани коефициенти по теглови 

категории 

5. Инфраструктурни такси по теглови категории (лв./вл.км.) 

 

Таксите са намалени за тегловите диапазони 3 и 4, защото това са 

влаковете, които могат да се конкурират с вътрешния автомобилен товарен 

транспорт, а международните транзитни товарни влакове трябва да бъдат 

стимулирани да се движат по нашата железопътна мрежа.  
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Фиг. 7. Инфраструктурни такси в зависимост от теглото на влака 

 

Влиянието на скоростта върху износването на железния път и мерките за 

намаляване на движението на изолирани локомотиви е отчетено чрез 
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увеличаване на инфраструктурните такси за тегловия диапазон 1. Останалите 

коефициенти не са коригирани. 

На фиг. 7 се вижда ефекта от прилагане на тарифната политика за 

диапазона от 600 до 2000 тона, чрез нивата на инфраструктурните такси. 
 

8. Цена за достъп до електроразпределение 

В съответствие с Директива 2012/34/ЕС, Приложение II [1], минималният 

пакет за достъп обхваща използване на електрозахранващо оборудване за 

задвижваща електроенергия, когато има такова”. Следователно таксата за 

достъп до електроразпределение следва да се основава на преки разходи. 
 

9. Заключение 

Разработването и прилагането на нова методология за определяне на 

инфраструктурните такси за минималния пакет от услуги за достъп и 

ползване на железопътната инфраструктура е важен елемент от системата за 

ефективно управление на железопътната мрежа. Новата методология е 

насочена и дава възможност за прилагане на ценови политики от управителя 

на железопътната инфраструктура в рамките на изискванията и позволеното 

от националната и европейска правна рамка. От представения пример за 

прилагане на новата методология се вижда по какъв начин могат да се 

стимулират определени услуги, реализирани чрез съответния вид превози, за 

кои услуги да бъдат определени максималните поносими за клиентите 

инфраструктурни такси и за кои услуги да се приложат по-високи 

инфраструктурни такси с цел постигане на адекватни и ефективни действия 

от железопътните превозвачи. 
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1. Въведение 

Когато през 2003 г. Toyota за първи път продава повече автомобили в 

САЩ от един от членовете на “Голямата тройка” (“Ford”, “General Motors” и 

“Chrysler” погледите на индустриалният свят се обръщат към нея. Макар че 

Компанията присъства на пазара от десетилетия, едва финансовият успех 

кара останалите да се запитат - Как една външна за страната компания става 

толкова успешна и как подържа репутацията си изградена на надеждност и 

доверие? Toyota е и си остава, отворена за всички онези, които искат да 

изучат философията и да я споделят със своите компании, но се оказва че 

една философия не се гради единствено на безкрайна редица от документи и 

процедури, а на възпитаване и приобщаване към визията и мисията на 

компанията на всеки един член на екипа.  

Мениджмънта на Toyota е базиран на два основни принципа – 

непрекъснато усъвършенстване и уважение към хората [1]. Така 

формулирано философията изглежда изумително семпла, но се оказва трудна 

за прилагане. Ключът към нея е думата „непрекъснато“ – резултати се 

постигат чрез постоянство и настойчивост – без значение дали са насочени 

към качеството, с което е известна, или към хората работещи за Компанията. 

Настоящият доклад има за цел да очертае рамките, които правят Toyota 

успешна, чрез акцентиране на мениджърският стил, следван от Компанията. 

Също така и да подчертае похватите на стратегията „learn local, act global“ 

допринесла за успеха и при завоюването на нови пазари. 
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2. ДНК на Toyota и Мениджмънта 

Стилът Toyota и производствената система на Toyota са двойната 

спирала на ДНК на Toyota; те определят нейния стил на управление и 

уникалното в компанията [1]. 

Както ДНК носи еволюционната информация в себе си, така и 

мениджърският стил на Toyota е в резултат на натрупана и обменена 

информация и опит. Те се надграждат следвайки естественият ход при 

преминаване от една позиция към по-висока, въз основа на постигнатите 

резултати. Лидерите се изграждат в самата организация и във всеки един 

отдел – производствен, маркетингов, конструкторен, търговски. Този стил не 

е чужд и за други компании, възникнали като семейно предприятие. Той се 

отличава обикновено с ясно изразен консерватизъм и склонност към 

подчинение на традиции, които с времето не допринасят за пазарна 

реализация. 

Отличаващото тук е философията „генчи генбуцо“, което означава 

проницателност и адекватна оценка на ситуацията към настоящият момент -  

в самата компания и в света. Докато проницателността, може да бъде 

причислена към т.н. „меки умения“, то адекватна оценка е възможна само и 

единствено, когато мениджърът е преминал всички нива в компанията и е 

запознат от първо лице с характера на работата. Придържането към 

културата на компанията, чрез ежедневни действия, а не чрез 

безсъдържателни прокламации, се изразява в това да бъде създадена 

подходяща  атмосфера за непрестанно самообучение на организацията. 

От друга страна стилът на Toyota се характеризира с бавно вземане на 

решения, след предпазливо обсъждане на  алтернативите, което е бавен и 

понякога муден процес, намаляващ стойността на мениджърските похвати в 

схващанията на другите представени на пазара. Агресивният подход е на 

почит в множество компании и със сигурност води до бързи, понякога 

бляскави резултати, но не задържащи се достатъчно продължително време за 

да оставят своят отпечатък в ДНК на компанията. Най-общо мениджърските 

модели, биха могли да се обобщят по следният начин: 

• Бюрократът – управлението е отгоре надолу и се охарактеризира с 

общ управленски опит – тоест това което „работи“ ефективно на 

едно място, няма как да не работи и на друго, без да се отчитат 

характерните особености на среда; 

• Груповият модератор – управлението е от долу нагоре и 

характерното тук е катализирането на процеса, без да се разбира 

същността на работата. Моделът е присъщ на добрите мотиватори, 

но става неприложим когато трябва да се изграждат и наставляват 

останалите ; 

• Задаващият въпроси – лидерите на Toyota, рядко издават заповеди 

които да бъдат изпълнявани безпрекословно от подчинените. 
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Познаването на процеса, особеностите на средата и дълбокото 

уважение към личните качества на останалите се превръщат в 

основните инструменти за въздействие. 

 Общите качества при мениджърите на Toyota, погледнато 

ретроспективно са [1]: 

• Фокусират се върху дългосрочната цел на Компанията като 

допринасяща добавена стойност за обществото 

• Никога не се отклоняват от вложените в ДНК на стила Toyota идеи, 

въплъщават ги в живота и моделират себе си по тях, така че всички 

да го видят 

• Пробиват пътя си нагоре, извършвайки работата с най-малки 

подробности и продължават да се връщат в гемба – действителното 

място, където се върши истинската работа с добавена стойност 

• Виждат проблемите като възможност за обучение и учат своите хора.   

Успехът се крие в думите „непрекъснато усъвършенстване чрез 

натрупване на знание“ обобщен в терминът „Knowledge Management” или 

„Управление на знанието“. 

 

3.  Стилът „learn local, act global” 

Първоначално Toyota разработва и произвежда автомобили само в 

Япония и ги изнася в чужбина за да гарантира високо качество и да отговори 

на очакваният на клиентите. Увеличаването на търсенето в чужбина, 

необходимостта от адаптиране на производството към местните нужди, 

възможностите за данъчно облекчения и спестяването на транспортни 

разходи водят до преминаване към един нов етап – да се произвеждат 

превозни средства там където е пазарът.  

Този модел работи добре в установените пазари в Северна Америка и 

Европа, където обемът на продажбите оправдава производствените разходи. 

Други пазари, оценявани като такива с висок потенциал, са Бразилия, Русия, 

Индия и Китай [2]. Най-голямото предизвикателство е дали установеният 

модел в САЩ и Европа ще се прилага еднакво успешно на новите пазари. В 

тези нововъзникващи пазари, търсенето е колебливо и значително по 

вариабилно от тези в Япония и Европа, което не е достатъчно за постигане на 

оптимално производство. 

В своята история Toyota се е ориентирала към изграждане на 

производствени мощности в развиващите се пазари, главно поради наличието 

на евтина работна ръка. От друга страна основната инженерна и дизайнерска 

дейности се извършват от японски специалисти. Това води до задълбочаване 

на проблемите произхождащи от непознаването на местните вкусове и 

нужди, а от там до намаляване на конкурентното предимство.     

Стратегията си по отношение на развитието на бизнеса в развиващите се 

пазари, Toyota нарича Innovative International Multi-purpose Vehicles 
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(IMV) project [3]. Инициативата има за цел да повиши самостоятелността на 

производствените мощности, разположени извън границите на Япония, по 

начин който да оптимизира производството, обръщайки основно внимание на 

нуждите на потребителите към които са насочени. Ръководена от дъщерните 

дружества на Toyota, инициативата спомага модернизирането и 

разширяването на заводите в Тайланд, Индонезия, Южна Африка и 

Аржентина.  

Заводите, част от IMVпроекта се фокусират върху производството на 

един или повече от петте IMV модела [2]: 

• „Hilux” – пикап с три варианта на купето – стандартно, издължено и 

двойно; 

• „Fortuner” – автомобили с повишена проходимост ( познати като 

SUV – sport utility vehicle); 

• “Innova” – миниван.  

За първи път в своята история Toyota произвежда и продава автомобили, 

които не са произведени в Япония. Като очакванията към 2006 г. са общото 

производство в страните участващи в проекта да надхвърли 500 000 броя, 

което е приблизително 8% от общата продукция. Което се потвърждава към 

настоящият момент. 

Успехът на IMV проекта се корени и в това, че Компанията залага на 

местни таланти, нещо което е непознато в нейната история, и отново извежда 

на преден план необходимостта от приобщаване на местното към глобалното 

- било то в сферата на материалните или човешките ресурси. За развитието на 

човешките ресурси и залагайки на идеята за приобщаване към ценностите и 

знанията на Компанията, се изгражда Международен тренировъчен център. 

Виртуалното „училище“ е достъпно за всички служители на компанията във 

всички техни дъщерни дружества и е място където наравно с обучението се 

споделят опит и идеи. 

Към настоящия момент (2020 г.) е трудно да се говори за покоряване на 

пазара и за постигане на нови върхови печалби, когато в световен мащаб 

загубите от пандемията от COVID-19 се отчитат едва в началната фаза. В 

резултат на стагнацията на пазара, Toyota обяви, че повишава 

възнагражденията на служителите си с 20% по-малко от предходната година, 

а базовото заплащане няма да бъде повишено за първи път от 7 години. 

По думите на Yoshiyouki Suimon, старши икономист в Nomura Securities: 

“Не може да се очаква значително увеличение на заплатите през 2020, тъй 

като базовото заплащане няма да се повиши съществено.“. Под базово 

заплащане се разбира основното заплащане, което формира по-голямата част 

от месечното такова. 

Промените на Световния пазар водят до промяна и на Японския трудов 

пазар – от заплащане въз основа на трудовият стаж, се преминава към 
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„заплащане за заслуги“ с цел да се привлекат млади и компетентни 

служители [4].   

                                                                                                                                                                             
4. Заключение 

Едва ли мениджърският стил на Toyota  може да бъде наречен уникален, 

но той е високо издържана „компилация“ от добри практики, оставили 

значими следи в историята на бизнеса. Множество Компании, по един или 

друг начин, се опитват да внедрят в собственото си управление същите тези 

похвати, но не винаги отчитат правилото „learn local, act global” – да се 

отчетат индивидуалните особености на обществото, нравите, нуждите, 

околната среда. Прилагане, което не е адаптирано към конкретният клон на  

Компанията е обречено на неуспех, най-малкото поради неразбирането на 

същината на действията и пътя, който трябва да бъде изминат. 

 Ако една до преди няколко месеца Света бе устремен към 

високотехнологичните предизвикателства и Компаниите се надпреварваха да 

мотивират служителите си с конкурентни социални придобивки и високо 

заплащане, сега същите тези Компании трябва да намалят разходите и да 

бъдат бдителни по отношение на динамичните промени, които настъпват 

след отмяната на извънредните мерки. До колко това ще се отрази на 

развитието е рано да се предположи, но постоянството прилагано в миналото 

със сигурност ще се отплати високо не само по отношение на работната сила, 

а и по отношение на пазара. 
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1. Въведение 

Философията на т. нар. „Производствената система на Тойота“ (Toyota 

Production System/TPS) е основата, на която е изградена организационната 

култура и стилът на управление в компания Тойота и на която всъщност е 

подчинено управлението на всички протичащи процеси. TPS разглежда 

хората като най-големия актив на компанията [1, 2].  

В настоящия доклад се разглеждат някои основни аспекти свързани с 

подбора и управлението на персонала на Тойота. 

 

2. Изложение 

В Тойота се приема, че един добър процес на подбор на хора е необходим 

за да се открият тези, които най-добре ще отговарят на културата и 

потребностите на фирмата.  

Процесът на подбор,  който се прилага от Тойота е основан на идеята, че 

поведението в миналото е индикатор за бъдещото поведение. Процесът на 

подбор на хора е многоетапен и продължителен и осигурява много 

възможности да се наблюдава и изследва поведението на потенциалните 

кандидати в различни ситуации. Като в този процес се анализират също така 
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и: 

- мотивацията за работа; 

- способността за работа в екип/група; 

- способността за управление на екип/група; 

- инициативността на работниците; 

- способността за работа; 

- адаптивността на работниците; 

- способността за откриване и решаване на проблеми; 

- работното темпо; 

- комуникационните умения. 

                     

През началния т. нар. асимилационен етап персоналът се запознава с 

организационната културата на Тойота, както и с всички приети политики и 

процедури в компанията в. т. и с тези свързани с безопасността на труда и 

ергономията работното място. По този начин хората биват въвлечени и 

приобщени към възприетата организационна култура, и те разбират своя 

принос за организацията, както и това, че към тях се предявяват сериозни 

очаквания.  

Дългосрочна асимилация в дейностите на екипа и на групата включва: 

- Групи по качество;                 

- 5S;        

- Задължения преди и след смяната (TPM, 5S); 

- Система за предложения и непрекъснато усъвършенстване 

(Kaizen).        

Пълната асимилация в културата на Тойота може да отнеме година или 

повече, като по пътя има репери, които се отбелязват с оценка на напредъка. 

Хората, които са преминали успешно през подборния процес сключват 

социален договор с компанията, на базата на който получава две гаранции от 

ръководството:  

1) доживотна заетост в компанията и заплащане, което е свързано с 

времето на престой в компанията, а не според типа на извършваната работа и  

2) бонуси свързани с печалбите на предприятието.  

От тази гледна точка разходите за работна сила във фирмата не са 

променливи разходи или краткосрочни фиксирани разходи, а дългосрочни 

фиксирани разходи, които надвишават тези за оборудване.  

Тези две гаранции се разглеждат като своеобразна форма на мотивация 

на работния персонал. Също така похватите за мотивация на персонала в 

Тойота се основават на: 

- Теорията на Маслоу, според която мотивацията на хората е 

свързана първо със задоволяване на потребностите от най-ниско 

ниво: физиологични, безопасност и сигурност и социално 

одобрение, като могат да се добавят още два фактора от по-
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високо ниво – самоуважение и самореализация (стремеж за 

развитие и самоусъвършенстване). 

- Теорията на Херцберг, според която това което може да мотивира 

персонала е свързано с характеристиките/естеството на работата. 

За изпълнителите е важно да извършват цялостна задача и да 

видят продукта от своята работа, необходима им е известна 

автономност. Те я получават, когато участват в групово 

производство. Там те имат възможност сами да планират 

работата си, както и сами да я разпределят помежду си. 

- Научният мениджмънт на Тейлър – тук обаче следва да се 

посочи, че Тойота внася известни изменения свързани с това, че 

работата се възлага и разпределя между отделни екипи, а не 

между отделни работници. И в този случай екипите, а не 

индивидите поемат отговорността за постигнатите резултати. 

Същевременно работниците имат задължението да предлагат и 

внасят подобрения в изпълнението на рутинните/стандартизирани 

работни процеси. 

- Модифициране на поведението, което се осъществява чрез 

използване на награди и наказания като мотиватори. 

- Поставяне на цели - ръководителите на Тойота поставят 

предизвикателни цели съвместно със своите подчинени и 

поддържат постоянно обратна връзка. Това е основата на хошин 

канри. Хошин канри много често наричан привеждане политиката 

в действие, е процес на Тойота, при който целите стъпаловидно 

се свеждат от висшето ръководство до нивото на работните 

групи. Обикновено всеки член на екип знае своя малък брой 

конкретни цели за годината и работи по тях през цялата година. 

Друг важен момент от управлението на персонала в Тойота е неговото 

обучение, което се осъществявана основата на работни инструкции. Всички 

лидери в Тойота са запознати с метода на обучение по работни инструкции. 

Обучението на персонала е важно за фирмата, тъй като опитът показва, че зле 

обучените работници имат повече проблеми с качеството, с безопасността и 

постигнатите резултати  като цяло.  

За обучението на работниците се съставя план. И тъй като от всички 

работници на Тойота се очаква да знаят и да изпълняват много дейности, 

фокусът на плана е в изграждането на многофункционални работници.  

Стилът Тойота изисква работниците и ръководителите задълбочено да 

разбират процесите и да прилагат принципите залегнали във философията на 

TPS, както и критично да оценяват и да анализират подадените им данни във 

всеки един момент от изпълнението на работните процеси. Също така 

персоналът на Тойота трябва да познава 7-те инструмента за качество и да 

може да си служи с тях ефективно.  
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Най-общо основните отговорности при работниците и ръководителите 

изглеждат както следва: 

- Членовете на екипа  изпълняват работни задачи съгласно 

въведените стандарти, поддържат 5S в работния участък, 

извършват по-маловажна поддръжка съгласно ТРМ, търсят 

възможности за непрекъснато усъвършенстване на работния 

процес, подкрепят дейностите по решаване на проблемите. 

- Ръководителите на екипи имат за основна роля да поддържат 

плавния ход на производствения процес  и  производството на 

качествени компоненти и крайни изделия. Да реагират на 

сигнали, да заместват отсъстващите, да осигуряват доставянето 

на материали за процеса, да подготвят заповеди за бързи 

ремонти. 

- Груповите ръководители от своя страна извършват дейности, 

които по принцип се поемат от персонала със специализирани 

поддържащи функции в отделите за човешки ресурси, 

проектирането и качеството. Планират месечното производство 

и участват в основните подобрения на процеса, като също са 

ангажирани с внедряването на нови продукти и процеси. 

Редовно провеждат обучение по кратки теми. Ако е необходимо, 

също застават на линията и изпълняват различни задачи.  

Работният персонал се запознава с правилата на стандартизираната 

работа. Това е важно защото при стандартизираните работни процеси е 

задължително всяко работно място да е заето по всяко време. Затова и 

работниците се обучават като многофункционални работници. Това означава, 

че когато някой отсъства, трябва да бъде заместен. Освен това се прави 

периодична ротация по работните места, така, че отсъствието на някой 

работник да не намали ефективността на процеса, който обслужва.  

Персоналът  участва в организацията на работното място, внедряването и 

поддържането на системата 5S. Във връзка с поддържането на чистотата на 

работното място се разработват графици, където са дефинира участието на 

всеки - съответно задължения за почистване в определени дни от работната 

седмица. Поддържането на реда на работните места влиза в задълженията на 

операторите в началото и в края на смяната. Цялата организация на 

работното място е стандартизирана и визуализирана, с което се улеснява 

персонала. Освен първоначалното обучение, също се провеждат периодични 

обучения и тренировки по поддържането на работните места, като се 

определят и насоки за подобрения, които сами по себе си са задължения на 

работния състав. 

Внедряването на системата за поддръжка на оборудването в 

предприятието – ТРМ (Total Productive Maintenance) налага запознаването на 

персонала с нея и съответно обучение свързано с нея. Трябва да се отбележи, 

че целите на тази система са много повече от поддръжката на оборудването. 
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Чрез нея се идентифицират загуби и разточителства в производството с цел 

те да бъдат отстранени и да се постигане на минимизиране на дефекти,  

престои, загуби на качество, злополуки и други. 

 Целият персонал на фирмата следва да е запознат със съдържанието и 

целите на ТРМ. След това се разработват планове за почистване и техническа 

поддръжка на оборудването и те се съгласуват с отдела по ремонт и 

поддръжка. Обикновено операторите разработват процедури по почистване и 

инспектиране на машините и този списък от дейности се стандартизира. 

Обучават се и да извършват инспекция и техническа поддръжка на 

производствените съоръжения. По време на обучението те биват обучавани 

да могат да извършват правилен анализ на данните от инспекцията. С течение 

на времето при тяхната ежедневна дейност те добиват опит и знания за 

непрекъснато повишаване на ефективността на поверените им 

производствени съоръжения, това означава намиране, разпознаване и 

отстраняване постоянно на слаби места, редуциране на загубите и 

същевременно документиране на всички тези дейности.  

Персоналът се запознава и със смисъла на показателя ОЕЕ (Overall 

Equipment Effectiveness). Целта на този показател е да контролира 

ефективността на дадено съоръжение, както и свързаните с тази ефективност 

загуби. И те са също хората, които дават информация за ежедневните 

произшествия свързани с производствените съоръжения. 

 В областта на промишлеността и предприятията Кайзен може да се 

разглежда като най-важната концепция за управление, която съдържа в себе 

си постоянен стремеж към осигуряване и подобряване на качеството. 

Работният персонал е основната движеща сила на Кайзен системата и 

тяхната дейност е свързана с подобряване не само на продукта, но също и на  

всички процеси, като се премине от идеята, производството, маркетинга и се 

стигне до грижата за клиента. 

Докато TQM се фиксира върху клиента, концепцията Lean върху  

процесите и управлението на добавената стойност за клиентите, то Кайзен 

системата се концентрира върху работата на работниците, които извършват 

постоянно много на брой  малки стъпки за подобрение на работните процеси 

[1, 2, 3]. Кайзен набляга преди всичко на хората и техния потенциал за 

решаване на проблемите. Инвестициите се насочват към човешкия капитал, 

като в същото време инвестирането във усвояване на нови технологии не се 

занемарява. Това означава, че на работниците в едно предприятие се гледа 

като на важен ресурс. Затова разходите за персонал, особено за образование и 

допълнителна квалификация се разглеждат по-скоро като инвестиция в 

бъдещето.  

По отношение на понятието клиент при Кайзен системата има външни и 

вътрешни клиенти. В производството на всеки етап от процеса двойките 

работни места се разглеждат като доставчик и клиент и всяко работно място 

се явява контрол на качеството за изпълнение на работата на предишното. 
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Чрез тези интензивни връзки с клиенти и доставчици както и съвместното  

решаването на проблемите с колегите работниците добиват по-големи 

познания за процесите както и за свързването на отделните участъци в 

производството. 

Безусловна предпоставка за постигне едно истинско участие на 

работниците е  делегиране на повече отговорности  и участие в процесите на 

вземане на решения. Те участват в групово производство, където именно е 

дадена тази възможност за самоуправление в определени граници на 

работния състав. 

Работниците са обучени така, че да бъдат с мисли и действия 

ориентирани към Кайзен. За това  ръководството на предприятието се старае 

да изостри съзнанието на работниците в областта на качеството. Чрез 

обучение и трениране се подобряват способностите им за разпознаване и 

решаване на проблеми и решенията се стандартизират. 

Много важно е да се отбележи, че в предприятията, в които има внедрена 

Кайзен система има самоконтрол в производството, няма „чужд” външен 

контрол. В Кайзен предприятията всеки работник сам контролира своята 

работа. Чрез засиленото съзнание за качество и философията, че не е 

позволено грешката да се предава напред и чрез самопризнание за грешки, 

самоконтролът на работниците става подразбиращ се и прави чуждия 

контрол на контролен орган в голяма степен излишен.  

В Тойота се полагат усилия да се минимизират дейностите, който не 

добавят стойност. Проверката на качеството на работата не носи стойност, но 

Тойота държи да се включи  в стандартизираната работа.  

Всеки оператор има три отговорности по отношение на качеството: 

- Да проверява входящата работа, за да се увери, че е без дефекти. 

- Да проверява дали неговото работа е без дефекти. 

- Никога да не пропуска съзнателно дефектен продукт към 

следващата операция. 

Работният персонал участва и в т. нар. кръжоци по качество. Там те се 

събират за да решават конкретни проблемите. Главната задача е 

осигуряването на високо ниво на качество на продукцията. В кръжоците по 

качество се събират и анализират актуални данни от производството. Тези 

данни се обхващат и оценяват с различни статистически методи - таблици за 

събиране на данни, Парето диаграми, хистограми, контролни карти, диаграми 

на разсейване, брейнсторминг и Ишикава диаграми. 

За проблемите на качеството има един важен въпрос свързан с участието 

на персонала в спирането на линията (работния процес) при възникване на 

проблеми и решаване на проблемите. Тъй като в Тойота мисленето е 

насочено към премахване на загубите (в конкретния случай загуби от 

корекции), това акцентира върху постигане на качество от първи път. 

Когато се казва „спри линията” това се отнася за машина или общо за 

спиране на работния процес и означава, че работата се спира, когато се 
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открие проблем. За да може успешно да се извърши този процес е 

необходимо да се извърши подготовка: 

- Създава се култура на фирмата, която трябва да е разбрана 

правилно от всички служители на фирмата. 

- Визията за промяна трябва да е ясна за всички. 

- Особено внимание да се обръща на уважението и достойнството 

на хората. 

- Стабилизират се  процесите във висока степен. 

- Установява се метод на спиране на линията. 

- Процесът на спиране трябва да предлага звукова и зрителна 

сигнализация за точното място на проблема  

- Определят се  хората, които ще реагират при спиране на 

линията. 

- Определят се ролите и процедурата за реагиране при възникване 

на проблем. 

- Променя се процеса на измерване на произведената продукция, 

от количество към вградено качество. 

- Провежда се обучение на персонала за подход при решаването 

на проблемите. 

- Поправянето на проблемите се определя като задължително и 

неотложно условие. 

В Тойота има създадена методология за решаване на проблемите, с която 

са обучени всички да я прилагат, включително работния състав [4]. Тя се 

изучава в учебните часове, но действителното обучение идва от 

всекидневното практическо приложение, продължителната употреба и 

оценката от персонала в организацията. Всеки работник се обучава и 

насърчава всекидневно да използва процеса за решаване на проблеми, така се 

постига много добър ефект от обединените усилия на много хора, всеки от 

които прави малки, постоянни подобрения. 

На фигура 1 е представена е принципна схема, която онагледява процеса 

на решаване на даден проблем в Тойота. 

Трябва да има предвид, че когато един работник трябва да разпознае 

дефект, на него му е необходима точка за сравнение. За тази цел са създадени 

образци за качество – еталони. Операторът може да има свободата да 

коригира сам малките проблеми, при условие че не превишава тактовото 

време. 
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Фиг. 1. Принципна схема, която онагледява процеса на решаване на даден 

проблем в Тойота 

Също така трябва да се има предвид, че правилата са част от стандарта на 

работа и са важен елемент от следващата стъпка – решение кога операторът 

трябва да поиска помощ. Това трябва да е дефинирано. При възникване на 

необходимост от помощ трябва да се сигнализира на съответния ръководител 

Когато ръководителят реагира на молбата за помощ, той поема отговорността 

за проблема от оператора. Операторът обяснява ситуацията на ръководителя 

и се връща към своите нормални задължения. Отговорността за ограничаване 

на проблема вече принадлежи на ръководителя. Ако той не е в състояние да 

възстанови нормалното протичане на работния процес, ситуацията трябва да 

се отнесе по-нагоре, т.е. до груповия ръководител. Груповия ръководител 

също има определено време, за което следва да се справи с проблема. Като в 

случай, че не се справи в рамките на определеното време трябва да уведоми 

мениджъра на участъка.  

Трябва да се отбележи, че тази система „спри и поправи” Тойота не е 

постигнала за един ден. За да работи тази система трябва: 

-   първо да се постигне висока степен на стабилност на процесите, за да 

не спира линията непрекъснато и  

- второ да се инвестира в структура от ръководители на екипи, които 

моментално да реагират на Андон. 

Има една особеност на поточните линии на Тойота на която трябва да се 

обърне внимание. Поточните линии са дълги и затова са направени U-

образни завои. Линията е така организирана, че при спирането на един 

линеен сегмент останалите не спират. На завоите се използват малки, точно 

определени буфери, които да поемат малките прекъсвания – не повече от 10 
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минути общо за буфер. Следователно ако проблемът е по-значителен и 

линейния участък спре, то другите сегменти, след него, ще продължат да 

работят при условие, че в буфера им има необходимия задел.  

Една от целите, които се преследват в процеса на непрекъснато 

усъвършенстване на процесите е свързано с създаване на възможности за 

понижаване на разходите за продукцията. По линия на Кайзен инициативите 

има направление наречено Kaizen Costing. То от своя страна е продължение 

на Target Costing. Докато Target Costing се концентрира в достигането на едно 

предварително определено ниско ниво на разходи при започването на 

производството, чрез Kaizen Costing се цели едно непрекъснато понижаване 

на нивото на разходи след започване на производството. Това отговаря на 

произтичащата от Кайзен мисъл за непрекъснато подобрение. Работниците се 

мотивират периодично чрез поставяне на цели. 

Целите, които се поставят с  Kaizen Costing са следните: 

- Непрекъснато понижаване на разходите във всяка фаза на 

производствения процес. 

- Понижаване на производствените разходи под нивото на 

стандартизираните разходи. 

 

6. Заключение 

В Тойота се насърчава изграждането и развитието на целия персонал зает 

с обслужване на процесите, които се осъществяват в компанията. За да може 

хората да запазят активната си ангажираност в работния процес и да 

повишават своето удовлетворение от работата компанията се стреми да им 

създаде допълнителни възможности да използва своята креативност и да 

развива своите умения. Чрез своята активност, която упражнява на всички 

нива хората влияят активно на резултатите, които постига компанията, но 

още по-важното е, че това им създава чувството за собственост, че те самите 

имат известен контрол над съдбата си. Тези чувства водят до общо 

удовлетворение и ефективност на всички нива. 
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Abstract. The demanding society and rapid increase of automated production 

lead to the need of a dynamic technological change called Industry 4.0. It is 

the main factor for maintaining a stable economy in the modern world, which 

is impossible without the integration of Cyber-Physical Systems, Internet of 

Things and Big Data. In this way, the companies will be more competitive 

and have many opportunities for development and growth, to be smarter and 

achieve better results, which connects the technological with economical 

aspects of this industrial revolution. 
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1. Въведение 

     В съвременния и развиващ се свят индустриалните 

предприятия са изправени пред предизвикателствата на все 

повече налагащата се глобализация. Нужна е динамична и 

фундаментална промяна, за да може предприятията да бъдат в 

крак с модерните изисквания на потребителите. Клиентите 
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изискват потребностите им да бъдат задоволявани по-бързо, по-

ефективно и по-евтино. За целта са нужни подобрения във всеки 

аспект – от вътрешните процеси в предприятието до отношенията 

му с външната среда. Отговорът на тези въпроси и решението на 

различните аспекти на дигитализацията в индустрията влияят на 

стратегическите решения, които компаниите трябва да вземат, за 

да увеличат шанса си да задоволяват клиентските потребности и 

да останат конкурентоспособни на пазара. Съществуват 

различни гледни точки дали новата вълна ще има положителен 

ефект или не, представени чрез двата аспекта на Индустрия 4.0 – 

икономически и технологичен. Те се допълват взаимно, за да 

улеснят възприемането на промяната в технологиите, която е 

неизбежна и засяга целия свят. 

 
2. Анализ на макроикономическата ситуация в България 

    През последните десет години България запазва и засилва едно 

от основните си конкурентни предимства – стабилната и 

предвидима макроикономическа среда. Правителството провежда 

благоразумна и консервативна фискална политика, при 

относително малка – за стандартите в ЕС – степен на намеса на 

държавата в икономическия живот. Икономиката на страната 

капитализира поредицата реформи, осъществени в 

предприсъединителния период, които подобряват 

институционалната рамка и създават условия за повишаване на 

ефективността. Ентусиазирани от присъединяването към Единния 

пазар, инвеститорите допълнително увеличават своята активност 

и инвестициите в икономиката до 35.3% от БВП, а привлечените 

чужди инвестиции възлизат на 23% oт БВП [3]. 

    За да подобри своята конкурентоспособност страната ни е 

необходимо да съсредоточи своите усилия върху подобряване 

качеството на работната сила (увеличаване на инвестициите в 

образование, при въвеждане на механизми за отразяване на 

нуждите на индустрията) и върху стимулиране активността за 

търсенето и въвеждането на нови технологии, да се насърчи 

абсорбирането на иновации от пазара, да се изгражда капацитет 

за усвояване и адаптиране на чуждестранни технологии и знания. 
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2.1. Политико-икономическа ситуация 

       Състоянието на икономиката в страната е важен фактор за 

имплементирането на Индустрия 4.0. Това включва както 

отрицателното, така и положителното влияние на 

икономическите фактори върху дейността на индустриалните 

предприятия. Състоянието на глобалната икономика като цяло 

влияе също така върху цената на всички вложени ресурси и 

способността на потребителите да купуват определени стоки и 

услуги. Състоянието на икономиката на страната може сериозно 

да повлияе на способността за привличане на капитал за нуждите 

на организациите. 

        В България икономическата и политическа ситуация винаги 

е била доста сложна. Последните години се наблюдава 

стабилност от към влиянието на политико-икономически 

фактори, което е предпоставка за развитие на организациите и 

навлизането на четвъртата индустриална революция. 

Таблица 1. БВП – Метод на доходите [3, 4, 5] 

 

        На Таблица 1 е показан БВП на страната за последните 10 

години [3, 4, 5]. Наблюдава се увеличение в БВП, в излишъка, в 

потреблението на основния капитал, в субсидиите върху 

производството и относително запазване на данъците върху 

производството. Това говори за стабилна и дори подобряваща се 

икономическа ситуация като цяло за страната. Увеличението на 

производството на стоки и услуги е един от основните показатели 

за икономическото развитие на една държава. Страна, която се 

развива икономически и следва световните тенденции за 

55



икономически подем със сигурност ще инвестира и в бъдещи 

софтуерни проекти, за да бъде конкурентноспособна в сферата на 

технологиите и промишлеността. 

2.2. Социално-културни отношения 

       Социално-културните фактори също засягат продуктите или 

услугите, които са резултат от дейността на компаниите. От 

социалните фактори зависи начина на осъществяване на бизнес 

процесите.  

       Социо-културните фактори характеризират начина и 

стандарта на живот на хората и формират ценностите, 

интересите, начина на общуване, отношението към труда. Затова 

е желателно системно да се анализират тези ценности, което ще 

позволи да се предвидят бъдещите ориентири в ценностната 

система на потребителите и техните бъдещи желания. Действието 

на законодателните органи и съдебната власт по отношение на 

стопанската дейност на организацията трябва да бъдат насочени 

към създаване на икономически условия и предпоставки за 

развитието на ефективна стопанска дейност, защита на потреби-

телите, разработване на стандарти за безопасни и здравословни 

условия на труд.  

       Необходимо е осигуряването на квалифицирани кадри за 

потребностите на бизнеса. Пътят към подготовката на 

квалифицирани кадри минава през образованието. Трябва да се 

вземе под внимание фактът, че доброто професионално 

образование и обучение зависи в голяма степен от 

възможностите за използване на съвременни технически 

средства. Съществуващата материална база в учебните заведения 

до голяма степен не отговаря на тези изисквания. И това важи не 

само за образованието, но и за абсолютни всички отрасли, 

сектори и сфери на икономиката и държавното развитие [9, 10, 

11]. 

       ИТ дружествата срещат значителните трудности в 

намирането на подходящи служители, особено за по-високите 

позиции, които изискват владеене на няколко програмни езика и 

познаване на всички елементи и стъпки на процеса на 

разработване и тестване на софтуер, съчетани с ръководни 

умения. Въпросът с намирането на персонал е една от главните 

пречки пред създаването на умни заводи, което е и една от целите 
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на Индустрия 4.0. Именно специалистите от ИТ сферата са тези, 

които ще бъдат от фундаментално значение за прехода на 

предприятията и заводите от познатата ни цялостна 

автоматизация до пълната дигитализация и управление чрез 

интернет [3, 7]. 

 
2.3. Технологично развитие 

       Скоростта на технологичните промени се е увеличила през 

последното десетилетие. Очевидно е, че организациите трябва 

бързо да реагират на текущите събития и сами да предлагат 

иновации. 

       Технологичните иновации, свързани с резултатите от NTP, 

влияят върху ефективността на производството и съответно на 

цената и качеството на продуктите, степента на остаряване на 

продуктите (включително чрез намаляване на жизнения цикъл на 

продуктите). 

       Силициевата долина в САЩ играе ключова роля за развитието 

на съвременните технологии. Там са създават основните иновации, 

които влияят на съвременните технологии. Центърът в Северна 

Каролина вече не е единственото място, където се разработват 

технологии и се създават нови иновативни организации. От 2012 

година технологичните компании, базирани в Силициевата до-

лина, са сключили 12 000 сделки, след тях е Ню Йорк - с 5000 

сделки. Следват още 10 нови центъра за иновации и създаване на 

стартъпи в света [6, 7, 12]. 

       Ето някои от бъдещите технологии, които в момента са само 

разработка, но до няколко години ще бъдат неразделна част от 

живота ни: 

        • IoT (интернет на нещата) - Идеята на иноваторите е 

всяко устройство, което може да приема и предава сигнал – от 

вградените компютри в колите, до термостати, светофари и дори 

байпаси и изкуствени сърдечни клапи, да се превърне в част от 

интернет. Ролята на компютрите, сървърите и смартфоните няма 

да се промени, просто ще бъде разширена и за това ще помогнат 

точно тези “второстепенни” устройства, които ще управляваме. 

Според изследване на Gartner през 2017 г. свързаните устройства 

ще се увеличат с 30% и се очаква да достигнат 8,4 милиарда броя, 

като 63% от тях ще са от потребителския сегмент. Според 

компанията, като се изключат автомобилните системи, най-
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разпространените устройства в него са „умните“ телевизори и 

приставки, а в търговския сегмент преобладават „умните“ 

електромери и видеокамерите за наблюдение. През 2020 г. 

компанията предвижда общите разходи в този сектор да 

достигнат почти 3 трилиона долара; 

        • Облачните технологии - “Облачните“ версии на 

системите за управление на бизнеса са все по-търсени през 

последните месеци и този процес ще увеличава значението си в 

бъдеще поради включването на големите международни дос-

тавчици на бизнес софтуер. Това от своя страна разширява 

възможностите пред малките клиенти и понижава прага на 

навлизане на ERP системите. Изнасянето на скъпо струващи 

функционалности като поддръжката на компютърни мрежи, 

сървъри, бази данни, операционни системи, бекъп и др. извън 

компанията клиент не само оптимизира бюджетите, но и я 

освобождава от нуждата да поддържа скъпоструващи IT екипи в 

несвойствени за нея технологични сегменти; 

        • AI (изкуствен интелект) - Увеличават се приложенията 

на изкуствения интелект в бизнес софтуера и технологии като 

„машинното обучение“ или гласови асистенти като Cortana вече 

са част от новите версии на ERP и CRM системите. Предимството 

на този тип приложения е, че могат да се обучават и да се 

подобряват с времето, което означава, че имат потенциала 

напълно да променят системите за управление на бизнеса и 

корпоративната информационна инфраструктура. По друг начин 

казано, изкуственият интелект е наука за концепциите, методите 

и средствата за създаване на интелигентни компютърни 

програми и изследване на естествения интелект чрез 

компютърни системи. 

        Всички тези нови технологии правят корпоративната 

инфраструктура на Индустрия 4.0 все по-комплексна и изискват 

интеграция с все повече външни устройства и интерфейси. Това 

увеличава значението на опита и експертизата и съответно 

поставя акцента върху внедрителите, които са от по-отдавна на 

пазара [12]. 

        Няма съмнение, че съвременните технологии биха били 

приети като магия от хората само до преди век. Ясно е, че за да 

можем да разчитаме технологията да ни бъде от полза, трябва да 
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я познаваме, поддържаме и разбираме. Но само до преди 100 

години обикновен струг е бил като машина от далечното бъдеще.  

 
3. Изследване на основните аспекти, съставящи 

концепцията на    Индустрия 4.0 

3.1.Индустрия 4.0 

      Терминът е лансиран за първи път от Федералното 

правителство на Германия, като идея  за внедряване на 

високотехнологична стратегия за развитие на немската 

индустрия през 2011 г. (част от стратегията High-Tech Strategy 

2020 for Germany) [1, 11]. Представлява съвкупност от свързани 

технологични решения за развитие на автоматизацията и обмена 

на данни в производствените процеси. Включват се интернет 

свързаност и взаимодействие на кибернетично-физически 

системи, обработка и анализ на големи информационни масиви и 

вземане на решения от изкуствен интелект, роботика, ползване 

на цифрови облаци, цифрово моделиране и симулиране на 

производствените процеси чрез виртуална реалност, 

интелигентна автоматизация, масово производство на индиви-

дуализирани продукти, поява на нови технологии, създаване на 

нови бизнес модели. Всички тези аспекти се определят като 

естествено продължение и трансформационен процес на 

цифровизацията и автоматизирането на производството за 

извършване на действия без намесата на човека. 
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Фигура 1. Обхват на Индустрия 4.0 – дигитални технологии [2] 

 
3.2. Технологични и икономически аспекти 

3.2.1. Технологични аспекти 

      Технологичните аспекти на Индустрия 4.0 се поставят от 

свързани, вградени и цифрово интегрирани системи, които 

подпомагат в голяма степен автоматизирането и автономното 

управление на производствените процеси. Те обединяват хора, 

машини, оборудване, логистични системи и продукти, които 

могат да общуват и да си сътрудничат директно помежду си. 

Всички процеси свързани с производството и логистиката могат 

да бъдат обединени и споделяни между различните компании, 

тъй като няма информационни или технологични бариери. Това 

улеснява и забързва процеса на производство. 

       В стратегията за четвъртата индустриална революция 

ключови са следните технологии, които обуславят цялостно 

развитието и имплементирането на Индустрия 4.0 [11]: 

• (Industrial Internet of Things – IioT); 

• Симулации; 

• добавена/виртуална реалност (VR/AR); 

• автономни роботи; 
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• облачни технологии (Cloud computing); 

• киберсигурност; 

• триизмерно/адитивно отпечатване (3D printing); 

• хоризонтална и вертикална системна интеграция; 

• анализи в големи информационни масиви (Big Data). 

      Този списък се допълва и с нови технологични решения, 

които ще изиграят водеща роля: изкуствен интелект и 

когнитивни системи, машинно самообучение, интелигентни 

мобилни приложения (мobile applications), блокчейн технологии, 

цифрови платформи и други.  

       Въздействието на технологичните аспекти на Индустрия 4.0 

върху производствените и бизнес процеси могат да се обобщят 

със следното: 

• Създаване на нови продукти и услуги, иновативни 

бизнес модели и възможности за персонализиране и 

адаптиране към нуждите на клиентите; 

• Цифровизиране на цялостния производствен цикъл, 

преработка на всички машини и уреди да може да бъдат 

управлявани чрез интернет или вътрешни, специфични 

за всяко предприятие дигитализирани мрежи; 

• Тенденция на смаляване на електронните устройства 

като размери и разходи. 

Нуждата от Индустрия 4.0 е следствие от съвременното 

развитие на индустрията и информационните и комуникационни 

технологии. Развитието на някои ключови технологии доведе до 

откриване и на нови, значителни възможности при 

съвместяването им. Въздействието им върху производствените и 

бизнес процеси дава възможности за създаване на нови продукти 

и услуги с вградена интелигентност, иновативни бизнес модели 

и възможности за персонализиране и адаптиране към нуждите на 

клиентите. Един от най-важните елементи е дигитализирането на 

цялостния производствен цикъл, ускоряване на развойната 

дейност чрез виртуално прототипиране и производство, гъвкава 

организация на производствения процес.[5,8] 

3.2.2. Икономически аспекти 

     Дигиталните технологии драматично промениха 

производствения сектор: 

• Многократно се увеличи обработвания обем данни; 
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• Изискванията за изчислителна мощ и свързаност 

нарастват осезаемо с всяка година;  

• Бизнес анализите и разузнаването са задължителни 

компоненти във всяко индустриално предприятие;  

• Възникнаха нови форми на взаимодействие между 

човек и машина (тактилните интерфейси и системите 

за подобрена реалност);  

• Ръчният труд се замени от скъпи и сложни роботи и 

сензори; 

• Появяват се все повече прототипни, индустриални 

технологии като триизмерното отпечатване и други. 

Динамично променящия се свят принуждава индустриалните 

предприятия да се придържат към промените и нововъведенията 

и да наблягат именно на бързо развиващите се технологии. 

      Повечето от компаниите с дългогодишна история и опит се 

мобилизират с цел да се адаптират към тези промени: мнозина 

търсят да стигнат до следващия хоризонт на оперативните 

постижения чрез пряко използване на нововъзникващи 

технологии, докато други се опитват да разработят нови бизнес 

модели (нови производствени организационни модели на 

фабрики, развиване на нови виртуални пазари). Комбинирани, 

тези усилия почти неизбежно ще доведат до пълна 

трансформация на цялата организация.  

Основните икономически предизвикателства, пред които е 

изправена страната са:   

• недостатъчна и несъответстваща квалификация на 

работниците и служителите;  

• нови области и търговски практики, които изискват 

регулация; рискът от загуба на работни места, без да 

бъдат заменени, по-конкретно нискоквалифицирани 

такива;  

• липса на адекватни умения, за да се ускори преходът 

към Четвъртата индустриална революция, както и 

опасност от възникване на висока и трайна 

структурна безработица. 

      Изчисленията показват, че 65% от децата, които сега започват 

началното си образование, в крайна сметка ще работят напълно 

нови професии, които в момента дори не съществуват.  
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      Сред някои от основните предизвикателства пред 

икономиката се споменават и високата първоначална 

инвестиция, както и последващите разходи за поддръжка, 

проблемът със сигурността на данните, кибер атаките и индус-

триалния шпионаж [9]. 

Индустрия 4.0 има капацитета да отведе производството и 

услугите в съвсем нова ера на конкурентност, където 

автоматизацията върви ръка за ръка с персонализацията и 

ориентираните и съобразени с клиента решения. Предвид 

бързите темпове на промяната, сътресенията в съществуващите 

бизнес модели водят до почти едновременно въздействие върху 

заетостта и необходимостта от нови професионални умения, 

изискващи спешни и съгласувани усилия за приспособяване.  

 
3.3. Обобщение и анализ на резултати 

       Четвъртата индустриална революция може да се определи 

като системна и експоненциална трансформация, която цели да 

превърне познатите ни екологично-вредни, неефективни и скъпи 

предприятия в новите и умни заводи на бъдещето. Това ще стане 

основно чрез нов тип автоматизация, мрежи и механизми за 

децентрализирано управление, както и благодарение на 

аналитични инструменти, на базата на обработка на големи 

данни и интеграцията им чрез информационни и 

комуникационни технологии, както и масивна виртуализация на 

процеси и системи за тяхното по-ефективно развитие, внедряване 

и експлоатация [8]. 

       Внедряването на Индустрия 4.0 ще доведе до множество 

промени в индустриалната и ИТ сфера, което ще повлияе силно 

върху множество икономически и социални процеси, които ще 

засегнат всички нас като потребители и като граждани [6, 7]. 

Бързият и мащабен процес на навлизане на дигиталните техноло-

гии във всеки аспект от ежедневието води до сериозни промени. 

Българските предприятия са наясно с ползите от внедряването на 

Индустрия 4.0. Най-голям ефект те очакват от оптимизацията на 

ресурсите, подобреното планиране, увеличаването на 

конкурентоспособността, ефективното събиране и анализа на 

данни, подобреното обслужване, по-високото качество, 

прилагането на нови бизнес модели и прозрачността на бизнес 

процесите. 
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4. Заключение 

      Комплексна е връзката между технологичните и 

икономическите аспекти на Индустрия 4.0.  Въпреки 

неизбежните трудности по интегрирането на цялото общество 

към новата индустриална революция, ползите и откритите въз-

можности за развитие на бизнеса и икономиката са 

предпоставките за търсенето на иновативни начини чрез 

технологиите за обмен на информация и данни. 

      Ще се наложи цялостна реорганизация на начина на работа и 

ролята на човека, имащ огромен принос за подпомагане както на 

технологичните, така и на икономическите аспекти на Индустрия 

4.0. Кибернетично-физическите системи ще подпомогнат 

интеграцията и гарантират сигурността на данните, а Internet of 

Things ще улесни компаниите и държавните институции да 

организират процесите си лесно, достъпно и икономически 

изгодно за постигане на желаните резултати.  

      Поради това взаимодействието между човека и машините, 

както и промяната в мисленето са изключително важни за 

постигане на необходимата синергия. 
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Abstract. This paper focuses on imbalanced datasets and uses different methodologies for 

the part of classification process related to building train and test subsets. Popular 

classification methods are then applied and evaluated based on the recall result for the 

minority class. On the basis of the results from our experiments we suggest that for 

imbalanced datasets when the minority class presents noticeably higher interest, we should 

use alternative methodology for building the train subset and not the standard random 

allocation of observations, in order to improve the predictive power of the classifier for the 

minority class.  

Keywords: machine learning, classification problems, imbalanced datasets, Python. 

 

1. Introduction 

Machine learning has gained great popularity in recent years, as it has various 

application in the many areas. Making relationships between different features in 

data and exracting valuable information to solve problems can be very challenging. 

Machine learning has proven to be efficient in such cases. This is more true than 

ever in today’s world of information technologies with constant inflow of data being 

recorded in huge number of systems and databases. 

In a database, observations can form datasets with specific features. This way 

each observation in the dataset is described by availalable features. The features can 

be continious, categorical or binary. Observations may belong to a specific class 

characterized by the values of its features. If we know the correct class for given 

observations then we can apply supervised learning. Part of supervised learning are 

classification problems [9]. Some of the commonly used classification methods 

include - logistic regression, k nearest neighbors, decision trees, support vector 

machines, neural networks and more. 

Solving classification problems can help society and organizations overcome 

different risks and challenges. Helping medical personnel process different tests of 

patients and direct patients to appropriate specialists for treatment is an example of 

a use case in healthcare. Targeting potential customers can significantly improve 

the efficiency of commercial companies. Categorizing different texts and images 

helps automate many processes in different organizations [1]. These are just few 

examples of the many possible application of classification problems. 
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There are a number of challenges that analysts face when trying to work on 

classification tasks. It is not unusual for a dataset to have a dominant class - 

observations predominantly belonging to one class, and much less observations 

belonging to another class. It is often referred to such datasets as imbalanced. Often, 

the minority class constitutes the real interest for the analysts [3]. For example, a 

bank would have mostly borrowers who are able to make installments on their loans, 

otherwise the bank would fail. Hence, the bank would have to make prediction on 

customers with high risk using considerably less bad payers versus good payers 

available in its customer database. 

Traditionally, when building a classifier the input dataset is split into two 

subsets. One of the subsets is used to build the classifier, hence it is called train 

subset and the other subset evaluates the performance of the classifier by 

categorizing observations not “seen” by the classifier during the training phase. As 

standard, the bigger portion of the observations are allocated to the train subset. 

Both the train and test subsets must have the same features [7]. 

In our study, we examine different imbalanced datasets and apply popular 

classification methods on them. We use different methodologies to create the 

training and test subsets. In our results, we focus on improving the predictive power 

for the minority class. The rest of the paper is structured as follows. In Literature 

Review, we present briefly the different classification methods and methodologies 

for building the training subset which are used in the experiments. We also make an 

overview of the key indicators that are used to evalute the performance of the 

classificators. In the Experiments section of the paper, we present the results from 

the study. Finally, the final remarks are given in the Conclusions section of the paper.  

     

2. Literature Review 

In our study, we will use several popular classification methods and apply them 

to the selected datasets. We will briefly present each method without going into 

details, as it is outside the scope of this paper. The methods in question are logistic 

regression, k nearest neighbors, decision trees, random forest, support vector 

classifier and naive bayes classifier. 

Logistic regression models the posterior probabilities of the K classes using 

linear functions of the independent variables. The probabilities are constrained to 

sum to 1 specified by the K-1 log-odds or logit transformations [10]. Logistic 

regression models are widely used in medical fields, social sciences, scoring loan 

applicants, sports betting among others. 

One of simpliest classification methods is k nearest neighbors. When a new 

test observation is classified, the distance (usually Euclidean or Manhattan) is 

computed with each training data point. The class of the k nearest train points 

(neighbors) is considered at next stage. The predominant class within the k nearest 

neighbors determines the class of the test observation at the end [2]. The method 
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finds applications in bankruptcy predictions, customer relationship management, 

fraud detection, image recognition and many more fields. 

The concept of decision trees is relatively easy to grasp. The method partitions 

the feature space into a set of rectangulars. Following that in each one of the 

rectangulars a simple model is fit. The same partition can be illustrated also as a tree 

or a flowchart-like structure. In this way each node tests an attribute, each branch is 

an outcome when applying the model and leaf nodes represent a class label. The 

road from the root to the leaf is determined by classification rules. Random forest 

uses similar concept, but creates multiple decision trees and determines the class 

based on results from the individual trees. For example, the mode or mean of the 

individual trees can be used as decision rule for the class [10]. 

Support vector classifier belongs to the support vector machine family for 

classification. The technique handles primarly binary classification problems, but it 

can be modified to work with datasets containing more than two classes. The 

method can use different kernels which can be linear or non-linear. In principal, 

these methods (support vector machines) are defined as optimization problem which 

has a single solution [6]. The method is widely used in many areas - finance, credit 

risk, time series forecasting, image recognition and many more. 

The final classification method which we use in our experiments is the Naive 

Bayes classifier. The classifier strives to create a model (from an existing and 

available data) that splits the data into different classes. Based on the build model, 

it tries to predict the class of a new observation. When building the model, a subset 

of the input dataset is created and it is determined the elements of which class are 

most common. It is considered that any new observation in this subset would belong 

to the same class. [10] The method derives from the Bayes definition for conditional 

probability and the assumption for independenca among the variables (hence the 

“Naive” part in the name). 

As standard practice in classification problems, a model is created by training 

it on part of the dataset and then the remaining of the observations are used to test 

the predictive power of the model. A very intuitive way to separate the input dataset 

into train and test is to randomly assign each observation to one of the two subsets 

using a predefined proportion of observations for each subset. For example, we have 

a dataset of 100 observations. We decide that 80 percent of the observations are 

reserved for training and the remaining 20 percent for testing. We proceed by 

randomly selecting 80 observations for the training subset and 20 observations for 

the test subset. 

There are alternative methodologies available for the train/test subset creation. 

In our study, we use Random Oversampling and Random Undersampling. These 

methodologies can be of particular help when working with imbalanced datasets or 

datasets that have predominant class (classes are inequally represented). In the 

following paragraph, we are briefly describing the concept of these two 

methodologies. 
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Random Oversampling and Random Undersampling are two sides of the same 

coin. Random Oversampling tries to balance class distribution by replicating 

random observations from the minority class. On the other hand, Random 

Undersampling aims to balance class distribution via random elimination of 

observations that belong to the majority class. A drawback of Random 

Oversampling is that could potentially lead to overfitting due to the extensive 

copying of minority class examples. As for the Random Oversampling, this 

methodology could possibly harm the training by eliminating useful members of the 

majority class [4]. 

To evaluate the performance of a classificator, analysts often rely on the 

confusion matrix. Below we visualize the dimensions of a confusion matrix. 

 

Table 1. Confusion Matrix 

  Actual 

Predicted 
True Positives (TP) False Positives (FP) 

False Negatives (FN) True Negatives (TN) 

 

Positives refer to correctly classified observations, whereas negatives refer to 

misclassified observations. More specifically, True Positives (TP) gives us the 

observations which are observed positive and are actually positive, True Negatives 

(TN) are observed negative and actual negative, False Positives (FP) are observed 

negatives and actual positives, and finally, False Negatives are observed positives 

and actual negatives [11]. 

Using the confusion matrix, we can define key measures for the performance 

of a given classifier. Accuracy as a performance measure looks at the sum of all 

correctly classified observations divided by the total number of observations in the 

subset [11]. 

Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
 

Sensitivity, also known as recall, provides information on the accuracy of only 

positive predictions [11]. 

Sensitivity =
TP

TP + FN
 

Specificity, also known as precision, represents the accuracy only of negative 

predictions [11]. 

Specificity =
TN

TN + FP
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F1 score is a statistical test that takes into consideration both sensitivity and 

specificity. In other words, it is the weighted average of the sensitivity and 

specificity [11]: 

 

F1 = 2 ∗
Sensitivity ∗ Specificity

Sensitivity + Specificity
 

 

In our study, we are focusing on the recall (sensitivity) measure for the 

minority class within a dataset. This measure is particularly important when we 

work with imbalanced dataset where the minority class has high value even though 

in reality it is considerably less observable than the majority class. For example, 

when banks give out loans, their primary interest is to avoid giving loans to entities 

unable to pay the loan back. These cases (this class) are usually far fewer than the 

ones who pay their principal and interest on their loans. Therefore, banks are much 

more interested in correctly predicting who will not be able to pay back the loan 

than the cases which will pay back on time. Recall focuses exactly on giving us 

indication what proportion of the entities not able to pay the loan are correctly 

predicted. Similar examples can be given for healthcare cases, customer retention 

cases and many more fields.   

 

3. Experiments 

The experiments for the study are performed using Python 3.7 and Spyder 4.1.1 

as development environment.  

Six different classification methods are used in the study - k-NN, Logistic 

Regression, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Classifier and Naive 

Bayes Classifier. The following libraries and methods in Python are applied. For k-

NN classifier, the neighbors method from the sklearn library is imported. As number 

of neighbors we use the square root of the number of observations in the respective 

dataset. For the Logistic Regression, we load the LogisticRegression method from 

the sklearn.linear_model library. For the Decision Tree, we import the 

DecisionTreeClassifier from sklearn.tree library. For the Random Forest, we use the 

RandomForestClassifier from sklearn.ensemble. For Support Vector Classifier, we 

load the SVC method from sklearn.svm library. And finally, for the Naive Bayes 

classifier, we import the GaussianNB method from sklearn.naive_bayes library. All 

classifiers are used with default values for their parameters. 

We are also applying three different methodologies when building the train 

and test subsets. We refer to the random allocation of observations from the input 

dataset into train and test subsets as the standard methodology. For this purpose, we 

take advantage of the train_test_split method available from the 

sklearn.model_selection library. In all instances (datasets), 80 percent of the 

observations from the input datasets are reserved for the train subset and 
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respectively 20 percent of the observations go to the test subset. The other 

methodologies experimented with are Random Undersampling and  Random 

Oversampling. In order to use them the following commands are imported in Python. 

For Random Undersampling, we load RandomUnderSampler from 

imblearn.under_sampling. For Random Oversampling, we import 

RandomOverSampler from imblern.over_sampling. All methodologies are used 

with their default values for the their respective parameters.  

In Table 2, we present the datasets that are used for the experiments. For each 

dataset, we note the number of observations, features and number of observations 

representing each class. Each dataset has two classes, where class 0 is always the 

majority class and class 1 is always the minority class in the respective dataset. 

The datasets have a range of number of observations between 2 201 and 7 178. 

All of the datasets can be considered large in terms of number of observations. The 

number of features vary from 3 to 19 in the selected datasets.  Based on the number 

of observations representing each class, we can say that the datasets are imbalanced, 

as the majority class has twice as much (or close to twice as much) observations 

than the minority class.  

 

Table 2. Datasets 

Dataset 

Number of 

observations 

Number of 

features 

Class 0 

Observations 

Class 1 

Observations 

Marital 

Satisfaction 7178 11 
4903 2275 

Titanic 2201 3 1490 711 

Phoneme 5404 5 3818 1586 

Churn 7043 19 5174 1869 

 

 

Tables 3, 4, 5 and 6 depict the recall results achieved for the minority class for 

each of the 4 datasets when using the standard method for allocating observations 

to train and test dataset, and also the recall result achieved when using 

Undersampling and Oversampling as methodology. The leftmost column in the 

tables informs of the classification method applied.  
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Table 3 

Classificator 
Marital Satisfaction 

Standard Undersampling Oversampling 

k-NN 0.52 0.69 0.70 

Logistic Regression 0.58 0.73 0.73 

Decision Tree 0.59 0.68 0.61 

Random Forest 0.61 0.80 0.69 

SVC 0.56 0.71 0.71 

Naive Bayes 0.59 0.67 0.66 

 

 

Table 4 

Classificator 
Phoneme 

Standard Undersampling Oversampling 

k-NN 0.65 0.91 0.88 

Logistic Regression 0.45 0.81 0.76 

Decision Tree 0.77 0.85 0.75 

Random Forest 0.88 0.92 0.87 

SVC 0.76 0.94 0.90 

Naive Bayes 0.73 0.84 0.80 
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Table 5 

Classificator 
Titanic 

Standard Undersampling Oversampling 

k-NN 0.40 0.45 0.39 

Logistic Regression 0.52 0.56 0.47 

Decision Tree 0.42 0.54 0.61 

Random Forest 0.42 0.61 0.53 

SVC 0.54 0.55 0.61 

Naive Bayes 0.57 0.66 0.55 

 

Table 6 

Classificator 
Churn 

Standard Undersampling Oversampling 

k-NN 0.26 0.58 0.65 

Logistic Regression 0.56 0.81 0.81 

Decision Tree 0.52 0.65 0.51 

Random Forest 0.50 0.77 0.54 

SVC 0.26 0.45 0.38 

Naive Bayes 0.75 0.83 0.83 

 

We can clearly see that recall results for the minority class are almost always 

higher when we use Random Undersampling or Random Oversampling as 

methodology for train/test. In many instances the improvement in the recall is quite 

noticeable and significant. For example, the Marital Satisfaction dataset using 

Random Forest as classifier we get 0.61 recall for the minority class when the 
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standard methodology for building train/test subsets is used, and with Random 

Undersampling we achieve 0.80 recall with the same classifier. Similar, the Churn 

dataset has recall result 0.56 using the standard train/test split methodology when 

Logitic Regression is applied and much better recall when either Random 

Undersampling or Random Oversampling is applied - 0.81. Another example is 

Titanic dataset, where we get recall of 0.42 for the minority class with Decision 

Tree classifier and impressive 0.61 recall applying Random Oversampling 

methodology for building the train and test subsets. 

In general, we can note that using Random Oversampling or Random 

Undersamping manages to give us a recall improvement of at least 0.10 using 

different classification methods. 

 

4. Conclusions 

In this paper, we selected 8 datasets with imbalanced distribution of the 

observations, according to their classes. We examined building train subsets with 

standard partition of the data and alternative methodologies - Random 

Oversampling and Random Undersampling. We applied a number of popular 

methods for classification and evaluated their performance using the recall measure 

on the minority class. 

Based on the results, we can conclude that no matter which classification 

method is being applied, in order to achieve a better recall result for the minority 

class in a given imbalanced dataset, we need to use methodology for spitting the 

dataset into train/test subsets different than the standard random allocation of 

observations to train/test subsets, like the examined Random Oversampling and 

Random Undersampling methodologies. Looking at the results presented in the 

paper, we could expect a significant increase of 10% in recall of minority class when 

applying an alternative methodology for splitting the input dataset in train and test. 

In future work, we can analyze characteristics of imbalanced datasets which 

may suggests specifically what methodology for train/test split would be most 

appropriate for the given dataset. 
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Abstract. In this report the way of designing a mobile application that captures the road 

environment in real time is considered. The logo is the basic and one of the most important 

elements in creating the app. The main factors of developing the logo help to balance all the 

components, including the colors, so it could sustain the harmony amongst the app’s 

intention and being pleasant for the eye. Awareness of the different styles and techniques in 

designing a brand logo, such as color theory, etc. helps in creation a unique app’s logo.   The 

process of making a user interface and user experience is studied. Sample designs of the 

entire mobile application with all its functionalities have been created. In conclusion, the 

entire process of capturing the road environment in real time is tracked.  

Keywords: mobile application that captures the road environment, real time, mockup, 

design, user interface, user experience.  

 

1. Въведение 

Разработването на мобилно приложение изисква до голяма степен 

креативност. Докато уеб-разработчиците се фокусират приоритетно върху 

функционалните аспекти на уеб сайтовете, все по-малко внимание се обръща 

на проблемите по проектиране на уеб-потребителския интерфейс. Процесът е 

трескав и многоаспектен, като трябва да се вземат предвид редица фактори, 

влияещи върху цялостното изграждане на приложението. Една от първите и 

най-съществени стъпки е разработване на лого, чрез което приложението да 

бъде ясно и категорично разпознаваемо. Адекватното анализиране на 

потребностите на клиентите и техните интереси безпогрешно ориентира към 

подбор на правилната целева група, съдействайки за създаването на най-

подходящото и въздействащо лого.  

Обект на настоящата разработка е мобилно приложение, което заснема в 

реално време пътната обстановка. Нейната актуалност се предопределя от 

динамичния начин на живот на съвременния човек и необходимостта от 

такъв вид платформа за задоволяване на неговите потребности. Много хора, 

които имат книжка и шофирането им е неизменна част от живота, имат 
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проблем с обстановката на пътя и с това безпроблемно да пътуват. Може да 

им се помогне да се справят с това неудобство и да се ограничат 

пътнoтранспортните произшествия.  

Чрез приложението бизнес потребителите могат да правят 

видеоповторения на дадена минала ситуация. Тоест при някакъв проблем на 

пътя или катастрофа те имат доказателство. Приложението предоставя на 

потребителите си редица други функции, които биха били изключително 

полезни за бизнеса. Това, което прави този продукт различен са именно 

видеоповторенията, които всеки потребител може да генерира и да използва 

в своя полза. С помощта на CaptureIT потребителите имат възможността да 

заснемат всяка секунда от своето преживяване по време на път. Резултатът за 

тях е пътуване, изпълнено със спокойствие и сигурност. 

Предмет на разработката е проектирането и дизайна на нейния уеб 

потребителски интерфейс, вкл. създаване на отличително лого за продукта. 

CaptureIT е мобилно приложение, чиято цел е чрез създаване на подходящ 

дизайн за потребителите, който да им спестява време в забързаното 

ежедневие, като им предоставя възможността да заснемат в реално време 

пътната обстановка. Основните задачи са да се направи необходимото 

проучване в сферата на потребителския интерфейс и преживяване в подобни 

приложения; да се направят скици, показващи основните екрани и как биха 

изглеждали те, каква е информацията, която биха съдържали; да се направят 

съответните екрани на компютърна програма; да се добавят необходимите 

цветове и елементи, така че те да изглеждат завършени, лесни и приятни за 

използване от потребителите. 

 Настоящата разработка е част от курсов проект на студенти от  

специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ в Технически 

университет – София  с ментор втория автор. Тези студенти са технологични 

ентусиасти, работещи в малки екипи. Всеки от тях оставя личен отпечатък 

върху иновативните идеи и продукти, които създават. За тях кариерното и 

професионално развитие е на първо място и смятат, че е важно да се 

инвестира в него. 

   

2. Разработване на лого 

Основният сетивен орган, чрез който възприемаме света около себе си е 

зрението. А съзряното поражда разнообразни емоции. Това предопределя 

значимостта на визуалната версия на всяко приложение. Неговото лого 

именно е визуалната интерпретация на основното послание, което отправя 

към потребителите и по която бива разпознато от тях [1, 2]. Затова е особено 

важно тя да интегрира в себе си ключови моменти от това послание. Целта е 

да се въздейства по определен начин върху потребителите като предизвика 

чувства, емоции и коментари. Процесът по разработване на лого се състои от 

няколко етапа [10]. Ще се спрем на по-важните от тях.  
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2.1. Избор на цветова аранжировка и хармония    

Изборът на цветове има ключова роля при създаването на дизайна. Те 

оказват силно въздействие върху човешките емоции и настроения. В мозъка 

протича сложен процес, който започва с възприемането на цвета от очите и в 

крайна сметка предизвиква промени в настроението и емоциите ни. Все 

повече изследвания показват, че цветовете играят решаваща роля при 

вземането на решения. Именно затова е важно те да бъдат подбрани 

подходящо, защото ще окажат огромно влияние върху начина, по който 

продуктът се възприема от обществото. Ненатрапчиви и не много ярки, за да 

не разсейват потребителите докато шофират. Възможност за Dark mode 

(тъмен режим). 

Синьото създава предпоставка за дълбок размисъл над живота и 

истината. Синият цвят символизира постоянство, упоритост, настойчивост, 

преданост, сериозност, строгост. Хората, които го предпочитат, се стремят 

към ред и систематизация. Те винаги имат своя гледна точка, предани са на 

делото си. В митовете синият цвят е божествена проява и цвят на 

загадъчността. Синият цвят е загуба на реалността, мечта, фанатизъм. В този 

цвят са облечени маговете и вълшебниците. Облечените в синьо през 

средновековието знаели истината. В древен Египет вътрешността на 

пирамидите се боядисвали в синьо, скарабеят също е син, Буда и Кришна са 

сини. Синият цвят на знамената означава свобода, обединение. Синьото 

възстановява нервната система, помага при разсеяност, при сърцебиене, при 

разстройства на червата, балансира емоциите и намалява кръвното налягане. 

Хората, подложени на стрес и напрежение не харесват синия цвят, отхвърлят 

го и пушачите. Предпочитат го хора, които търсят хармония с околните и със 

себе си [3]. 

 

 
 

Фиг. 1. Цветова палитра 
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2.2. Стил, шрифт, форми и позиция при разработване на логото  

Подходящата композиция от текст, форми и цветове, съставящи едно 

лого трябва да бъде твърде обрана, без претрупване с някои от компонентите. 

Съчетанието между наименованието на приложението и символи, загатващи 

предназначението му композират едно семпло, но разпознаваемо лого. 

Развитие на идеите за лого на приложението премина през следните стадии. 

Първоначалната идея за име и лого на приложението беше Cam It, 

представена на фиг.1. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Фиг. 2. Първоначалната идея за име и лого на приложението 

 

Следвайки идеята за EagleEye, предложена от колежката Г. Янева, 

орлите винаги са били символ на божественото, техните изображения 

присъстват в много култури по света, където гордо носят името си "Царят на 

небесата". Така във Фън Шуй орелът се е превърнал в символ на властта. И 

благодарение на острото си зрение, той има отличен поглед или, иначе 

казано, голяма перспектива. Той може да се издигне до висините и да 

придобие обща представа за света. И в тази връзка, идеята е да се интегрира 

под някаква форма в приложението, дали в логото, мисията или някъде по 

дизайна, но да се засили усещането, че въпросното приложение не пропуска 

нищо и е всевиждащо. Това доведе до следните идеи за лога, показани  на 

фиг. 3 
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Фиг. 3. EagleEye идея за име и лого на приложението 

 

Окончателната идея за име и лого на приложението CaptureIt  е 

представена на фигура 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 4. Окончателна идея за име и лого на приложението CaptureIt 

 

3. Създаване на mock-ups и потребителски интерфейс  

Дизайнът на потребителския интерфейс или UI Design, което е 

съкращение от User Interface Design, е направление, което се занимава с 

проектиране на потребителски интерфейс за електронни устройства и 

съответния софтуер. Основната цел на UI дизайна е да осигури максимално 

удобство на потребителя, без това да се отразява неблагоприятно на неговата 

ефективност [7, 8]. На фиг. 5 са представени Mock-ups на мобилното 

приложение за крайните потребители: 

1. Започва се с прозорец за регистрация, в който има опцията потребителят 

да се регистрира с фейсбук или да си направи ръчна регистрация.  

2. След това се отваря началната страница. Нещото, което се вижда е 

отворената камера, бутон за старт, бутон за карта и поле с допълнителни 

функции.  
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Фиг. 5. Потребителски интерфейс 

Според С. Манова [6] стъпките, през които протича един процес при 

създаването на UI дизайн са: 

✓ Дефиниране на изискванията към функционалността  

✓ Анализ на потребителите и задачите  

✓ Информационна архитектура  

✓ Прототипи  

✓ Проверка и тестване на използваемостта  

✓ Графичен UI дизайн  

✓ Софтуерна поддръжка 

 

3. Основна функция на приложението е да прави видеоповторения на 

пътната обстановка. Това става чрез бутона START. 
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  .  
Фиг. 6. Стартово меню 

4. След като се натисне бутона за карта се отваря карта, на която има 

изобразена с балончета различна ситуация, споделена от други 

потребители. Имаш и опция всеки  сам да добави история, която създава 

от своя профил.  

5. Когато се натисне на даден проблем се визуализира Feed, в който се 

вижда какво са споделили приятели и да се реагира.  

                       
 

Фиг. 7. Карта 
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6. От началната страница може да се влезе и в поле с допълнителни 

функции, които са следните, показани на фиг. 8.  

    
 

Фиг. 8. Допълнителни функции 

 

7. Моят профил, настройки, бонус точки, музика, любими контакти:  

    

 

Фиг. 9. Профил, настройки, бонус точки, музика, любими контакти 

Чрез тези допълнителни функции може да се обработва заснетото видео 

и да се споделя. Може да се събират бонус точки и да се следи къде може да 

се използват. Също така има достъп до любими номера в телефона и може да 

се слуша музика през приложението. 
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4. Заключение 

Процесът по изграждане на мобилно приложение е продължителен и 

обхваща значителен брой фази. Разработването на потребителски интерфейс 

е съществена част от този процес. Той опосредства комуникацията 

приложение - потребител. Тъй като осъществява това интерактивно 

общуване на потребителя с услугата, той представлява най-значимата част от 

дизайна. Докато се изгражда потребителския интерфейс се уточняват 

основните изисквания към проектирането, респективно художественото 

оформление на дизайна. Най-малкото една предварителна представа за това 

как потребителите ще комуникират с мобилното приложение предопределя 

визионерското схващане за UI/UX на проекта. Всички потенциално 

заинтересовани страни за боравене с услугата разполагат с някаква представа 

и очаквания за това как биха искали да работи интерфейсът. Изискванията 

към него трябва да представляват компилация от познания за потребителите, 

технически параметри, най-добри практики за проектиране и каквато и да е 

друга разнообразна входна информация. Тъкмо поради това е наложително 

той да бъде максимално семпъл и лесен за употреба, пригоден към нуждите 

на потребителя, който ще борави с него.  

Визуализацията на цялостната представата за приложението  е 

композирана в логото, чрез подходящо подбрани цветове, шрифт и стил. 

Целта е да се създаде трайно позитивно впечатление у клиентите за бъдеща 

разпознаваемост на бранда. Разработването на лого поставя фундамента, 

върху който да се градира от дефиниране на потребностите до създаване на 

потребителки преживявания за клиентите. Настоящото лого е съобразено с 

целите и цялостния бранд на приложението, за да се създаде доверие у 

потребителите. Оформлението на дизайна за момента не е окончателно така, 

че се очаква да настъпят известни промени в бъдеще. Сегашният дизайн е 

само първата стъпка към финалната визия на приложението. Той служи най-

вече за материализиране и обобщение на множеството първоначални идеи.  

Този проект се осъществи благодарение на любезното съдействие на  

софтуерна компания FidWeb. 
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1. Въведение 

Настоящата разработка описва първата част от курсов проект на 

студенти от Технически университет - София по специалност „Мениджмънт 

и бизнес информационни системи“. Тя представя резултатите от 

предпроектния функционален анализ за разработване на  мобилно 

приложение CaptureIT, което заснема в реално време пътната обстановка. 

Основни ментори по този проект са: вторият автор, от страна на университета 

и специалисти от една много успешна софтуерна стартъп компания Fidweb, 

от страна на бизнеса. Последната е създател на приложения като SoCourt, Аз-

Кметът и много други с основна мисия да направят света по-добре място за 

живеене, чрез скъсяване на дистанцията между хората, технологиите, 

администрацията, възползвайки се от най-нови технологични иновации.  

Екипът по този проект е съставен от технологични ентусиасти, работещи 

в малки екипи. Всеки един от него остави личен отпечатък върху 

иновативните идеи и продукти, които създават. За тях кариерното и 
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професионално развитие е на първо място и смятат, че е важно да се 

инвестира в него. 

Много хора, които имат книжка и шофирането им е неизменна част от 

живота имат проблем с обстановката на пътя и с това безпроблемно да 

пътуват. Разработката на настоящото приложение може да им помогне да се 

справят с това неудобство и да се ограничат пътнотранспортните 

произшествия. Чрез него бизнес потребителите могат да правят 

видеоповторения на дадена минала ситуация. Тоест при някакъв проблем на 

пътя или катастрофа те имат доказателство.  

Приложението предоставя на своите потребители и редица други 

функции, които биха били изключително полезни за бизнеса. Това, което 

прави този продукт различен са именно тези видеоповторения, които всеки 

потребител може да генерира и да използва в своя полза. С помощта на 

CaptureIT той има възможността да заснема всяка секунда от своето 

преживяване по време на път. Резултатът за него е пътуване, изпълнено със 

спокойствие и сигурност. 

Оттук произтича дефинирането на обект на настоящото изследване, а 

именно - мобилно приложение CaptureIT, което заснема в реално време 

пътната обстановка. Предмет е предпроектния функционален анализ за 

неговото разработване. Основната цел е да се дефинират функционалните 

характеристики, които трябва да предоставя това приложение. За нейното 

постигане в следващите части са решени редица последователни задачи. 

 

2. Мисия на проекта 

Основната мисия на проекта е да се предостави удобство и спокойствие 

на фирмите, които имат служебни автомобили, като им се помогне с 

намаляване на оперативните разходи, повишаване на ефективността на 

работа и по-добра информираност в реално време. Идеята на приложението 

е: 

• Да се промени начинът, по който хората пътуват по време на работа, 

помагайки на работодателите да поддържат по-добра и удобна 

връзка със служителите си с негова помощ. 

• Мениджърите бързо и лесно да разпределят задачи на своите 

служителите, като получават своевременна информация от тях в 

реално време с помощта на CaptureIT. 

• С негова помощ да се правят видеоповторения от пътната обстановка 

на последните 60 секунди. 

Потенциални потребители на приложението 

CaptureIT е предназначено за всички компании, които се нуждаят от 

дигитализиране на своя начин на работа, свързан по някакъв начин с трафика 

по пътя; имат нужда от по-добра организация и получаване на бърза 

информация за пътната обстановка. На следващата фигура 1 е представено 
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процентното съотношение на компаниите, които биха могли да се възползват 

от това приложение. 

 

 
Фиг. 1. Процентно съотношение на компаниите, които биха могли да се 

възползват от CaptureIT 

 

3. Дефиниране на основните функционалности на Capture IT 

След обстойно проучване на потребностите на пазара и съществуващи 

мобилни решения с подобно предназначение бяха определени следните 

основни функционалности на приложението: 

• Подаване на заявки/ задачи: 

Чрез CaptureIT, работодателят може бързо и удобно да задава задачи на 

своите служители, като: избор на служителя, който да изпълни задачата; 

избор на автомобил, който служителят да използва; задаване на маршрут; 

избор на дата и час; записване на задачи по точките от маршрута; изпращане 

на самата задача; опция за запазване на задачата в шаблони; 

• Получаване на информация в реално време: 

С помощта на CaptureIT работодателят ще има възможността да получава 

своевременна информация за своя служител - къде се намира в момента; кой 

автомобил управлява; с каква скорост се движи и по какъв маршрут; 

• Видеоповторение на последните 60 секунди: 

Една от главните функции на приложението е осъществяването на 

видеоповторения на дадена минала ситуация, заснета от смартфон, 

позициониран на предното стъкло на автомобила, и заснемащ случващото се 

както на пътя, така и в автомобила. Когато шофьорът на автомобила има 

проблем на пътя или възникне катастрофа, той ще има доказателство за това, 

пред застрахователни компании и отчетност пред работодателя. С функцията 

“Видеоповторение” в CaptureIT работодателят ще може да следи служителя 

от разстояние, по време на път; 

• SOS бутон: 
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При инцидент на пътя или по-тежко ПТП, водачът на автомобила, чрез 

натискане на SOS бутона в дигиталната платформа, изпраща нотификация на 

работодателя с конкретни данни за местоположение, автомобил, водач и др., 

както и видеоповторение и стартира обаждане към 112; 

• Аудио съобщения: 

Позволява запис на аудио съобщения от работодателя към водача и 

обратно, както и автоматичен старт на аудио съобщението, когато е получено 

от водача, докато той шофира; 

• Верификация: 

CaptureIT разполага с верификация на управляващия автомобила при 

“влизане” в приложението, чрез лицево разпознаване, за по-голяма 

сигурност; 

• Дигитален календар: 

Тази функция показва и напомня за важни дати за сервиз, застраховки и 

документи, свързани с автомобила, който се шофира: технически преглед, 

сервизно обслужване, смяна на гуми, застраховки - Гражданска отговорност 

и Автокаско, шофьорски книжки на служителите; 

• Цялостно дигитализиране: 

Дигитализиране на документите на хартиен носител, необходими за 

шофирането по време на работа, както и запис на отчетите на изминатия път: 

Кой е водачът, който е шофирал; Кой е автомобилът, използван от водача; 

Маршрута, по който е минал водачът; Изминато разстояние - в километри и в 

минути; Километраж на автомобила - в началото и в края на маршрута; 

Средна скорост; Дата и час на взимане и връщане на автомобила; Подпис на 

водача; Фактури за гориво; Статус на сумата, заплатена от водача - отчетена, 

възстановена и др.; Добавяне на видеоповторения/ снимки/ аудио записи към 

маршрута; Възможност за извличане на цялата пътна книжка или част от нея 

в електронен документ; 

• Управление на пътни глоби: 

С помощта на дигитализацията и всички въведени данни в 

приложението, тази функция позволява да се входира получената глоба и 

автоматично да се намери и разпознае водача, който е управлявал автомобила 

в конкретния ден и час, когато е получена глобата. 

 
Таблица 1. Функционалности, предназначени за бизнеса 

Функция Пакет 1 

Подаване на заявки за избор на служителя, който да 

свърши задачата  
✔ 

Подаване на задача за избор на автомобил, който 

служителят да използва 
✔ 
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Подаване на заявки за задаване на маршрут ✔ 

Подаване на задача с конкретна дата и час ✔ 

Получаване на информация в реално време ✔ 

Видеоповторение на последните 60 секунди ✔ 

SOS бутон ✔ 

Аудио съобщения ✔ 

Верификация на входа на приложението ✔ 

Цялостно дигитализиране на документи в хартиен носител, 

необходими за шофирането по време на работа 
✔ 

Запис на отчетите на изминатия път ✔ 

Дигитален календар ✔ 

Управление на пътни глоби ✔ 

 

4. Прототип на уеб сайта на „CaptureIT“ 

Прототипът на потребителския интерфейс на приложението 

представлява екрани, демонстриращи основните функционалности на 

приложението (табл.2), както и неговия визуален дизайн. Уеб сайтът на 

„CaptureIT“ ще съдържа 5 страници (начало, продукт, цена, за нас, контакти). 

Сайтът ще бъде направен по най-модерния и интерактивен начин. 

В страница „Начало“ ще има видео трейлър или анимирано клипче на 

приложението и показани най-важните функционалности. Също така там ще 

бъде описана идеята на проекта и за кого е предназначено приложението. На 

тази страница ще бъдат визуализирани всички партньори. Ще бъдат показани 

и целия рейтинг (коментари) от бизнес потребители, за да може всеки 

потребител да има пълна прозрачност за мнението на останалите клиенти. 

В страница „Продукт“ ще бъдат описани и показани подробно всички 

функционалности на приложението. Те ще бъдат визуализирани по начин, 

подобен на този в приложението DailyRoads Voyager [4]. 

В страница „Цена“ ще бъдат описани възможните функции на 

приложението и ценовите пакети за тях. Всичко свързано с плащане, 
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промоции и безплатен пробен период ще бъде описано и показано в тази 

страница. 

В страница „За нас“ ще бъде предоставена информация за 

разработчиците на това приложение. Също така ще има обяснено фирмената 

култура и ценностите на екипа и с какво е по-добър от останалите 

конкуренти. 

В страница „Контакти“ ще има бланка за контакти, където всеки бизнес 

потребител ще може да се свърже с нас бързо, лесно и удобно за повече 

информация. Също така ще има интерактивна карта с местоположение за по-

голяма прозрачност и за да може потребителите лесно да намерят офиса. 

Таблица 2. Основни групи функционалности на приложението 

Стартиране на 

приложението  
Заснемане на пътя, 

обекти и т.н.  
Споделяне на 

материали  
Социална 

дейност 

1. Видео-трейлър 

на функциите на 

приложението;  

2. Регистрация;  

3. Верификация; 

4. Влизане в 

приложението.  

1. Отваряне на 

камерата;   

2. Натискане бутон 

за начало на 

заснемането;  

3. Процес на 

записване на видео; 

4. Натискане бутон 

“Х” за запазване на 

дадения инцидент от 

заснемането; 

5. Избиране 

продължителност на 

връщане на видеото; 

6. Възможност за 

избиране на 

допълнително 

заснемане с предна 

камера; 

7. Отчитане 

реакциите на 

шофьора с помощта 

на предната камера; 

8. Натискане бутон 

“стоп” за спиране и 

запазване на 

заснемането. 

  

1. Избиране на 

определен клип 

/видео/; 

2. Преглеждане на 

дадения материал; 

3. Опция за изрязване 

на направения запис; 

4. Отчитане 

скоростта във 

видеото; 

5. Отчитане 

местоположението 

във видеото; 

6. Споделяне на 

видеоматериали; 

7. Отчитане на 

опасности по дадения 

маршрут върху GPS 

картата.  

1. Бонус точки; 

2. Комуникация; 

3. Реагиране на 

дадени 

материали;  

4. Пускане на 

музика (Spotify) 

в приложението; 

5. Бърз достъп до 

любими 

контакти от тел. 

указател; 

6. Опция филтър; 

7. Награди.  
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5.  Диференциране на приложението на версии за две групи потребители 

След по-подробно проучване на потребностите на пазара и вземайки под 

внимание нуждите на обикновените потребители се взе решение 

приложението да се диференцира на версии за две групи потребители: бизнес 

и обикновени (частни) потребители. 

A. Функционалности за бизнес потребители: 

✓ стартиране, записване, спиране и изрязване на направения запис на 

дадено пътно произшествие или нарушение от закона за движение по 

пътищата; 

✓ отчитане на местоположение (GPS), дата и час (заснемане в реално 

време); 

✓ получаване на известие (звуков сигнал) за превишена скорост, проблем 

на пътя, възникнали опасности; 

✓ отчитане на скорост; 

✓ поддържане на множество профили на превозни средства (ако шофирате 

или имате достъп до повече от един автомобил или превозно средство); 

✓ възможност за запис на последните 30 секунди; 

✓ възможност за промяна на буфера; 

✓ потребителите получават опция да видят максималната скорост на 

предишните си пътувания /посредством линейна графика/.  

✓ Екранът, също така, може да показва общото изминато разстояние и 

общото време за всички предишни пътувания. /Има възможност за 

персонализиране данните въз основа на период от време, последните 7 

дни, последните 14 дни или последните 30 дни/; 

✓ отчитане на разходите по цялото пътуване; 

✓ бутон за спешни случаи (SOS): 

- позвъняване на спешен контакт (112, МВР); 

- извикване на пътна помощ; 

✓ възможност за предупреждаване на другите потребители за опасности по 

пътя (ремонти, паднали дървета, ПТП и др.) чрез отбелязването им на 

картата в приложението, чрез балонче-известие, за да може 

потребителите да са информирани в реално време; 

✓ следене за дистанция между обкръжаващите автомобили около колата; 

✓ уведомяване на работодател при възникнал инцидент, чрез SMS или 

известие; 

✓ при задръстване, проблем на пътя, приложението ще предлага 

алтернативен маршрут (GPS), който е по-бърз, по-лесен и по-малко 

стресиращ за шофиране;  

✓ да записва с предната и задната камера едновременно, като 

същевременно записва скоростта и GPS местоположението директно във 

видеото. С тази функция, приложението непрекъснато обработва 

изображенията от предната и задната камера, за да анализира движенията 
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на лицето и да открие опасно поведение на водача и на пътя в реално 

време (когато потребителя се разсее, напр.); 

✓ възможност за виждане на картата, къде има НАЙ-МНОГО ПТП, 

сигнализирани от потребителите; 

✓ работодателят ще има достъп до всички данни и видео материали на 

потребителите, които използват приложението (служителите си); 

✓ възможност за въвеждане на данните на автомобила (технически преглед, 

дата на винетка, ГТП, смяна на масло, застраховка и др.) и известяване на 

потребителя, когато някоя от датите наближава; 

✓ чрез предна и задна камера на приложението, както и с много добър 

изкуствен интелект ще се предвиждат събития, преди те да се случат. 

Целта на тази функция е да се предотвратят инциденти, и да се сведат до 

минимум разходите за ремонт и поддръжка; 

✓ потребителят ще има възможност да се свърже с телефона на служителя 

(в колата на таксиметровия шофьор, за да го контролира, напр.: не 

псувай, натисни бутона, и т.н.). 

 

B. Функционалности за обикновени потребители: 

Функционалностите за обикновените потребители, от своя страна, бяха 

разделени на две версии: 

• Версия 1: 

✓ непрекъснато заснемане в реално време; 

✓ възможност за запис на последните 30 секунди; 

✓ възможност за изпращане на записите до органите на МВР; 

✓ запазване на записите в профила на потребителя; 

✓ при липса на Интернет връзка, записите се запазват на устройството, 

което използва потребителят; 

✓ отчитане на местоположение, дата и час; 

✓ поддържа множество профили на превозни средства (ако потребителят 

шофират или има достъп до повече от един автомобил или превозно 

средство); 

✓ поддръжка режим пестене на енергия (записи с по-ниско качество и по-

малък буфер); 

✓ функция “Любими”, където да се запазват любими клипчета, снимки, 

публикации, направени от потребителя или от други хора; 

✓ защита на приложението с парола; 

✓ вкарване на карти и GPS; 

✓ въвеждане опцията за музикален плейър (Spotify, Apple Music) в 

приложението; 

✓ опция “любими контакти” - бърз достъп до избрани контакти от 

телефонния указател; 

✓ бутон за спешни случаи (SOS): 
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- позвъняване на спешен контакт (112, МВР); 

- извикване на пътна помощ; 

- известяване на застрахователите; 

(всяка опция е пожелание, бутона просто дава по-бърз достъп); 

✓ възможност за предупреждаване на другите потребители за опасности на 

пътя (ремонти, паднали дървета, ПТП и др.) чрез отбелязването им на 

картата в приложението, чрез балонче-известие, за да може 

потребителите да са информирани в реално време; 

✓ засичане на местоположение в определен радиус на потребител, който 

ползва същото приложение, ако сме позволили да бъдем публично 

видими или само приятели; 

✓ всеки ще има възможност да реагира на даден клип /материал/ и да го 

оценява, дори и да коментира; 

✓ всеки потребител ще може да споделя видеоклипове и снимки за 

пътуване в YouTube, Facebook и Social Media; 

✓ при задръстване, проблем на пътя, приложението ще предлага 

алтернативен маршрут (GPS), който е по-бърз, по-лесен и по-малко 

стресиращ за шофиране;  

✓ да записва с предната и задната камера едновременно (при избор от 

потребителя), като същевременно записва скоростта и GPS 

местоположението директно във видеото. С тази функция, приложението 

непрекъснато обработва изображенията от предната и задната камера, за 

да анализира движенията на лицето и да открие опасно поведение на 

водача и на пътя в реално време (когато потребителя се разсее, напр.); 

✓ засичане на силни удари и изпращане на известие до “спешен контакт”; 

✓ “бонус система” за всеки активен потребител;; 

✓ автоматично засичане на задръствания чрез следене на скоростта на 

потребителите в РЕАЛНО ВРЕМЕ; 

✓ стабилизация на видеото. 

 

• Версия 2: 

✓ възможност за промяна на буфера; 

✓ отчитане на скорост и надморска височина; 

✓ потребителите получават опция да видят максималната скорост на 

предишните си пътувания /посредством линейна графика/.  

✓ екранът също така може да показва общото изминато разстояние и 

общото време за всички предишни пътувания. /С възможност за 

персонализиране данните въз основа на период от време,  последните 7 

дни, последните 14 дни или последните 30 дни/. 

✓ възможност за гледане на картата, къде има НАЙ-МНОГО ПТП, 

сигнализирани от потребителите (подаване на сигнал до общината); 

✓ следене за дистанция между обкръжаващите автомобили около водача; 
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✓ уведомяване на определени хора /приятели, членове на семейството/ при 

възникнал инцидент, чрез SMS или известие; 

✓ известяване при шофиране с превишена скорост; 

✓ отчитане на разходите по цялото пътуване; 

✓ гласови команди; 

✓ възможност за въвеждане на данните на автомобила (технически преглед, 

дата на винетка, ГТП, смяна на масло, застраховка и др.) и известяване на 

потребителя, когато някоя от датите наближава; 

✓ показване на картата на бензиностанции (и цените на горивата) и 

крайпътни ресторанти при извънградско пътуване; 

✓ функция “филтър” - да филтрира новините - постовете на потребителите 

(видео, публикации), като favorite, all, near to me.   

 

6. Потребителски истории 

С цел предварителен функционален анализ на приложението при 

различни ситуации и тип потребители бяха анализирани следните две 

потребителски истории: 

A. Да си представим, че потребителят е момче на 21 години: 

✓ Той пътува от София до Перник и използва приложението; 

✓ Избрал е да използва вградения GPS от нашето приложение, което му 

показва маршрута до Перник;  

✓ Също така е включил и видеозаснемане на своето пътуване; 

✓ Докато шофира из София, автомобил го засича на един от светофарите; 

✓ Потребителят натиска съответния бутон и приложението записва 

ситуацията; 

✓ Междувременно слуша музика през Spotify; 

✓ Достига желаната си дестинация без повече инциденти; 

✓ Преглежда видеото и преценява, че ситуацията не е била толкова 

сериозна, затова не я изпраща към КАТ; 

✓ Затваря приложението. 

 

B. Да си представим, че потребителят е жена на 30 години: 

✓ Тя би решила да използва GPS, тъй като иска да стигне до The Mall от 

Студентски град;дини 

✓ Тя също заснема своето пътуване; 

✓ Докато шофира тя слуша музика от Spotify; 

✓ На една от улиците правят ремонт и тя попада в дупка;  

✓ Телефона й се разтриса и включва SOS режима;  

✓ Тя поглежда телефона си и натиска бутона : ,,Добре съм’’ , който 

автоматично й връща старите функции; 

✓ Пристига в мола без инциденти; 

✓ Затваря приложението.  
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7.  Заключение 

Провеждането на предпроектен функционален анализ е комплексен 

процес с последователни стъпки, отнемащ време и труд за изпълнението си. 

Само по себе си предпроектното проучване е само началото на редица 

процедури, част от създаването на приложение. 

Специални благодарности на менторите от софтуерна компания FidWeb, 

които направиха осъществяването на този проект възможно. 
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Abstract.  Nowadays single micro board-based computers like Raspberry PI are rising their 

popularity in different areas of application. Through education to support of the developing 

countries the number of these devices is growing rapidly, not only in the hardware diversity, 

1 The work on this research is done with the financial support of Scientific and 

Research department at TU-Sofia within the program for encouraging voluntary 

research and publishing activity of the students - "Student’s Innovation Hub" at 

TU-Sofia. The work in this project is 99% done by students from Management and 

Business Information specialty of Faculty of Management at TU-Sofia (MBIS). 
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but also as software support. This paves way for developing more applications of such 

devices in education, parallel computing, etc. In this paper there is explained how team of 

students from the specialty “Management and Business Information Systems”in Faculty of 

Management are enhancing subjects in their education, developing application scenarios for 

such devices.  

Keywords: single micro-board computer, education, application and training, practical 

training, student project.   

 

1. Въведение 

В наши дни съвременното обучение в управлението и информационните 

технологии все повече разчита на виртуализацията за формиране на знания и 

умения в учащите[1]. Кризата с COVID-19 допълнително засили тази 

тенденция, принуждавайки дори инженерното образование да  намали и 

елиминира зависимостта си от практически занятия.  [2]. 

Въпреки това, очевидно е, че при текущия напредък на технологиите, все 

още липсват подходящи онлайн алтернативи в редица образователни 

предмети – най-вече в инженерното и медицинско висше образование. 

Това прави въпросът с търсенето на по-евтини, ефикасни и ефективни 

методи за визуализация и практическо изучаване на учебния материал все 

така актуален предвид на високите разходи, с които са свързани обученията в 

тези области.  

Началото на масовото въвеждане на опростените миниатюрни 

едноплаткови компютри  (с размер на кредитна карта) се свързва с 

премиерата  на първият такъв компютър с достъпна цена, представен от 

британската фондация Raspberry Pi. Първоначалната цел на това устройство е 

била да подобри достъпа до ИТ в развиващите се страни и да подпомогне 

средното образование като му осигури достъп до евтина платформа за 

обучение [3]. Тогавашната конфигурация е била с доста скромни 

възможности, предлагайки 256 MB RAM и едноядрен ARM базиран процесор 

на 700MHz (Broadcom) и графично ядро Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz. 

От тогава насам, платформата на фондацията претърпява сериозно 

развитие, като хардуерната производителност се увеличава, запазвайки 

съвместимостта си с ARM архитектурата на компанията Qualcomm. Формира 

се силна доброволна професионална общност, която подпомага развитието на 

софтуерни приложения за платформата Raspberry. Появяват се портове на 

редица софтуерни пакети за ARM процесори Към тази общност се 

присъединяват и големи компании като Canonical Ltd., които предоставят 

един от най-пълните онлайн каталози за софтуер за Raspberry, наред с 

тяхната дистрибуция на Linux – UBUNTU. 

В Стопански  факултет на ТУ-София през 2016 година стартира 

обучението по нова специалност за ОКС „бакалавър“ – „Мениджмънт и 

бизнес информационни системи“(МБИС). Разширеното изучаване на 

информационни и комуникационни технологии през призмата на 
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управленската ефективност и ефикасност наложи на СФ при ТУ-София да 

търси нови възможности за по-добро изучаване на инженерните и 

информационни процеси протичащи при работата на хардуерните и 

софтуерни платформи по редица учебни дисциплини. Поради ниската си 

цена, опростените миниатюрни едноплаткови компютри са естествена 

алтернатива, позволяваща да се осигури индивидуален достъп на всеки 

студент до хардуерна платформа с добра софтуерна поддръжка. Остава обаче 

отворен въпроса, дали прогресът в производителността на тези платформи  е 

достатъчен, за да покрие изискванията за приложението им в СФ – а именно 

пълноценна инсталация на сървърни приложения с учебна цел в Интернет 

среда. 

 

2. Текущи алтернативи на ARM и x86 базирани миниатюрни 

едноплаткови компютри 

Предмет на настоящата разработка е идентифицирането на подходяща 

платформа за подобряване провеждането на упражнения по дисциплините 

Интернет приложения в бизнеса част 1 и 2 (BMBIS21  и BMBIS27 по 

ЕСНТК)[6] на база цена, софтуерна обезпеченост и производителност. 

Занятията с тези платформи в момента се провеждат на виртуализирани 

ресурси, което затруднява разбирането за определени процеси, протичащи в 

хардуерната платформа. Понастоящем, примера  на Raspberry Foundation за 

създаване на евтини миниатюрни едноплаткови компютри базирани на ARM 

архитектура следват още две платформи – Orange PI (Shenzhen Xunlong 

Software CO., Limited, http://www.orangepi.org) и Banana PI (Sinovoip). 

Техните разработки са от клас Open hardware. Компаниите Intel и  AMD 

предлагат x86 алтернативи във формат Nano-ITX (120x120 mm). Основни 

изисквания към платформата според изискваният за изучаване на учебния 

материал са поддръжка на сървърни приложения за: управление на IP мрежи, 

предоставяне на мрежови информационни услуги, обединяване на сървърен 

капацитет в облак, поддръжка на хардуерна виртуализация, приложения за 

контейнеризация (Docker) и приложения за оркестрация на контейнери 

(KUBERNETES) и др. От основно значение е платформата да поддържа 

моментална пренастройка от едно упражнение за друго и ниската цена. За 

идентифициране на възможната платформа за реализация на поставената цел 

бе изготвен студентски проект, с цел  създаване на прототип на микро 

конферентен сървър, базиран на мини компютърна платформа и софтуер с 

отворен код, който спечели конкурс за финансиране от Студентски 

иновационен хъб при НИС на ТУ-София.  

На база на така поставените изисквания бе проведен анализ на 

производителността и другите съществени характеристики на споменатите 

платформи.  За съжаление, поради възникналата извънредна ситуация с 

COVID-19 и получило се забавяне с обществените поръчки, изследването бе 

извършено частично чрез литературно проучване и експериментално само с 
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една хардуерна платформа, предоставена от спонсор – а именно Raspberri PI 

4B-8GB. Съответствието на различните платформи на идентифицираните 

според учебните програми изисквания е показано в таблица 1. 

Таблица 1 

Функция/ 
характеристика 
на платформата  

Платформи 

Orange PI 4B 
(ARM 

2xA72+4x A53 
core, 2,0 GHz, 
4 GB RAM) 

Raspberry 
PI 4B (ARM 
4 core, A72 

1,5GHz, 8GB 
RAM) 

Banana PI 
BPI-R2 

(ARM 4x 
core A7) 

Intel Celeron 
G5900 Nano 
ITX (2 core, 

3,4GHz) 

4GB RAM Не (4GB) Да Не (2GB) Да 

8 GB RAM Не Да Не Да 

16GB RAM Не Не Не Да 

Брой поддържани 
Linux 

дистрибуции 
8 11 13 

Всички 
поддържащи  

X86 

Ниска цена (под 
120USD за у-во) 

Да (90USD) Да (95 USD) 
Да(118US

D) 
Не (над 200 

USD) 

Предлагане на 
мрежови 

информационни 
услуги и софтуер 

Ограничена 
Много 
висока 

Ограничен
а 

Много 
висока 

Леснота на 
работа и налични 

образователни 
ресурси 

Ограничена 
Много 
висока 

Ограничен
а 

Много 
висока 

Поддръжка на 
ускорение за 

хардуерна 
виртуализация 

Да Да Да Да 

Поддръжка на 
хардуерна 

виртуализация 
Ограничена Висока 

Ограничен
а 

Висока 

Поддръжка на 
Docker 

Ограничена Висока 
Ограничен

а 
Много 
висока 

Поддръжка на 
KUBERNETES 

Ограничена Висока Ниска Висока 

Поддръжка на 
моментална 

пренастройка  
2020 година 

Много 
висока 

2020 
година 

Ниска 

Последнo 
осъвременяване 

на софтуера 
2020 година 2020 година 

2020 
година 

2020 година 
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В последствие са определени функциите с най-висока тежест – цена, 

обем оперативна памет, леснота и налични образователни ресурси, софтуерна 

поддръжка и производителност. Както се вижда в таблица 1, с най-добро 

съотношение цена/качество се представя платформата Raspberry PI – 8GB. 

Способността и да работи изцяло с SD карти я прави ненадмината по 

гъвкавост за провеждане на различни упражнения – в рамките на минута 

можете да смените предназначението на устройството с едно презареждане. 

Това комбинирано с ниската й цена и висок обем памет би я направило 

предпочитан избор за нуждите на СФ, ако не беше въпроса с нейната 

производителност. По производителност, тази платформа е на трето място от 

трите представени. 

 

3.  Производителност на  Raspberry Pi 

За определяне на синтетичната производителност на Raspberry PI 4 

спрямо референтната Intel x86 платформа, базирана на Intel Celeron G5900 

беше извършено литературно онлайн проучване, като бяха анализирани 

множество публикувани онлайн резултати, някои от които доста 

противоречиви. Детайлно пряко сравнение на производителността обаче бе 

открито само в един литературен източник, който също дава доста 

противоречиви, но пък детайлни резултати, от тестове извършени с 

отворената платформа за измерване на процесорната производителност 

Phoronix Test Suit (https://www.phoronix-test-suite.com)  показани в графичен 

вид (фиг. 1, 2 и 3)[8]. 

   

 

 
Фиг.1 Симулация на молекулярна динамика – по-високите стойности 

показват по-добър резултат [8] 
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Фиг.2 Тест за machine learning – по-ниските стойности са по-добрите [8] 

 
Фиг.3 Тест за работа с офис приложение – по-ниските стойности са по-

добрите [8] 

 
Фиг. 4 Тест за научни изчисления с използване на библиотека на 

PYTHON – NUMPY [8] 
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Както се вижда от представените тестови данни като цяло x86 

платформата е по-производителна от платформата ARM А72. Но в 

зависимост от приложението разликата в производителността варира между 

приблизително 2 и 11 пъти. Не е описано и дали е използвано допълнително 

охлаждане при платформата Raspberry PI 4B, а това има огромно значение за 

производителността й, тъй като високите температури при върхово 

натоварване водят до автоматично редуциране на тактовата честота 

Породената от тези проучвания несигурност, наложи да се направи 

тестова експериментална постановка за да се определи пригодността на 

Raspberry Pi 4B 8GB за използване в учебния процес. За целта бе решено да 

се проведе експеримент с упражнение пет от дисциплината „Интернет 

приложения в бизнеса 2“ – „Инсталиране и конфигуриране на 

видеоконферентен сървър с отворен код Apache OpenMeetings върху 

виртуализирана x86 платформа“. Нормално, приложението се изпълнява на 

локален виртуализиран ресурс в лабораторни условия. За целта бе използвана 

платформа Raspberry Pi 4B 8GB, с SD карта SanDisk A2 performance, и 

активно охлаждане. Инсталиран бе Ubuntu Ubuntu Server 20.04.1 LTS. 

Впоследствие бяха активирани върху него QEMU и KVM услуги, които 

позволиха да се инсталира и активира видеоконферентния сървър, който 

спокойно обслужваше в условия на виртуализация 3 клиента.  

 

 

Заключение   

Така проведения успешен експеримент показа: 

1) UBUNTU Server има 99% порт на софтуера в своите хранилища – 

сървърен и приложен за платформата Raspberry PI; 

2) Документацията за UBUNTU за Raspberry PI е актуална и без 

несъответствия; 

3) Платформата Raspberry PI може да покрие изискванията на 

дисциплините от специалност МБИС за практическа работа на 

студентите; 

4) Платформата успешно бе приложена за провеждане на поставеното 

занятие от дисциплината „Интернет приложения в бизнеса -2“.  

 

Работата по това изследване е с финансовата подкрепа на НИС при ТУ-

София в рамките на програмата за насърчаване на доброволната 

изследователската и публикационна дейност на студентите „Студентски 

иновационен хъб“ при ТУ-София. Работата е 99% от студенти в специалност 

МБИС. В резултат на извършената работа, бяха създадени предпоставки за 

усъвършенстване на учебните процеси в СФ, със помощта и активното 

съдействие на самите студенти. Ръководството на факултета насърчава 

студентската активност и се старае в максимална степен да отразява 

препоръките и мнението на студентската общност в учебния процес. 
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Забележка: Всички споменати търговски марки принадлежат на техните 

правопритежатели! 
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Abstract.  Nowadays virtualization is rising its popularity in industrial and business 

computing. Now the pure hardware virtualization is working together with containerization 

and KUBERNETES container orchestration software. In these circumstances single micro 

board-based computers like Raspberry PI are rising their usefulness with such applications, 

because of their ability to advance their computing power through combining of large 

number of such devices. In this paper there is explained how team of students from the 

specialty “Management and Business Information Systems” in Faculty of Management are 

creating practicing exercises, based on such hardware and technologies for the needs of their 

higher education.  

Keywords: ARM computer, education, practical exercises, virtualization, modeling, 

practical training, containerization, student project.   

1 The work on this research is done with the financial support of Scientific and 

Research department at TU-Sofia within the program for encouraging voluntary 

research and publishing activity of the students - "Student’s Innovation Hub" at 

TU-Sofia. The work in this project is 99% done by students from Management and 

Business Information specialty of Faculty of Management at TU-Sofia (MBIS). 
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1. Въведение 

В наши дни съвременното обучение в управлението и информационните 

технологии все повече разчита на информационните и комуникационни 

технологии за формиране на знания и умения в учащите[1]. Развитието на 

технологии като хардуерната виртуализация, контейнеризация и 

контейнерната оркестрация усилва тези тенденции, принуждавайки 

преподавателите да адаптират учебното съдържание към новите изисквания 

на инженерното образование в областта на мениджмънта и бизнес 

информационните системи.  [2]. 

Виртуалната, добавената и смесената реалност биха могли да допринесат 

решаването на тези проблеми, но високата цена за реализацията на тези нови 

технологии ограничава за момента тяхното приложение в България. При това 

положение,  очевидно е, че  трябва да се търсят по-достъпни алтернативи, с 

които да се осъвременят учебните ресурси. 

Това прави въпросът с търсенето на по-евтини, ефикасни и ефективни 

методи за визуализация и практическо изучаване на учебния материал все 

така актуален предвид на високите разходи, с които са свързани обученията в 

тези области.  

С въвеждането на скалируеми миниатюрни компютри с ниска 

себестойност, базирани на ARM архитектура стана възможно изграждането 

на учебна облачна инфраструктура с висока гъвкавост. Наличието на 

разнообразен сървърен софтуер за платформата ARM и нейната висока 

енергийна ефективност стимулира създаването на нейна база на мощни 

многоядрени сървърни платформи с по 80 и 128 ядра, при това с много по-

ниска от обичайната консумация[3].  Този факт не остава незабелязан от 

студентската общност и стимулира интереса им за изучаване и овладяване на 

тези авангардни, екологично съобразни платформи и приложенията за тях. 

Това създава предпоставки  за  внедряване на нова генерация скалируеми 

ARM базирани платформи за изучаване на облачни технологии, реализирани 

в опростените миниатюрни едноплаткови компютри  (с размер на кредитна 

карта). Софтуерната обезпеченост и наличието на широка експертна общност 

от ентусиасти поддържаща тези платформи ги правят идеални за приложение 

в изучаването на основните компоненти на операционните системи. Но дали 

това е така и с основните компоненти на облачните услуги – сървърната 

виртуализация и контейнеризация? Група студенти от специалност МБИС 

при Стопански факултет се заемат доброволно със задачата да подготвят, 

реализират и моделират възможностите за приложение на сървърна 

виртуализация в упражненията по дисциплината „Интернет приложения в 

бизнеса – 1 и 2“  
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2. Разработване на организационни и информационни модели за 

провеждане на практически занятия (лабораторни упражнения) по 

дисциплината Интернет приложения в бизнеса – 1  

Предмет на настоящата разработка е разработването на модели за 

провеждане на практически занятия за изучаване на различните видове 

съвременни похвати за прилагане на виртуализация в практиката. Моделите 

обхващат две нови упражнения – „Инсталация на KUBERNETES и 

управление контейнеризирана инфраструктура“ и “Инсталация и 

експлоатация на QEMU виртуализация”. 

Техните информационни и работни модели са представени в 

органиграми 1 и 2. 

 

Органиграма 1 

 Инсталация на KUBERNETES и управление контейнеризирана инфраструктура 

Преподавател Студент 1 Студент N

Ф
аз

а

1

2.1

3.1

5

8

Да

6

9

Начало

Край

5

2.2

2.3

2.4

10

2.1

3.1

2.2

2.3

2.4

4

3.2 3.2

4

6

7 7

Не
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Легенда на операциите: 

1.Задание за текущото упражнение. 

2.1. Подготовка на необходимия хардуер. 

2.2. Инсталация и подготовка на системния софтуер. 

2.3. Инсталация и подготовка (конфигурация) на KUBERNETES 

2.4. Подготовка на схемата на експлоатация; 

3.1. Инсталация и инициализация на worker node; 

3.2. Подготовка на пароли и права. 

4. Изготвяне на документация за експлоатация. 

5. Обработка  и усвояване на документацията. 

6. Разработване на схема за отказоустойчивост. 

7. Динамично разпределено архивиране и управление на ресурсите. 

8. Верификация на изпълнението на заданието; 

9.Протоколиране на резултата; 

10. Архивиране на протокола. 

 

В процеса на работа, студентите изграждат вариации на решения, 

базирани на архитектурата за приложна реализация чрез KUBERNETES и 

Docker, показана на фиг. 1. 

 

Сървърна ОС

Сателитни връзки Оптични и класически 
кабелни връзки

GSM/UMTS/HSDPA
/HSUPA връзки

WI-FI връзки

MySQL
СУБД

РБД

Server side 
контрол на 

оперативната 
способност

Канали за връзка

KUBERNETES оркестрация

Management 
console

Worker ОС

HARDWARE VARIANT 1

KUBERNETES  NODE 1

ЗАДАЧА1

HARDWARE VARIANT 2

KUBERNETES NODE 2

ЗАДАЧА1

HARDWARE VARIANT 2

KUBERNETES NODE 3

ЗАДАЧА3

Worker ОС Worker ОС

HARDWARE VARIANT N

KUBERNETES NODE N

ЗАДАЧА N

Worker ОС

Интернет/Интранет

 

Фиг. 1 Архитектура за приложна реализация чрез KUBERNETES и Docker 
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Формираната архитектура естествено съответства на управленската 

йерархия на организацията с нейните три равнища – Стратегическо, 

тактическо и оперативно. [4] Най-високо в йерархията e коренът на 

системата, състоящ се от KUBERNETES оркестриращия модул отговорен за 

мениджмънта и разпределението на задачите. В него се обединяват 

технологично стратегическите и тактически модули за управление. Връзката 

между работните възли и управляващия модул както се вижда могат да бъдат 

разнообразни – сателитни, безжични, оптични и др. Всички те са обединени в 

средата на Интернет/Интранет корпоративна мрежа. Тази архитектура 

допуска работата на географски разпръснати ресурси като едно цяло при 

пълна отказоустойчивост. Прави впечатление, че при реализацията се 

използват различни хардуерни и софтуерни платформи. 

Това упражнение е тествано и реализирано с Raspberry PI 4B, с 8GB 

RAM и PC Windows базирани възли (workers). На база засичане на време за 

изпълнение за упражнението са предвидени четири учебни часа. 

За упражнението “Инсталация и експлоатация на QEMU 

виртуализация” постановката е значително по проста, както може да се види 

от реализираната архитектура, показана на фиг. 2 и от органиграмата на 

информационните му потоци (Органиграма 2) . Основно опростяването идва 

от факта, че се използва едно единствено физическо устройство за сървър. 

 

HARDWARE HARDWARE

MySQL
СУБД

РБД
Server side 
контрол на 

оперативната 
способност

QEMU/KVM HYPERVISOR

Management 
console

EMULATED
HARDWARE VARIANT 1

Guest OS 1

EMULATED
HARDWARE VARIANT 1

Guest OS 2

EMULATED

HARDWARE VARIANT 1

KUBERNETES NODE 3

EMULATED

HARDWARE VARIANT 1

Guest OS N
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Органиграма 2 

Инсталация и експлоатация на QEMU виртуализация

Преподавател Студент 1 Студент N

Ф
аз

а

1

2.1

3.1

5

8

Да

6

9

Начало

Край

5

2.2

2.3

2.4

10

2.1

3.1

2.2

2.3

2.4

4

3.2 3.2

4

6

7 7

Не

3.3 3.3

3.4 3.4

 
Легенда на операциите: 

1.Задание за текущото упражнение. 

2.1. Подготовка на необходимия хардуер. 

2.2. Инсталация и подготовка на системния софтуер. 

2.3. Инсталация и конфигурация на QEMU/KVM; 

2.4. Конфигурация на локалната виртуална мрежа; 
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3.1. Подготовка на пароли и права; 

3.2. Споделяне и получаване на потребител и парола;  

3.3. Инсталация и инициализация на локална Guest OS; 

3.4. Инсталация и инициализация на отдалечена Guest OS; 

4. Разработване на схема за отказоустойчивост 

5. Верификация на изпълнението на заданието; 

6.Протоколиране на резултата; 

7. Архивиране на протокола. 

 

Основен принцип залегнал в провеждането на това занятие е взаимният 

контрол. Както се вижда от органиграмата, студентите осъществяват 

информационен обмен и контролират изпълнението на задачата помежду си 

– отдалечената Guest OS се инсталира на системата на друг студент, което 

създава условия за екипна работа. 

 

Заключение   

Работата по това изследване е с финансовата подкрепа на НИС при ТУ-

София в рамките на програмата за насърчаване на доброволната 

изследователската и публикационна дейност на студентите „Студентски 

иновационен хъб“ при ТУ-София. Работата е 99% от студенти в специалност 

МБИС. В резултат на извършената работа, бяха създадени две нови 

упражнения за дисциплините Интернет приложения в бизнеса 1 и 2. Тяхното 

активно преподаване е предвидено да започне през учебната 2020/2021 

година. Забележителното е, че тези занятия са подготвени изцяло по 

инициатива на студенти, изучавали дисциплината. Това показва, че е 

възможно студентите да бъдат привличани за създаване на учебно 

съдържание и за усъвършенстване на учебните процеси. Ръководството на 

ТУ-София и Стопански факултет насърчават студентската активност и се 

стараят в максимална степен да отразяват препоръките и мнението на 

студентската общност в учебния процес. 
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Abstract. In the article the necessity of public-private partnership of business entities at the 

reclaimed land in Ukraine is ground. It is stressed that public-private partnership has not yet 

acquired widespread distribution due to the insufficiently elaborated mechanism for its 

implementation. It is determined that no reference form of public-private partnership exists, 

because the variety of combinations of cooperation between the public and private sectors 

depends on the country, region, direction of activity, industry sectors, subjects and objects of 

cooperation, characteristics of projects and from many other factors. The author proved the 

advantages of using the concession as a non-traditional form of private investments in 

agricultural drained lands. Organizational and economic mechanism of implementing the 

complex investments at reclaimed lands using the public-private partnership are proposed.  

Keywords: water management, public-private partnership, investments, concession, 

agriculture, competitiveness.   

 

1. Introduction  

The priority task of most countries of the world is to form or increase the level 

of competitive national economy as a basis for ensuring the state’s sustainable 

development and improving the nations’ welfare. The agro-industrial complex 

determines the state of food security and the political situation in the country, and 

also defines the reputation of Ukraine as an agrarian state. Agricultural products 

and products from agricultural raw materials form the basis of the consumer basket 

of the state’s population. The implementation of economic activities of 

organizations and institutions, takes place in particularly difficult conditions due to 

worn-out material and technical base. This situation is the result of insufficient 

funding from state and municipal budgets at restoring the enterprises’ resource 

potential over a long period, lack of support for innovation at the state level and 

using the outdated forms and methods of management. 

Increasing the competitiveness of agriculture, especially on drained lands, 

involves a radical renewal of machinery and technology. Physical and moral 

depreciation of fixed assets affects both the quality, value of agricultural products, 
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and its financial stability, competitive position, ability to attract and absorb 

investment. The investment partnership between the state and business can become 

a mechanism that will attract investment resources for enterprise development, as 

well as increase the efficiency of drained land use. Establishing such a partnership 

by combining the resources of the private and public sectors can potentially attract 

private investment in the budget sphere, improve the quality of goods and services, 

increase the efficiency, which in synergy will ensure the sustainable development 

of Ukraine's economy. 

Theoretical and methodological issues of the business entities’ analysis in the 

context of public-private partnership, as well as a features of its solution in 

accordance with the requirements of world’s economy and Ukraine’s national 

economy on investment and innovation grounds are reflected in the scientific 

works of such scientists as: J. Delmon [1], A. Semenchyshyn [2], V. Geets [3], 

M. Khvesyk, V. Holian [4], M. Łakomy-Zinowik [5], P. Shylepnytskyi [6], 

L. Bernstein, V. Behrens, V. Fedorenko, M. Chumachenko, K. Pashinska, 

A. Galchynsky, L. Sharinger, I. Prokopenko, O. Holovinov etc. The latest scientific 

publications’ analysis allows us to state that insufficient attention has been paid to 

the comprehensive consideration of the problems of public-private partnership 

development. Quite a limited number of specialists carry out scientific research 

aimed at revealing the essence, improving the classification, principles and 

methods of public-private partnership in the fields of agriculture and water 

management. Therefore, there is an urgent need for research of public-private 

partnership’ features in these spheres, that gives the formation of recommendation 

base for providing the additional impetus for the effective development of such a 

partnership. 

Currently, there is no unified system approach to the management of water and 

agro-industrial complexes on drained lands. Over the past few years, the 

development of both water management and agricultural production at the 

Ukraine’s drained lands has been negatively affected by the process of land 

unbundling and related changes in ownership in the agro-industrial complex, which 

were carried out without taking into account of the reclamation systems' 

peculiarities [7]. 

 

2. Features and state of public-private partnership 

The main provisions of public-private partnership’ implementation in Ukraine 

are regulated by the Law of Ukraine "On Public-Private Partnership" (№2404-VI). 

According to the Law, the public-private partnership is a cooperation between the 

state of Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea, territorial communities, 

represented by the relevant state authorities and local governments, as well as legal 

entities other than state and municipal enterprises on the basis of the contract in the 

order established by the Law or other regulatory legal acts. According to the Law, 

the objects of public-private partnership are: existing, in particular, reproducible 

(through reconstruction, modernization, technical re-equipment) objects that are in 
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state or communal ownership, including subsoil areas; created or acquired objects 

as a result of the implementation of the contract concluded in the framework of 

public-private partnership [8]. 

Foreign experience shows that public-private partnership is one of the most 

effective mechanisms for solving various problems that arises in agriculture at 

reclaimed lands, modernization and improvement of infrastructure in conditions of 

financial constraint. Investment partnership between the state and business can 

become the mechanism that will allow attracting investment resources, and will 

also contribute to increasing the efficiency of various projects. Investment needs in 

Ukraine far exceed the available capacities of municipalities, government, and 

donor organizations. Private sector investments are necessary in order to bring the 

capital and commercial practices necessary for the restoration and modernization 

of systems, improving the quality of services provided to consumers.  

There is no a reference form of public-private partnership, because the variety 

of cooperation’ combinations between the public and private sectors depends on 

the country, region, activity area, industries, subjects and objects of cooperation, 

project characteristics and many other factors. Based on the analysis of 

implementing and supporting the public-private partnership in economically 

developed countries, it can be argued that each country uses its own tools to 

promote the development of public-private partnership. The high level of its 

implementations involves a coordinated activities of governments, state and local 

authorities and private partners. 

For the water use and agro-industrial complex it is very important to 

implement the public-private partnership institutions, which allow maintaining 

water and natural water objects in state and communal ownership, as well as 

creating the ground for establishing the partnerships with private entrepreneurial 

organizations interested in investing the land improvement', water supply and 

sanitation systems' projects. Public-private partnership, both at the state and local 

levels, provides a number of mechanisms for cooperation, one of which is 

concession. 

Concession as a form of public-private partnership is used in many world’s 

countries, leaders among which are France, Germany, Great Britain, Italy, and the 

USA [2]. This mechanism of managing and using the state property has become an 

alternative to privatization. Indeed, the privatization of strategically important 

sectors can lead to negative socio-economic consequences. Unlike privatization, 

the concession allows not only to receive budget revenues in the form of 

concession payments, but also to upgrade the facility provided for the concession, 

to create new or reconstruct existing production facilities at the investor’s expense, 

while preserving the investor’s obligations to the state and consumers regarding 

quality and optimality prices of services provided. Concession allows to use the 

research and development, justifies itself in the long term subject to a regulated 

agreement and the optimal ratio of tax benefits and concession payments. 

The advantages of using the agricultural reclaimed lands in concessions are: 
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‒ the object is transferred on the basis of its return; 

‒ improving and modernizing the technical and technological development of 

enterprises; 

‒ construction, operation, maintenance functions are transferred to the private 

sector; 

‒ creating the conditions for the effective functioning and rational use of public 

facilities; 

‒ concession mechanism allows to receive regular payments to the budget; 

‒ the state represented by authorized bodies has the right to terminate the contract 

and return the object to state ownership in case of failure to fulfill concession 

conditions, etc. 

Under the concept of public-private partnership, five basic models of 

cooperation between the state and private sector have been formed. They are 

distinguished by varying degrees of state and business participation in financing 

the project, in managing the project and constructed facility, in ownership of it. For 

example, it is advisable for reclaimed lands to have a mixed form: private-state, 

and land ownership is state. Figure 1 shows the process of implementing the 

concession for water management enterprises and the agricultural business. 

 

 
 

Fig. 1. The procedure for implementing the concession for the water management 

enterprises and the agricultural business (proposed by authors) 

 

A feature of reclaimed lands using is that financially prosperous farms require 

less investment - they are able to develop within the framework of the state support 

system that has already developed. Unprofitable and low-profitable farms need 

investments: they have little or no own sources of financing for capital 

investments, and affordable state support is not able to provide cardinally positive 

shifts in the organization of its reproduction process. In this case, it is necessary to 

Development of a project in which the private sector pays, constructs and partially 

manages the investment object in accordance with the state’s tasks 

Financing the investments by the state, including in the form of fees for infrastructure’ 

using 

Concluding a long-term contract, the content and structure of which are characterized by 

a wide variety of aspects of reclaimed lands use 

Transfer of the investment object after contract expiration to state and (or) private 

property 
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take into account the fact that the investor, evaluating the scope of investments, 

usually takes into account: the expected financial return on invested funds; the 

necessary volume of investments and its payback periods; possible business risks. 

For all three positions, agricultural production on reclaimed lands does not look 

attractive from the perspective of a potential investor. Significant capital 

investments are required, which with low efficiency of agricultural production 

means a long payback period for capital costs. The risks of entrepreneurial activity 

are great. It is dependence on weather’s conditions fluctuations, and actual 

insecurity from market factors. So, as the main potential investors can be 

considered: 

- the agro-industrial holding structures interested in strengthening and 

expanding its raw materials base; 

- the foreign investors with the aim of growing the environmental products; 

- the large industrial enterprises that process agricultural raw materials and 

take care of its own raw materials base. 

It is possible that agriculture may be interested to the large companies 

operating outside the agro-industrial complex that want to diversify its business or 

make such a decision under the influence of executive authorities and act as 

peculiar sponsors of agricultural enterprises. 

In Ukraine, public-private partnership is in its infancy. Table 1 shows the 

information on the results of implementing the public-private partnership in 

Ukraine by region. 

 
Table 1. Public-private partnership in Ukraine by region, 2018 [9] 

№ Region Concession 
Common 

activity 

PPP 

agreement 
Together 

1 Donetsk 2 2 0 4 

2 Zhytomyr 0 1 0 1 

3 Zakarpattia 4 5 0 9 

4 Zaporizhzhia 4 0 0 4 

5 Ivano-Frankivsk 1 0 0 1 

6 Kyiv 10 0 0 10 

7 Kirovograd 0 1 0 1 

8 Luhansk 1 0 0 1 

9 Lviv 3 1 0 4 

10 Mykolaiv 14 1 0 15 

11 Odesa 0 6 0 6 

12 Poltava 0 5 0 5 

13 Kharkiv 1 0 0 1 

14 Kherson 1 1 0 2 

15 Khmelnytskyi 0 0 1 1 

16 Chernihiv 0 1 0 1 

 Together 41 24 1 66 
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So, the largest number of concession projects in Mykolaiv and Kyiv regions. 

In Ukraine, by the sphere of economic activity, 47% of public-private partnership 

projects are water collection, treatment and distribution projects. 

The transition to a higher level of public-private partnership requires 

overcoming the mistrust that still exists between business and the public sector. 

According to international statistics, in the European Union (EU) in the first 

half of 2016, 40 public-private partnership projects with a total value of 7.8 billion 

euros reached the stage of financial closure. Compared to the first half of 2015, the 

increase was 72%, 9 countries have completed at least one public-private 

partnership project [10]. Table 2 shows the information on the implementation of 

public-private partnership projects in the European Union for 2000-2017, with 

detailing the number of projects, its total cost, as well as the EU's contribution in 

cost and percentage. 

 
Table 2. Public-private partnership in EU, 2000-2017 [10] 

EU country 
Number of 

projects 

Total costs, 

million euros 

EU contribution, 

million euros 

Percentage of EU 

contribution 

Greece 8 6 806 3 301 58,53 

Portugal 3 2 379 564 10,00 

France 21 9 856 324 5,74 

Spain 4 2 422 311 5,51 

Poland 4 388 272 4,82 

Germany 14 2 147 254 4,50 

Italy 6 553 210 3,72 

Great Britain 3 2 212 110 1,95 

Belgium 2 686 101 1,79 

Ireland 3 1 286 81 1,44 

Lithuania 3 99 40 0,71 

Slovenia 10 52 36 0,64 

Croatia 1 331 20 0,35 

Malta 1 21 12 0,21 

Estonia 1 4 4 0,07 

Together 84 29 242 5 640 100,00 

 

Therefore, in table 2 it has been shown that a total of 84 public-private 

partnership projects with a total value 29,242 million euros were implemented in 

the Eurozone countries during 2000 - 2017, with a contribution from the EU of 

5,640 million euros. The largest number of public-private partnership projects is 

implemented in the following countries: France - 21, Germany - 14, Slovenia - 10 

and Greece - 8. In the EU, public-private partnership projects are actively initiated 

by both the public and the private sector. Despite tight budget constraints on public 

spending in the EU, public-private partnership has the development potential. 

In our opinion, it is important for Ukraine to take into account the scale and 

consequences of public-private partnership projects in the EU and to develop its 
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own approach to forming an effective mechanism of economic partnership to 

enhance investment and innovation capacity to solve social, environmental and 

other priorities of the national economy’ sustainable development. 

 

3. Improving the public-private partnership 

For the private business to be interested in the development of water 

management complex, reorganization of enterprises is necessary, in particular, into 

public joint-stock companies. The issue of the water sector enterprises’ 

corporatization or transferring them to long-term concessions becomes more 

relevant, since the volume of state financing the investment projects in water 

management sector cannot provide for the existing capital investments needs. 

During selecting the attracting investments’ sources, it is important to determine 

the investments' direction, as well as the resources’ use timing. 

It is possible to propose a new form of organization of the water management 

complex’ enterprises in rural settlements, which contains:  
a) organization of communities; 

b) a community-based enterprise. 

Organization of communities will mobilize the financial and labor 

population’s resources for the water sector development, and the jointly address 

local development problems. 

Using a concession scheme of investments in agriculture and water 

management at the reclaimed areas will provide the following results: 

‒ local authorities' equity participation will provide the private investor with a 

guarantees that local governments will be interested in the successful 

implementation of investment projects and will not artificially create obstacles 

for its activities; 

‒ the possibility of the budget funds’ investing released through a concession in 

other urgent and socially significant projects, according to which local 

governments can only rely on its own resources; 

‒ creating a competitive environment for agriculture at reclaimed land. 

Competition arises before signing the concession agreement as a result of the 

applications' consideration, as well as after the agreement’ expiration, when 

there is a need to update it; 

‒ creating a new production and infrastructure facilities due to concession will 

provide the region with additional jobs. 

Thus, in our opinion, for increasing the efficiency of public-private partnership 

requires an adequate organizational and economic mechanism of complex 

investing, which covers its main components and focuses on updating the material 

and technical base of agricultural enterprises and water management organizations 

on a new, innovative basis for ensuring the state's competitiveness. The key idea of 

the organizational and economic mechanism is based on the development of new 

state sectoral programs to attract private capital in innovation and investment 
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development of agricultural and water management organizations at reclaimed 

lands by involving existing state and commercial formations and activities (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Organizational and economic mechanism of implementing the complex 
investments at reclaimed lands using the public-private partnership (developed by authors) 

 

Economic categories Theoretical and 
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agricultural production 

Output 
Economically efficient, socially necessary and ecologically balanced 

functioning the agricultural enterprises and water management 

organizations 

120



In particular, the proposed mechanism includes the following components: 

- organizational: formation and development of such specialized institutions as 

corporate and mutual investment funds in agriculture, in the field of land 

reclamation, agricultural real estate, venture agricultural investments, as well as 

credit cooperatives at the regional and district levels; 

- economic: pricing the agricultural products, market relations’ forming in 

agriculture, regulation of the agricultural business’ profitability level; state support 

of the investments’ part in profits; providing a system of tax benefits for the 

amount of investment in innovative technologies; distribution of the investments 

risk’ part to state corporations, etc.; 

- legal and regulatory base, which includes scientific, legal, personnel, 

technical, information (ecological-reclamation and agrochemical monitoring) 

support, that is a base of implementation of the funds' investing at reclaimed 

agricultural lands. 

The main investors can be the state, farmers, agricultural holdings, 

landowners' unions. 

Economic incentives and sanctions for the enterprises’ activities, 

organizational and legal investing measures, as well as the institutional and result-

oriented subsystem of investing in sustainable agricultural production provide 

investments in water, agricultural and complex projects. Investing is carried out 

with the help of administrative, economic, social methods and tools, as a result of 

which the output is economically efficient, socially necessary and balanced 

functioning the agricultural enterprises and water management organizations. 

Foreign practice of public-private partnership in the world’s countries 

confirms expediency and urgency of creating the cluster structures in Ukraine. The 

clusters implementation in the domestic agricultural sector is facilitated by certain 

prerequisites: the availability of skilled labor; territorial proximity to European 

food markets; the possibility of combining a powerful resource potential with 

European technologies; European integration course of the Ukrainian economy; the 

investment attractiveness of domestic enterprises; the availability of 

entrepreneurial skills.  

In our opinion, to improve the organizational and economic mechanism of 

reproduction of regional agriculture with the public-private partnership using, it is 

advisable to create a cluster of agro-industrial type. Creating favorable conditions 

for interaction between its participants will allow to produce competitive, import-

substituting products on an innovative basis, efficient use of public funds and 

attract a private capital, promote the rural development.  

 

4. Conclusions 

Thus, we can conclude that the above mentioned results of implementing the 

concession relations will significantly improve the economic situation of both the 

water and agricultural sectors, and Ukraine as a whole. So, in our opinion, the basis 

for stimulating the private capital in agricultural production at reclaimed lands 
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should be measures legislated at the state level. Therefore, there is a need to form, 

develop and implement new mechanisms for financing the real sector of the 

economy, which is owned by the state. The proposed cluster structure embodies the 

synergy effect that occurs in production. As a result of the synergetic effect, the 

effect of scale, each member of the cluster benefits. The enterprises’ activities in 

the cluster should lead to more efficient use of tangible and intangible resources. 

Thus, using the proposed organizational and economic mechanism of 

implementing the complex investments at reclaimed lands using the public-private 

partnership and creating the cluster of agro-industrial type will allow to attract and 

master investments, and also to carry out more effective management of the 

enterprises' potential at reclaimed lands. 
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Abstract. This paper authentically presents the chronology of the changes in the scientific 

dimension of management. The first phase presents the insisting on determining the 

principles of management. The second phase which started in the 1960-ties marks the 

joining of the principles and the Management Science as a second scientific dimension of 
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1. Introduction 

       This paper aims to authentically present the chronology of the changes in the 

scientific dimension of management. The first phase presents the insisting on 

determining the principles of management.  

      This begins in the 19th century when the US railroad engineer Daniel 

McCallum determined six general principles for an efficient system of operations.  

      Later on, at the beginning of the 20th century, all authors of the classical 

management theory like Taylor, Fayol, Emerson, Weber etc determined principles 

of management. The aspiration for principles of management still remains 

nowadays. Many of the early-established principles of the classical management 

theory are applicable nowadays in the 21st century, even with all the changes that 

the organizations have gone through.  

       Henry Fayol and his book Administration Industrielle et Generale (Paris: The 

Societe de l'industrie Minerale (1916) are considered to be the beginning of the 

scientific approach to management.  

       The second phase which started in the 1960-ties marks the joining of the 

principles and the Management Science as a second scientific dimension of 

management.  

         Basically, this is Operations Research which occurred in World War II. 

Nowadays, 60 years later, Operations Research is a scientific field studied along 

with General Management. 

       The third phase of management is somewhat specific in that it adds other 

dimensions like art and skills to the already recognized scientific methods. 

Nevertheless, this does not diminish the importance of the scientific methods. 
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2. First phase: Principles of Management 

       Bulat, [1] renowned expert in the field of Organization Theory explained the 

rationale for formation of principles in the science of an organization in the 

following way “New as a science, the Organization Theory accepts the task of 

establishing principles that would be the foundation of the theory. The character of 

the principles in the field of an organization is not exact, like in other sciences. The 

fundamental characteristics of the classical Organization Theory are: 1. goals, 2. 

division of labor, 3. span of management, 4. hierarchical structure, 5. coordination. 

       Henry Fayol got to be known world-wide and celebrated as one of the 

founders of modern management with his 14 principles. Having in mind his 

important contribution to management, all the principles will be mentioned: 

division of labor, authority, discipline, unity of command, unity of direction, 

subordination of individual interest to the common good, remuneration, 

centralization, the hierarchy, order, equity, stability of staff, initiative, esprit de 

corps [2]. 

       Taylor, also acclaimed author in the field of management is known for his 

book “The principles of scientific management”. What is somewhat unclear and 

unusual about his work regarding the principles is the fact that some textbooks in 

management cite four, whereas some textbooks cite five principles?! This is rather 

unusual for a scientific work, and seems like different authors interpret his work 

differently. Moreover, different sources cite the principles in English language 

differently, even though their meaning is very similar, if not the same. This is not 

the case with Fayol’s principles.  

       Furthermore, Emerson determined twelve principles of efficiency which are 

presented in his book with the same title [3]. 

       H. Koontz and C. O’Donneli are authors of a book “Principles of 

Management”, E. Dale points out to eleven principles, like: goals, specialization, 

coordination, responsibility etc among others. Furthermore, Mooney’s principles 

are coordination, authority, leadership and specialization [4]. 

       T. Peters and R. Waterman identified 62 organizations which according to 

them were the best performing organizations in the USA. They went on to try to 

find out why these organizations were performing better than their competitors. 

What they came up with as a conclusion was that the managers of the successful 

organizations were applying three sets of related principles. These principles had a 

lot in common with Fayol’s principles [5]. 

       Additionally, Boddy (2008) pays significant attention on the issue whether the 

classical management theory principles are applicable nowadays, in the 21st 

century. It can be easily concluded that many of the principles of Fayol, Taylor and 

Weber are applied nowadays in all types of organizations [6]. As Robbins and 

Coulter (2005) point out, the directions provided by Taylor and the others from the 

classical management theory are still applicable nowadays [7]. 

      What can be concluded from everything mentioned above is that most of the 

authors who have emerged after the founders of the management, Fayol and 
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Taylor, have to very large extent similar views regarding the principles, meaning 

that many of them agree upon which are the main principles of management. 

Moreover, many of them are valid and applicable to a great extent nowadays, in the 

modern and ever-changing world we live in. This is just a confirmation of the 

scientific approach in their creation. 

 

3. Second phase: Management Science 

       According to Lee (1988) “management is basically a process of achieving a set 

of objectives in an effective way. To be effective managers, we must be rational in 

our problem-solving and decision-making. Management science (MS) is a 

discipline that includes a host of rational approaches to management decision 

making …” [8]. 

       Management science deals with the application of scientific approaches in 

order to improve the performance of the management of an organization. 

Furthermore, it places particular focus on the systematic analysis of the 

environment of the decision, the organization objectives, nature of the problem, 

judgment of the decision maker, and the available alternatives. It does this with the 

help of quantitative methodologies along with the behavioral aspects of the 

decision making.  

       In view of the fact that MS is a systematic and comprehensive approach to 

decision making, it can be said that it involves systems approach.  

       Term that is often used interchangeable with MS is operations research (OR). 

Its origin is from the 1940ties. The origin of the military operations research 

activities was in UK during the World War II. Namely, in order to devise the most 

effective military strategies, there was a need for a scientific approach. The British, 

and later the U.S. military authorities formed groups of scientists in order to 

conduct research on military operations [9]. 

       Thus, it can be stated that management science integrates: Operations 

Research, Systems Approach and Problem solving and decision making. (figure 1) 

 

4. Third phase: Science + art + skills + ….  

Many scholars have raised the question if practicing management is science or 

art. 

As Griffin (1986) points out, taking into consideration the complexity of any 

managerial work, it is reasonable to ask the question if management is a science or 

an art. Many scholars agree that efficient management is a combination of both, 

science and art [10]. 
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Fig. 1. Management science 

 

       Similarly, Koontz and Weihrich (1988) discuss “Managing, just like any other 

practice is an art. Additionally, managers can perform better by using the 

organized knowledge about management. It is this knowledge, whether basic or 

advanced, that, to the extent that it is well organized, clear and relevant, constitutes 

a science. Hence, it can be said that, managing as practice is an art and the 

organized knowledge underlying the practice may be referred to as a science” [11]. 

       Furthermore, according to Lee, (1988) a manager’s behavior leadership 

qualities (with a strong connotation of a military commander’s abilities), is an 

example of an art. Additionally, many studies have stressed the science aspect, 

which encompasses the analytical approaches to problem solving and decision 

making [12]. 

       Also, Wren and Voich (1994) state that management entails both sicence and 

art. Art is something that cannot be easily taught and it is visible in the decisions, 

creativity, experience and the like, whereas the science aspect can be more easily 

taught [13]. 

      Taking into consideration the points of view of many scholars, like Griffin, 

Koontz and Weihrich, Lee, and Wren and Voich, management can be presented as 

set of two parts: science and art (figure 2) (Kralev and Kraleva, 2016) [14]. 
 

 
 

Fig. 2. SA model of management  
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       One cannot discuss the topic of general management, without mentioning 

Henry Mintzberg, one of the most known academics on business and management. 

According to him, management is a combination of great deal of art, smaller part 

of skills and lesser part of science. He elaborates that “if one combines some “part” 

of art, with certain “quantity” of skills and something of science, one gets a type of 

job that is primarily a practice” (Kralev and Kraleva, 2016) (figure 3)[15]. 
 

 
 

Fig. 3. Management according to Mintzberg 

 

Authentic approach  

      This part presents the author’s authentic view on this issue. Namely, three 

models are presented.  

      Management as a set of four equal elements (factors), including creativity 

along with art, science and skills (CASS) (figure 4). 

 

 

 
Fig. 4. CASS model of management 

 

      Figure 5 presents SASIC - management model as a set that includes intuition 
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Fig. 5. SASIC model of management 

 

      The model SASICA compared to SASIC includes ability (figure 6). 

 

 
 

Fig. 6. SASICA model of management 

 

It is worth noting that as the number of elements increases in each model, their 

participation decreases. For example in the model CASS, the science part 

participates with 25%, but in SASIC (which has five influential factors) the 

participation of the science part decreases to 20%. 

The presented models are with equally worth factors here. However, in real 

life, this is often not the case. The dominance of any of the elements depends on 

different variables including the management level. 
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The science aspect is mostly present in the top management level, and 

basically it is absent in the first-line of management. Art, skills and ability are 

equally present on all three levels. Regarding creativity, it is the author’s opinion 

that just like science it is more present in the top management levels as opposed to 

the first-line or middle levels. Intuition is considered to be equally important and 

present on the top and first-line of management.  

  

5. Conclusion  

       The paper authentically presents the three stages of the development of the 

general management as a science. 

       Many of the early-established principles of the classical management theory, 

which occurred in the first stage of the development, are applicable nowadays in 

the 21st century, even with all the changes that the organizations have gone 

through. Later on, Management Science gained its prominence as a second 

scientific dimension of management. The third phase of management is 

characterized by adding art, and skills and other elements to the already recognized 

scientific methods. Nevertheless, this does not diminish the importance of the 

previously established scientific methods. 
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1. Introduction 

Cultural Heritage (CH) preserves the historical memory of human 

communities and contributes to the creation of national and community identity. It 

is perceived as a symbol of the ascending process of human development and as a 

material substrate, the storage and rational management of which can accumulate 

economic benefits [1]. The CH is a valuable resource for the sustainable 

development of states and communities, and as such its management and 

preservation in the modern conditions of Globalization are an important part of the 

cultural policy of each European country. 

Ekaterina Metodieva and Elena Rozalinova [2] note that the global trend is a 

passing from particular protection of heritage, implemented within the territorial 

sovereignty of the state, to the adoption of the principle of sustainable development 

through multilateral cooperation. Each country, as well as the international 

community, is making a concerted effort to preserve the heritage, expressed in a 

number of programs and policies. Today, the scope of protection of the CH 

includes measures taken for the physical preservation of cultural monuments, rules 

for their optimal use as a source of economic benefits and measures for their 

promotion among the public. 

 However, in order to reach the modern management model (MM) of the CH, 

each country goes through different periods of improvement of policies and 
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regulations in the field. According to Svetoslav Georgiev [3], the system for 

protection of CH in Bulgaria should be divided into three cycles: 

- from 1888 until the early 50s of the twentieth century (some researchers such 

as Ventsislav Velev [4] considered the beginning of the first cycle 1878, ie the 

creation of the third Bulgarian kingdom, when the first legislative initiatives in the 

area were taken. Georgiev adopted in 1888 as this is the year in which the first 

normative act regulating the protection of antiquities in the Bulgarian lands was 

approved); 

- from the 50s of the XX century to 1989; 

- after 1989 to date (referring 2007-2008). 

Taking into account that Georgiev's book was published in 2008, another 

period is emerging, for the beginning of which should be accepted Bulgaria's 

accession to the European Union. 

 

2. Management model of the heritage in Bulgaria before the accession to the 

European Union 

The first cycle of modeling the MM for CH coincides with the construction of 

the new Bulgarian state. This is the period in which Europe perceives the Balkans 

as a "transit strategic territory in the event of a sharp conflict, but not an area of 

serious economic interest" [5], the period in which the Balkans are "where Europe 

ends" [6]. That is why the CH is an important element of Bulgaria's policy, both 

for building national identity and for the protection of national security [7]. The 

period was marked by a cultural upsurge and striving for Europeanization of 

Bulgarian culture on the basis of its national content with increasing centralization 

in government and state control.  

The national policy forms the concept of "spiritual revival through the lasting 

values of the Bulgarian national culture", which helps to achieve a dynamic 

cultural environment. The CH management model reached an adequate level of 

efficiency for its time, in accordance with the international guidelines and 

recommendations from UNESCO, of which Bulgaria became a member in 1956. 

The shortcomings are found in the lack of an objective assessment of the role of 

the state and the institutional structures [8]. 

The second cycle of modeling the MM for the CH was marked by the events 

after the end of the Second World War. In the years between 1944-1989. the so-

called "Bipolar model in international relations", in which the USSR gained control 

over a number of countries in Eastern and Central Europe. The increased attention 

of the authorities to culture during this period, in view of the formation of the value 

system of socialism, gave a strong impetus to the MM for the protection of the CH. 

In connection to the creation of the so-called "New nationalism" and the building 

of national identity in society began a powerful rehabilitation of history, which in 

the early 80's of the twentieth century pushed the research of many historians to the 

topic of national ideologies as "invented traditions" (Eric Hobsbawm) by the 

government in the period after Second world war [9]. Politically, there is a 
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pyramidal-centralized MM, which concentrates efforts and capacity in restoration 

and conservation activities. It is important to note that during this period a 

specialized legal framework was established, in line with the international 

requirements in the field of CH, which, although with a number of shortcomings, 

gained positive experience. The results of the study, collection, conservation and 

exposure of CH in the country and abroad are impressive [10]. Georgiev [11] 

found the shortcomings of the established legal framework in the categorization of 

cultural monuments as sites of global, national and local significance and sites for 

information. This system of classification in the conditions of a stagnant cultural 

policy directs the efforts and resources of the State mainly to the first two 

categories, of course, for propaganda purposes. 

In general, the period up to 1989 is characterized by a high level of efficiency 

of the Ministry of Conservation of CH, and the achieved results receive 

international recognition. Indicative of the period is the increase in the number of 

museums and the creation of a network of protected cultural monuments, along 

with the allocation of significant funds for the entire system for protection of our 

cultural heritage [12]. The state is the main organizer of this specific cultural 

activity. 

The period after 1989 is important for the development of MM for CH. With 

the end of the decade-long domination of the USSR over Eastern Europe, the 

policies of the Eastern Bloc countries are oriented towards the Western system. 

Bulgaria's integration process into Europe since the early 1990s also goes through a 

complete democratization and liberalization of the political system, in line with 

global trends to restructure world geopolitics by including cultural criteria [13]. 

The beginning of this period is characterized by a total crisis that engulfed the 

country and in particular the cultural field. According to Prof. Diana Gergova [14], 

it is striking that in the years after the changes, our CH has almost disappeared as a 

specific and deeply important value category for a nation. According to her, this is 

a consequence of the mechanical introduction of the principle of decentralization in 

the place of centralization, without the destroyed system being replaced by a new 

one.  

The result is a staggering increase in criminal encroachments on the CH. In 

this regard, Prof. Kitov [15] notes that during the transition period the withdrawal 

of the State from the protection of the CH in an underdeveloped civil society leaves 

a noticeable gap and contributes more to its destruction than to its salvation. In this 

sense, the lack of an integrated approach and systematic application of appropriate 

measures in active interdepartmental national and international cooperation leads 

to a visible reduction in the effectiveness of the MM for the protection of CH. 

Although in 1992. Bulgaria to join the governmental organization of the Council of 

Europe, whose fundamental principle is the protection and support of European 

culture, MM in our country has long failed to reach the required level of efficiency. 
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3. Management model of the heritage in Bulgaria after the accession to the 

European Union 

The last – fourth period of the formation of the modern policy in the field of 

heritage has been marked by the accession of Bulgaria in 2007. to the European 

Union. The Union imposes the principle of unity in diversity as a pedestal for the 

development of culture and the community as a whole. Knowledge, recognition 

and sharing of the individual national and ethnic cultural heritage are defined as 

universal values for the formation of the common cultural memory, as a result of 

the common European identity. 

United Europe requires harmonization of its legislation with the practices 

appropriate for the Bulgarian conditions. The first step is the adoption of a new law 

on the protection and development of the culture, and the second – the repeal of the 

Law on Cultural Monuments and Museums of 1967. and the adoption of the 

current Cultural Heritage Act (CHA), which introduces new requirements in line 

with European legal norms. 

The new normative act [16] became a fact in 2009. as a basic law that 

"regulates the protection and safeguarding of the cultural heritage of the Republic 

of Bulgaria" (Article 1). In contrast to the internationally established definition of 

UNESCO [17], according to which the CH are all "monuments, groups of buildings 

of historical, aesthetic, archaeological, scientific, ethnological or anthropological 

value", the Bulgarian legislator chooses a descriptive approach. According to Art. 

2, para. 1 "cultural heritage covers the intangible and tangible immovable and 

movable heritage as a set of cultural values that are carriers of historical memory, 

national identity and have scientific or cultural value", and the norm of Article 6 

lists the objects of the Act. 

The CHA indicates the understanding for protection and safeguarding of the 

cultural heritage (art. 7 et seq.). Considers the issue of property (Art. 2, para. 3) and 

lists the responsible structures (Art. 11) in the national system for protection of 

CH: state and municipal institutions, cultural organizations and governing bodies 

of registered religions, all of which cooperate with BAS, higher education 

institutions, non-governmental organizations, etc. Art. 3 stipulates that the 

protection of the cultural heritage shall observe the principles of equality in the 

protection of the different types of cultural heritage, of decentralization, publicity 

and transparency in the management and financing of the activities for its 

protection and the right of public access. Novelty in the Law of 2009 is the 

requirement for the Council of Ministers to develop a national strategy for 

management and protection of the cultural heritage and an action plan (art. 12, para 

1). In this sense, the weaknesses from the previous periods have been eliminated in 

the new normative act. 

One of the most significant differences with the previous law is the regulation 

of new categories and dimensions. For the first time, an official interpretation of 

the CH as "the intangible and tangible immovable and movable heritage" appeared 

(Art. 2, para. 1). This fact is a response to the modern process of globalization, in 
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connection with which there is a tendency to protect and promote cultural diversity 

worldwide. UNESCO is taking the initiative to create and implement policies to 

ensure the survival of cultural identity and diversity. The first step in this direction 

is the drafting of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage [18]. The texts of this normative act define the concept and indicate the 

areas in which it manifests itself. With the new Cultural heritage act, Bulgaria 

affirms at the national level the idea of UNESCO about the importance of 

traditional culture and the need for special treatment. 

The tangible CH, unlike the intangible one, has always been the subject of 

increased interest on the part of the Legislator. Values are divided into movable 

and immovable. The issue of protection of movable CH is a challenge for the 

government in view of the constant heritage raids and trafficking in valuables. And 

although the EU is taking a number of measures to limit illegal encroachments on 

CH, which measures are in force for Bulgaria, unfortunately in our country, the 

fight against this type of activity is "still at the stage of police or pre-trial 

investigation" [19]. All this is a consequence of the poorly formulated texts in the 

CHA, touching on the topic of any kind of encroachment on cultural values, as 

well as insufficiently respectful legal consequences. 

Regarding the CH management policy, all the listed categories of cultural 

heritage represent a resource for development, but perhaps the greatest interest, 

especially in recent years in Bulgaria, is caused by the immovable cultural heritage. 

The law (art. 45) indicates several features for classification, namely: historical 

period; scientific and cultural field; spatial structure and territorial scope; degree of 

threat. 

A particularly important classification feature for cultural values is cultural 

and scientific value. According to this, the Law (Art. 50) defines categories of 

values of world, national, local and ensemble significance and values for 

information. Art. 54 complements this classification with the category “national 

wealth”. The category of "global significance" is of great interest. To be 

recognized as a World Heritage Site, it must have a universal value whose cultural 

significance is so exceptional that it transcends national boundaries and has an 

invaluable feature for present and future generations of humanity [20]. In Bulgaria, 

the sites of tangible cultural heritage included in the list of World Cultural Heritage 

are: Boyana Church (1979), Ivanovo Rock Churches (1979), Kazanlak Tomb 

(1979), Madara Horseman (1979), Old Nessebar (1983), Rila Monastery (1983), 

The Tomb in Sveshtari (1985). The list of intangible cultural heritage includes 

Bistrishki Babi (2008), Nestinarstvo (2009), Traditional production of Chiprovtsi 

carpets (2014), Surva Festival in Pernik (2015), Cultural practices related to March 

1 (2017). In addition, the UNESCO list of good practices includes: Folklore 

Festival in Koprivshtitsa (2016) and the Bulgarian Chitalishte (2017). It is 

noteworthy that since 1985. So far, no object of the substantive CH has acquired 

the status of world value. This fact is quite worrying in terms of Bulgaria's policy 
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in the field of protection and promotion of the country. On the other hand, it is 

worth noting that the list of intangible assets is growing rapidly.  

The indicative list of the CH of Bulgaria includes: Neolithic dwellings in Stara 

Zagora (1984), the Town of Melnik and the Rozhen Monastery (1984), Magoura 

Cave (1984), the Late Antique Tomb in Silistra (1984), the Ancient Town of 

Nikopolis ad Istrum (1984), the Bachkovo monastery (1984), Thracian tomb near 

the village of Alexandrovo (2004), Old Plovdiv (2004), Belogradchik rocks (2011), 

the Royal necropolis of the Thracian city of Seuthopolis (2016), the Danube linden 

trees in Bulgaria (2016), the Episcopal basilica and late antique mosaics from 

Philippopolis, Roman province of Thrace (2018). Although UNESCO encourages 

Member States to revise and enrich their Indicative Lists at least every ten years, 

we are witnessing a 20-year period during which no new proposals have been 

received. This fact is indicative of ignorance of the opportunities provided by the 

special status, on the one hand, and of the attitude of the state and local authorities 

towards the sustainable development of the heritage. 

Although it contains a number of advantages over the repealed law, since its 

establishment in 2009 the CHA. is criticized by experts. Prof. Todor Krastev [21] 

commented on the shortcomings, pointing out the probable reasons for the same - 

the pursuit of certain interests, but in no case public ones. According to him, the 

law focuses primarily on the ownership of movable cultural property and the fate 

of private collections, while the immovable CH remains out of the spotlight. 

According to other researchers [22], Chapter Eight of the CHA - "Conservation 

and Restoration of Cultural Values" partially addresses the problems, without 

being linked to trends in the implementation of policies for sustainable 

development and integrated conservation. These gaps in the legislation, as Krastev 

writes, open "doors and sometimes wide gates for bad practices of current trends in 

the field" [23], especially in the context of new opportunities for Bulgaria as a 

result of the country's accession to the EU. In addition to state and municipal 

funds, new sources of funding are being opened to promote cross-border 

cooperation and the exchange of cultural values, with an emphasis on preserving 

cultural diversity in the community.  

New opportunities and gaps in the legislation provoke serious conflicts in 

connection with the mass design that has begun in recent years for the display and 

socialization of archaeological sites with European funds. There are two concepts 

at different levels - the first is for "full recovery" and the second is for admissible 

intervention up to the "hypothesis level". The policy in these cases is subject to the 

idea that the restoration of monuments leads to profitable models of attractions. 

Indicative of this is the opinion of Bozhidar Dimitrov, who states: "What will we 

do if we leave these foundations in the ground - you will attract 500,000 tourists, 

as many as Belchin attracted..." [24]. In the same vein, former Culture Minister 

Vezhdi Rashidov said: "I think a little sham will contribute a lot to tourism. 

Otherwise we will be left with three rows of stones below the ground" [25]. The 

problem, of course, is not in the recovery, but in the fact that in many cases the 
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scientific and educational value of CH has been relegated to the background, as the 

truth is not always attractive enough, and this fact causes dissatisfaction among 

many professionals, and often to society. The conflict is largely caused by the 

CHA, as it does not discuss in detail the issues of conservation and restoration of 

the CH. Of course, Bulgaria has ratified the International Charter for the 

Conservation and Restoration of Monuments (Venice Charter) [26], which 

recommends measures in connection with this type of activity (Articles 9 - 13) and 

this is where the contradiction between the realization of sites and criticism. 

According to Art. 9 of the Charter, restoration is an activity that is "based on 

respect for the original material and the authentic documents" and "ends where the 

hypothesis begins". Art. Article 12 states: "the elements intended to replace the 

missing parts must fit harmoniously into the whole, but at the same time be 

different from the original, so that the restoration does not falsify the document of 

art and history". In connection with these recommendations, Prof. Bozhidar 

Dimitrov [27] states the thesis that there is no contradiction between the norms for 

restoration, established by the Venice Charter and the restoration of sites "to the 

cusp". Indeed, there is no contradiction in certain cases when the individual 

provisions are considered separately. However, when taking into account the 

fundamental principle of the international agreement, expressed in the preamble 

("Humanity takes responsibility for future generations to preserve it and the 

obligation to pass on these values to them in all its richness of authenticity"), the 

conflict between tourist attraction and scientific truth is in the face. The basis of the 

problem is that the process of restoration and socialization is currently linked only 

to the "absorption of millions" [28], while the expertise of specialists remains in 

the background. 

It is an indisputable fact that for an unprofessional eye it would be difficult to 

imagine what a certain object looked like in the presence of only preserved ruins, 

which is the main argument in defense of large-scale initiatives over the years. But 

modern technology offers alternative methods for visualizing objects. Innovative 

technologies such as augmented, virtual and mixed reality and advanced virtuality 

are a good solution to the conflict and, on the other hand, are fully in line with the 

priorities of the International Community regarding the requirement to establish a 

digital information system for cultural heritage. Researchers [29] identify 

information and communication technology (ICT), tools and programs as the most 

effective for sustainable management and conservation of CH. 

The general opinion is that through technologies CH will become not only 

publicly available for observation and recognizable, but in the information space of 

the network society, when the information acquires a global character and covers 

all spheres of human social activity, it will be identified as a systematic, internal 

feature of European culture [30]. This thesis is reflected in all international 

regulations since the late 90s of the twentieth century. Unfortunately, the policies 

for building an information society and digitizing the cultural heritage are 

relatively new in the Bulgarian context. Indicative in this direction is that in the 
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Bulgarian case digitalization is "legalized" in 2018. with changes in the CHA. 

These changes "insert" the word digitalization in the responsibilities of the Minister 

of Culture (Article 14, paragraph 1, item 12, e) and clarify the meaning of the term 

in the Additional Provisions of the Law. It is important to note that digitalization is 

absent in the strategic documents of the country until 2019. Only in the last 

developed strategy for the development of Bulgarian culture with a scope of 2019-

2029. digitalization finds its place among the goals and main priorities of the 

country's cultural policy. 

From everything described so far, the thesis emerges that although Bulgaria is 

among the countries with the richest CH, in terms of MM for development and 

protection of CH we are still catching up with European countries and construct 

our policies partly in line with international norms, but in accordance with the 

Bulgarian temporal context. 

 

4. Conclusion   

The management and protection of the cultural heritage are an important part 

of national and international policies. Globally, there is a passing from particular 

protection of heritage to multilateral cooperation in the field with an increased 

emphasis on unity among diversity. In response to the processes of globalization, 

the scope of understanding of the cultural heritage is expanding. The concept 

expands in time and space, because although it comes from the past, it is 

constructed in the present. The understanding of cultural heritage moves from the 

single monument to the urban landscape, from the individual artifacts to the socio-

cultural environment, from the material to the intangible, from the national to the 

pan-European. This expanded content of the cultural heritage concept also entails a 

need to rethink its protection.  

However, Bulgarian law remains in line with new trends, as a result of which 

we are witnessing a powerful invasion of hypotheses in the form of sham 

reconstructions and lagging behind in the field of digitalization. In order to solve 

the problems, changes are needed in the management model for the management 

model in our country, which in turn is associated with the presence of political will, 

state thinking and clear national priorities.  

Undoubtedly, over the years our country has gained valuable legislative, 

managerial and creative experience in the field of cultural heritage, but still, 

although we rank among the richest countries in cultural values, we lag far behind 

European and world practices. Although the government constantly emphasizes the 

role of the management model as a factor for sustainable development and quality 

of life, the management models strongly support the thesis that at present this is not 

yet fully realized and put into practice. We still lack the ability to use and adapt 

heritage to modern life in an adequate way that combines economic, scientific and 

cultural values. And this predetermines today's irresponsible tourist expansion 

against cultural and natural resources, with irreversible damage to the Bulgarian 

landscape and culture.  
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Abstract. Globalization is embracing more and more spheres of our lives. Borders are not a 

barrier to business. Its consolidation makes big companies even larger structures that absorb 

small players. In this situation, increasing the competitiveness of the latter is a very 

controversial issue. Globalization dominates and predetermines the outcome of competitive 

"fighting" among all market players. Competitiveness will increasingly lose its meaning as a 

real measure of the success of national economies and small businesses. Individual products 

/services will have a short-term advantage in overall dynamics, while large ones will 

somehow "absorb" them. 
Keywords: competitiveness, globalization, quality, customer satisfaction.  

 

1. Въведение 

Повишаването на конкурентоспособността на организациите е постоянна 

задача пред тяхното представяне. Наред с постигането на по-добър имидж, 

резултатът от това е повишаването на продажбите и резултативната печалба. 

До колко реализирането на този процес е реалистично в условията на 

глобализиращ се свят е твърде спорен въпрос. На международно ниво 

действат правила, закони, ограничения, нормативи, всякакви икономически 

явни и неявни интереси на световните концерни, всичко което възпрепятства 

адекватното осъществяване на реален процес на съревнование между 

икономики, отрасли, фирми и техните продукти и услуги. По наше мнение 

запазването и постигането на определено високо ниво на 

конкурентоспособност има твърде евфемистичен характер, защото самото 

измерване и оценяване почива на критерии, които смеем да наречем 

неадекватни и не представителни. Например, Глобалният индекс за 

конкурентоспособност е съставен от 111 показателя [19, 20], които на 

практика служат само за представителност, но не и за реално оценяване на 

достиженията на съответната държава. Според някои от тях България е 
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класирана на на първо място по „влиянието на маларията върху бизнеса“, на 

95-то по „фактори на иновативност и усъвършенстване“, по показателя 

„наличност на съвременни технологии“ – на 100-но, а по „изтичане на 

мозъци“ – на 127-мо. През 2019 г., с индекс 84,8, Сингапур води класацията 

за най-конкурентоспособна икономика в света. България е с индекс 64,9 и се 

нарежда на 49-о място [21].  

В известен смисъл това се подкрепя от една изказване на Теодор Левит 

през 1983 г. Той поддържа тезата, че докато мултинационалните компании 

трябва да инвестират много пари и ресурси в адаптиране на своите продукти 

към местните пазари в различни страни, глобалните компании преследват 

обещаваща стратегия, а именно просто да реализират на глобално ниво 

същите продукти, които всички искат. Тази статия подхранва страховете, 

като рисува мрачна картина на възникващия феномен на глобализацията, 

който, както се твърди, има силата да унищожи напълно местния бизнес, да 

разстрои пазарите и да застраши икономиките [22].  

 

2. Конкурентоспособност 

Животът е едно постоянно състезание. Природата е създала "правилата", 

позволявайки всички нейни елементи да са в постоянно съревнование в 

борбата си за развитие и оцеляване. В този огромен "букет" от живи и 

неживи образования постоянно се намесват различни фактори, които 

променят "правилата на играта" и дават възможност на различни елементи да 

придобият превес над други. Обикновено по-силните побеждават по-слабите.  

Очевидно е, че тези природни закони не винаги са релевантни в бизнеса. 

По-гъвкавите, по-пригодимите оцеляват и побеждават в турбулентната 

бизнес среда.[2]. Всъщност бизнесът копира във висока степен природата, 

като изисква от участниците да се съревновават, да се конкурират, да търсят 

възможности и да придобиват предимства пред другите, за да са по-успешни 

в областта в която оперират. Конкуренцията и конкурентната среда са тези 

фактори, които създават условията за развитие както на "състезателите" така 

и на цялата цивилизация. 

Но конкуренцията не е статична. Тя е непрекъснат процес, който 

стимулира действия, водещи до постигане на нови нива на резултатите и/или 

до задържане на конкурентното предимство. В този контекст е необходимо 

да се развиват допълнителни усилия, умения, да се включват допълнителни 

ресурси и аспекти на съответната дейност, да се усъвършенства 

представянето на организацията, за да се постигне конкурентоспособност. 

Известни са множество възможни определения за конкурентоспособност. 

Те са дадени от различни автори и са свободно представени в световната 

интернет мрежа. Всяко едно от тях дава общо дефиниране на понятието, но и 

добавя нови щрихи към неговата характеристика и по свой начин разширява 

обхвата му. 
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Конкурентоспособност -  Способността на определен обект или субект да 

превъзхожда своите конкуренти в съществуващите условия; Свойства на 

субекта, демонстриращи неговите способности да устоява на конкуренцията 

на подобни по предмет и дейност обекти, да осъществява конкурентни 

действия и т.н.; Способност на държавите в условията на равнозначни 

пазарни условия да създават стоки и услуги, които отговарят на 

потребностите на международните пазари; Възможността държавите да се 

създават стоки и услуги, съответстващи на търсенето на международните 

пазари, като същевременно осигуряват на своето население висок жизнен 

стандарт; Способност на държавите да постигат високи темпове на 

увеличение на Брутния си вътрешен продукт; Запазване на способността на 

фирмите, регионите, държавите да поддържат високо ниво на доходите и 

заетостта на населението, при отворена международна конкуренция; Обем от 

икономически знания, който помага за адекватно анализиране на факти и 

политики, които формират възможността на държавата да създава и 

поддържа условия за създаване на добавена стойност от страна на 

организациите и високо ниво на благосъстоянието на населението. 

Вероятно списъкът с дефинициите би могъл да продължи до 

безкрайност. Ние нямаме за цел да  изследваме целия обхват от тях и си 

позволяваме да се спрем на едно, дадено от гуруто в областта на 

стратегическото управление и маркетинг - Майкъл Портър. 

Според  него [5] понятието конкурентоспособност е в директна връзка с 

благосъстоянието на хората от съответната нация, което от своя страна се 

влияе силно от производителността (продуктивността)  на труда, от 

националните политики, от международните отношения - политически и 

икономически и т.н. 

Според Румен Георгиев [1], Конкурентоспособност (като икономическа 

категория) е реалната и потенциална способност на икономически агент - от 

бизнес организация и отрасъл до регион и национално стопанство в неговата 

цялост - да създава и поддържа конкурентни предимства и да реализира 

целите си в условията на пазарната икономика. 

Би могло да се каже, че постоянното повишаване на 

конкурентоспособността на организациите е неизменна цел пред тяхното 

представяне. Тази понятийна категория предполага и ясно разбиране на 

нейния характер. Всъщност в себе си тя обединява няколко възможни 

тълкувания в контекста на триединството, а именно Цел, Инструмент и 

Оценъчна категория. И трите елемента са в динамично равновесие.  

Бидейки Цел, конкурентоспособността е стремеж, ориентация на усилия 

и ресурси към подобрено пазарно представяне, ясно определени области, в 

които организацията следва да постигне превъзходство пред другите 

участници на пазара. Превръщайки се в цел, повишаването на 

конкурентоспособността подпомага процесите на планиране, вземане на 

адекватни решения и правилни избори с оглед достигането й. Често обаче, 
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самото формулиране на коректна цел се превръща проблем за организацията, 

поради липса на достатъчно адекватна като количество и качество 

информация за реалното състояние на пазара. Би трябвало да се отбележи, че 

процесът на целеполагане често стъпва на неговото моментното състояние. 

Самата динамика на съвремието не предполага дългосрочна статичност, 

което от своя страна би могло да компрометира адекватността на 

формулираната цел в контекста на конкурентоспособността.  

С тези коментари се опитваме да очертаем нашето разбиране за това, че 

конкурентоспособността сама по себе си трудно може да бъде формулирана 

просто като цел, без да са ясни както текущото състояние на пазара и 

неговите елементи, така и тяхното прогнозно развитие. С не по-малка сила 

влияе и реалистичното прогнозиране, което е в основата на стратегическото 

планиране на повишаването на конкурентоспособността. Позволяваме си да 

посочим някои автори, които поставят под съмнение адекватното 

прогнозиране, почиващо на исторически и статистически данни [10, 4]. 

Струва ни се подходящо и да споменем за сериозните, макар и не винаги 

адекватни критики на други двама класици в стратегическото планиране 

Робърт Каплан и Дейвид Нортън и тяхната книга Стратегически карти [3]. 

Конкурентоспособността като Инструмент. В по-широк смисъл това би 

могло да се интерпретира като отговор на въпроса КАК може да се постигне 

по-добро представяне на организацията. Би трябвало да се обърнем към 

посочените дефиниции относно конкурентоспособност и тогава да 

прецизираме областите на подобрение. Една от тях е дефинирана като 

повишаване на общото благосъстояние на хората.[6].  Това би могло да 

обхване огромна част от обществения живот, тогава когато се изследва на 

световно или национално ниво, но би могло и да се свие до значително по 

малко аспекти на регионално, отраслово или фирмено ниво.  

Конкурентоспособността като Оценъчна категория. По смисъл тази 

трактовка коментира възможността на определен обект да бъде по-успешен в 

определена пазарна среда в сравнение с друг или други обекти. Самият обект 

може да се описва по множество критерии и нива на сравняване - от 

продуктова гледна точка, през продуктивност на ниво сектор от икономиката, 

през бранд, на национално или международно ниво и т.н. Присъждането на 

степента на достижение изисква много широка и обективна информация. 

Глобалната конкурентоспособност, както беше споменато по-горе, не дава 

ясна представа на фирмите на къде да насочат своите усилия и в този смисъл 

се потвърждава нейната адекватност. На ниво икономически сектори отново 

възниква подобен въпрос. Какво от това, че германските 

автомобилостроители са по-конкурентоспособни от италианските, например, 

или японските са по-добри от американските? Вътрешното съревнование 

между секторите и/или фирмите в една държава се оценява по показатели 

които са на макро и мезо ниво - дял в БВП на страната, енергопоглъщаемост, 

производителност и др. Отново достигаме до същия парадокс - оценка, която 
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би могла да служи за национално планиране (присъщо за плановата 

икономика, където се вземат решения за приоритетно развитие на даден 

сектор), но не отразява достиженията, пречупени през интересите на 

потребители, клиенти и консуматори. Конкурентоспособността на една 

фирма и нейните продукти и услуги има своето адекватно звучене, защото 

отразява потребителската "справедливост", т.е. мнението на преките 

консуматори, ползващи въпросните стоки и услуги. 

В този контекст подходящият подход би могъл да бъде взаимстван от 

Бенчмаркинг, където се оценява собственото представяне по определени 

критерии, установяват се най-добрите обекти, по тези критерии, сравнява се с 

тях и се набелязват мерки за подобряване, надскачане на достигнатото 

състояние [7]. Във фокуса на оценяването е поставено потребителското 

удовлетворение от максимизиране на ползите за клиента в целия пакет 

продукт/услуга [8].  

 От друга страна получената оценка се явява изключителен маркетингов 

инструмент, който затвърждава достигнати високи позиции и служи за 

имидж на съответния обект на съответния пазар. 

В световната практика съществуват редица модели, подпомагащи 

обективното оценяване на конкурентоспособността на организациите - 

Награда на Деминг в Япония, Наградата на Малкълм Боулдридж в САЩ [23], 

в Европа - European Foundation for Quality Management (EFQМ), като моделът 

търпи развитие и към настоящия момент и известен като EFQМ Business 

Excellent Model [24]. 

От казаното до тук би могло да се изведе едно твърдение. По-общите 

нива за измерване и оценяване на конкурентоспособност - световно и 

национално  ниво, нямат директна връзка с удовлетвореността на хората от 

съществуващите продукти и услуги, които са свързани с осигуряването на 

тяхното ежедневие. Хората сравняват цени, качества, пригодност, 

възможност за използване на резултата от дейността на фирмите, на 

мотивираността на служителите да помогнат (емпатията, фирмената култура 

и прочее) и много по-малко обръщат внимание на другите показатели, които 

са включени в глобалния индекс. 

 

3. Глобализация 

Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, 

технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между 

отделните страни, организации и хора. Той е свързан с глобално 

разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и 

елементи на културата.  

Съществуват много определения за понятието глобализация. Във всяко 

би могло да се намери нещо допълващо общата представа за явлението и 

същевремнно да се идентифицира мнението на източника относно ползата 

или вредата от него. Някои от тях [14, 13, 11, 15, 18] може би представят в 
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цялостност смисъла, посоката и същността на процеса на глобализация. Без 

да твърдим, че те са изчерпателни, все пак си позволяваме да подчертаем, че 

самото развитие на явлението през почти хилядолетен период е дало силно 

отражение върху света по отношение на икномически, търговски, 

политически, финансови, културни и др. аспекти. 

Критиците на глобализацията твърдят, че тя унищожава националната 

идентичност, че подкопава икономическите основи на малките държави, че 

ликвидира местното производство и търговия, че обезличава културните 

ценности, езика и води до един глобален свят, в който доминират големите 

интернационални кампании, преследващи интересите на все по-богатите си 

собственици. Теорията за Новия световен ред не изглежда съвсем без 

основание от тази гледна точка. 

Поддръжниците на глобализацията приемат изцяло нейните позитивни 

аспекти, в контекста на подобряване на качеството на живот на хората от по-

бедните държави, намаляван е на икономическите разходи за създаването на 

съществуващи материални ценности, оптимално овладяване и използване на 

природните ресурси, равномерно по целия свят, технологичен трансфер на  

ноу-хау, без допълнителни разходи за изследване и развитие, повишаване на 

грамотността чрез бързо и лесно принасяне на знание от едно място към 

друго, универсализиране на подходи, методи, стил и прочее на живот, 

създаване на работни места и т.н. 

Очевидно е, че еднозначно възприемане на влиянието на глобализацията 

е нерелевантно. Същевременно през последните години се засилва 

антиглобалисткото движение и нараства броя на негативните публикации и 

коментари относно тенденцията на глобализиране на света. 

 

4. Конкурентоспособност и глобализация 

Как изглежда този тандем в нашето съвремие през нашите очи? 

Кое е предопределящото в него? 

По наше мнение водеща е глобализацията с всички нейни позитивни и 

негативни страни. Това е тренд, който не може да бъде овладян или спрян. 

Свободното движение на стоки, капитали, хора, култури ще се засилва и все 

повече ще намалява значението на местните фактори. Този тренд се 

поддържа от силно развитите икономики и световните концерни и колкото и 

да звучи нелицеприятно отразява "алчността" на капитала. 

Мястото на конкурентоспособността в тази динамика.  

На ниво световна и национална икономика, според нас 

конкурентоспособността има повече манипулативен характер. Това се 

използва от политиците, за да "оправдаят" своите действия в най-различни 

посоки, позовавайки се на дефинираните показатели. Популизъм или 

изтъкване на  достиженията са известни похвати в политическите борби на 

местно ниво, обличайки ги в "представителни" индикатори. 
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Конкурентоспособността има рационално значение, когато се сравняват 

резултатите от дейността на фирмите и характеристиките на техните стоки и 

услуги. Но дали е възможно да се постигне тотално превъзходство (тотална 

конкурентоспособност) на стоките на една фирма в условията на 

глобализация? "Абсолютно търговско предимство съществува, когато една 

страна може да произвежда стоки с по-малко разходи за единица продукция, 

отколкото би могъл да стори това търговският ѝ партньор. По същата 

причина, тя трябва да внася стоки, в които има абсолютно неизгодно 

положение" [12]. Очевидно е, че при необходимостта да се сравняват с 

постиженията на големите държави и/или фирми, постигането на такова 

превъзходство е или съвсем краткосрочно, или напълно невъзможно. 

Стратегията "Син океан" [17] създава усещането за възможност за постигане 

на пълно превъзходство по отношение на даден продукт или услуга, но на 

практика това е допускане за наличие на  "стерилна" среда, в която да се 

разгърне потенциалът на фирмата в условията на глобализация е само мечта.  

На фигура 1 сме направили опит да представим как по наше виждане 

изглежда тоталната конкурентоспособност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.1. Визуално представяне на тоталната конкурентоспособност като общо 
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Уникалният (иновативен) продукт или услуга, обикновено не допринасят 

за трайно постигане на превъзходство. Историята показва редица случаи, в 

които "ястребите" (фирми с уникални разработки, появили се за първи път на 

пазара), притиснати от глобалната бизнес среда, предпочитат да "продадат" 

своето ноу-хау, или самите те да се продадат/слеят/обединят с "големите" 

лъвове (концерни). Загубват своето "аз" и се обезличават.  

Други, които правят функционални аналози на съществуващи продукти и 

услуги, предназначени за местен пазар, обикновено губят "битката" най-вече 

в областта на цените, което рефлектира върху продажбите и печалбите. 

Примерите в търговската сфера (големите търговски вериги и малките 

магазини), където се представят продукти, произведени и доставени чрез 

веригата за добавяне на стойност на възможно най-ниска цена е показателен. 

Аналогичен пример съществува и във фармацевтичната индустрия. 

Свидетели сме на огромни сливания между компаниите с цел "рационалност" 

на капитала, но от това следва тотален диктат върху световните и локални 

пазари. За съжаление родната фармацевтика произвежда (таблетизира и 

флаконизира) произведени в Индия и Китай субстанции. Произвеждат се 

генерични лекарства и хранителни добавки, но липсва същинската развойна 

дейност на нови лекарствени средства. Същото се отнася и за почти всички 

национални сектори в икономиката ни. 

Подобна е ситуацията и в глобалната политика, където интересите се 

диктуват от големите. Същото е и в банковата сфера, където също големите 

преследват своите цели и интереси. Образованието и обучението са области, 

в които също глобализацията оказва своето влияние. Историята на 

държавите, такава каквато се е преподавала до момента се подменя с нови 

трактовки в услуга на геополитическите интереси. Постепенно английският 

се налага като универсален език в света. Обучението в организациите се 

профилира в техния контекст и отново има привнасяне на концепциите на 

глобалните фирми в местните организации [18]. 

 

5. Заключение   

Глобализацията е тенденция, която ще продължава и в бъдеще. 

Обусловена е от множество фактори, посочени от редица източници, 

цитирани в текста. Според нас глобализация и конкурентоспособност е един 

тандем, който изключва единия участник, в унисон на изложеното по-горе. 

От бизнес гледна точка преследването на втория елемент е релевантна 

цел, допринасяща за по-доброто представяне на организациите, но първият 

фактор силно ограничава възможността за адекватното му реализиране. 

Предвид мястото и моментното състояние на България на световната 

политическа и икономическа карта, не се очертават бляскави перспективи 

към повишаването на конкурентоспособността по всички нива на нейното 

интерпретиране. Вероятно единственият сектор, в който бихме могли да се 
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представим успешно е туризмът, при положение, че българските фирми 

успеят да повишат значително качеството на целият пакет продукт/услуга. 
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Abstract. The current report discusses some essential issues about competitive business 

strategies offered by Michael Porter and the way they refer to franchising business formats. 

A significant reason for choosing this report's subject is the importance of this problem for 

companies that take place as franchisors.  In this case, the choice and application of a 

successful competitive business strategy depend on choosing an appropriate network of 

franchisees and franchise business format.  Besides, a management system suitable for the 

franchise format, the franchise network, and the specifics of the activity should be designed. 

This relationship determines the need for interpreted business strategies, taking into account 

the franchise business format's peculiarities. Their applicability is interpreted by synthesizing 

the theoretical formulations for franchising business formats and the competitive business 

strategies proposed by M. Porter. 

Keywords: business strategies, franchising, franchising format. 

 

1. Въведение 

Настоящата публикация е посветена на въпросите, които касаят 

конкурентните бизнес стратегии и тяхната приложимост във 

франчайзинговите бизнес формати. Като причина за избора на тема на 

настоящия доклад може да се посочи важността, която се отрежда на 

въпросите за бизнес стратегиите, когато те се отнасят за фирми  

франчайзодатели. В този случай изборът и приложението на успешна 

конкурентна бизнес стратегия се определя и от избора на подходяща мрежа от 

франчайзополучатели и франчайзингов бизнес формат. В допълнение следа да 

се проектира система на управление, подходяща за франчайзинговия формат, 

франчайзингвата мрежа и спецификата на предмета на дейност. Това е така, 

защото франчайзодателят се конкурира в избраната от него бизнес сфера чрез 

избрания от него франчайзинг формат и изградена мрежа от 

франчайзополучатели.  

Тезата, която се застъпва е, че конкурентните бизнес стратегии са напълно 

приложими при франчайзинговите бизнес формати.  Това определя 
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необходимостта от интерпретиранe на конкурентните бизнес стратегиите, като 

се отчитат особеностите на франчайзинговия формат на бизнес.  

Целта на публикация е да се представи приложимостта на конкурентните 

бизнес стратегии във франчайзинговите бизнес формати. В тази връзка на 

първо място се разкрива същността на франчайзинга като основен подход на 

развитие на бизнеса, като се представят неговите основни форми; извеждат се 

две нива на продуктово-пазарните стратегии за франчайзинговите бизнес 

формати; извършва се интерпретация на характерните за тях конкурентни 

бизнес стратегии. Приложимостта им се илюстрира, като се извършва синтез 

на основни теоретични постановки, характерни за франчайзинговите бизнес 

формати и предложените от М. Портър конкурентни бизнес стратегии.  

 

2. Франчайзингът като основен подход на развитие на бизнеса 

Най-общо се обособяват три поколения франчайзинг, за които са 

характерни разлика в отношенията и степента на икономическа и 

стратегическа обвързаност между страните. Първото поколение е така 

нареченият продуктов франчайзинг (Product&Service Franchising). 

Франчайзингът от второ поколение касае разработването на цялостен 

франчайзинг бизнес формат (Entire Business Franchising). Третото поколение 

франчайзинг е най-обхватен с най-голяма степен на обвързаност – той е 

известен като (Master Franchising). Към настоящия момент се срещат форми на 

франчайзинг и от трите идентифицирани поколения. В зависимост от целите 

на франчайзодателя, спецификата на предлаганите продукти и услуги, 

условията на съответния географски пазар и пазарни сегменти, стратегията на 

франчайзодателя за степен на обвързване с франчайзополучателите се 

детерминира решението на типа франчайзинг, който ще се прилага. 

Франчайзингът не се разглежда сам по себе си, а като подход (бизнес модел, 

формат) на развитие на бизнес. В същото време за него са присъщи 

утвърдилите се в теорията бизнес стратегии за определяне на продуктово-

пазарния обхват и на конкурентния подход. В тази връзка вземането на 

решения относно франчайзинг модела и неговото реализиране на практика 

следва да се осъществява чрез прилагане на присъщия за стратегически 

мениджмънт методически апарат [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

3. Продуктово-пазарни бизнес стратегии  

Изхождайки от разработките на редица изтъкнати автори  отделните 

видове стратегии може да се интерпретират от гледна точка на приложимостта 

им във франчайзинговите бизнес формати. В тази връзка се извеждат няколко 

основни признака на дефиниране на познaтите в теорията и практиката видове 

стратегии с присъщите им особености. 

Според първия признак стратегиите се разглеждат в зависимост от 

йерархичното ниво, за което се отнасят, като се обособяват фирмени, бизнес и 

функционални стратегии: 1) фирмените стратегии са с най-голям обхват и с 
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най-ниска степен на детайлизация. Те се отнасят за определянето на 

продуктово-пазарния обхват на дейността на фирмата и за степента на 

диверсификация; 2) бизнес  стратегиите са свързани със следващото 

йерархично ниво: чрез тях се определят продуктово-пазарният обхват на 

бизнеса и основният конкурентен подход, който ще се следва. Бизнес нивото 

се проявява, когато степента на диверсификация на дейността на фирмата 

обуславя обособяването на стратегически бизнес единици, които се отличават 

със структурна, икономическа, а в някои случаи и с юридическа 

самостоятелност [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]; 3) функционалните стратегии от 

своя страна имат най-тесен обхват и най-висока степен на детайлизация: те 

разгръщат стратегиите на по-високите нива в конкретни политики и 

механизми; свързани са с бизнес стратегиите както по отношение на 

реализиране на избрания конкурентен подход, така и във връзка с постигане 

на желания продуктово-пазарен обхват и пазарни позиции [6, 14].  

Останалите признаци, на база на които се обособяват бизнес стратегиите 

кключват: продуктово-пазарни стратегии за определяне на обхвата на 

дейността [15]; конкурентни стратегии за определяне на желаното 

конкурентното позициониране чрез разработване на устойчиви конкурентни 

предимства [6, 16]; стратегии „червен океан“ и стратегии „син океан“ [17];  

стратегии в зависимост от заеманата пазарна позиция: стратегии на пазарни 

лидери, предизвикатели, последователи и заемащи пазарни ниши;[18] 

зависимост от техния характер: атакуващи и отбранителни; стратегии та 

растеж, стабилизация, обрат и оцеляване, ликвидация [14, 16] в зависимост от 

целите: стратегии на интеграция,  изграждане на мрежи и коопериране [14, 16, 

19]; дигитални стратегии на бизнес организациите: по отношение на 

клиентите, доставчиците, човешките ресурси, автоматизация на бизнес 

процесите и въвеждане на информационни системи за управление [20]; 

стратегии на аутсорснг и инсорсинг на бизнес и ИТ процесите [21,22]; 

стратегии на интернационализация и глобализации на бизнеса [13,23]. Тези 

стратегии не са изолирани една от друга, а изразяват различен аспект от 

дейността. 

Конкурентните бизнес стратегията в франчайзинговите бизнес модели, се 

отнася до конкретни продукти и пазари, което дава основание те да се 

определят като продуктово-пазарни. Във връзка с това на първо място се 

определя продуктово-пазарният обхват, т.е. “бойното поле“. Те се определят 

от Ansoff като "стратегически сфери" [15]. Като стратегически сфери на бизнес 

се разглеждат не само тези области, в които франчайзодателя оперира в 

момента, но и тези, в които би желала да навлезе, когато е в състояние да го 

направи успешно. В тази връзка всяко “бойно поле”, каквито представляват 

целевите пазари, се характеризира с определени особености, протичащи 

тенденции, благоприятни възможности за бизнес и заплахи. На второ се 

дефинира конкурентният подход/конкурентните подходи, чрез които фирмата 

ще воюва на пазара, като се диференцира и позиционира, за да постигне своите 
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цели [6,14]. В основата на дефинирането на конкурентния подход на 

франчайзинговия модел на бизнес стои разбирането, че стратегията се 

определя „отвън-навътре“. За целта се използва се методическия 

инструментариум, предложен от Porter и други автори: „Петте сили“, чрез 

която се установява секторната привлекателност - като цяло и на отделните 

пазарни сегменти; модела “Веригата на добавяне на стойност””, който 

разкрива основните области, които са източници(средства) на конкурентно 

предимство за франчайзинговия формат и за неговата конкурентоспособност 

спрямо конкурентите; концепцията за стратегическите групи конкуренти [6, 

16]; портфейлните методи за анализ – BCG и GE, чрез които се оценяват 

позицията на франчайзодателя чрез неговата франчайзингова мрежа по-

отделни продукти и пазари, катона тази база се определят целите, стратегиите 

и средствата за тяхното постигане [24], PIMS модела, който определя 

значението върху рентабилността от придобиването по-добри позиции на 

пазара(бойното поле) от страна на франчайзодателя и неговите франчайз 

контрагенти [25], PESTEL анализ, движещи сили на промяна, ключови  

фактори за успех (KSFs),  конкурентен анализ, които детайлизират условията, 

които външната среда формира [6, 13, 14]. Застъпва се разбирането за 

необходимостта от постигането на съответствието на бизнес стратегиите на 

условията на външната среда и конкурентната позиция на франчайзодателя и 

участниците в неговата мрежа. При същeствуващи бизнес организации може 

да се приложи е обратния подход, при който на база притежавани конкурентни 

предимства се търсят подходящи арени(пазари), на които франчайзодателя да 

се конкурира успешно. Този тип позициониране се осъществява „отвътре-

навън”.  Той може да бъде ресурсно базиран или да поставя акцент върху 

способността на фирмата да развива ключови компетентности. Ключовият 

момент тук се състои във формирането на стратегически конкурентни 

предимства, които компанията „реализира“ в условията на динамично 

променяща се среда [15, 23, 27]. Трето - бизнес стратегията изисква да се 

спечелят съюзници (франчайзополучатели), с които да се осъществява 

интеграция, за да се подобрят позициите на фирмата на пазара. Тук се откроява 

значението и на стратегиите на интеграция, коопериране, изграждането на 

мрежи, аутсорсинг на бизнес и IT процесите [13, 14, 19, 28].  

Конкурентните бизнес стратегиите в съдържателен план се обобщават от 

изследване на McKinsey, чрез което се извеждат следните четири елемента на 

проявление: стратегическа позиция (strategic posture), конкурентно 

предимство (competitive advantage), бизнес концепция (business concept), и 

система за доставяне на стойност (value delivery system) [29]. Друго изследване 

разкрива ръзможните проявления на стратегиите, като обобщава пет пета (5 

P’s) на Минцбърг) - Plan (план), Ploy (предприемане на определен ход), Pattern 

of behavior (модел на поведение), Position of respect of others (позициониране – 

позиция спрямо останалите участници на пазара), Perspective (перспектив) 

[30]. Courtney и съавторите дефинират необходимостта от прилагането на 
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различен от класическия инструментариум при дефиниране и прилагане на 

бизнес стратегиите в условията на динамична среда [31].  

Всички разгледани по-горе въпроси са приложими във франчайзинговите 

модели на бизнес.  В настоящата публикация се застъпва разбирането, че 

въпросите - свързани с продуктово-пазарните стратегии за растеж [15] и 

базисните конкурентни бизнес стратегии [6, 16] - трябва да се разглеждат в 

единство, като същевременно се приспособят към особеностите на сектора и 

характеристиките на франчайзинговите бизнес формати. Споменатите два 

типа стратегии се определят обобщено като продуктово-пазарни бизнес 

стратегии:  чрез първите се определя продуктово-пазарният обхват на бизнеса, 

а чрез вторите се извежда основният конкурентен подход по отделни основни 

продукти и пазари [32]. От гледна точка на предмета на настоящия доклад 

интерес представляват единствено интерпретацията на конкурентните бизнес 

стратегии, изведени от Porter, като се обоснова тяхната приложимост от 

теоретична гледна точка във франчайзинговите формати на бизнес.  

 

3. Нива на разглеждане на продуктово-пазарни стратегии във 

франчайзинговия бизнес формат 

Първото ниво, на което се разглеждат продуктово-пазарните 

стратегии, е  фирмата франчайзодател. Тук се вземат решения, свързани със 

степента на продуктовата специализация (степента на диверсификация) - 

продуктово-пазарните стратегии за растеж и конкурентния подход, който 

франчайзодателят ще следва. Неразделна част от тях е вземането на решения 

относно франчайзинговата мрежа и франчайзинговия формат. Тези решения 

се отличават с широк обхват.  

Важен аспект, свързан със стратегиите на фирмите франчайзодатели, е 

вземането на решения относно конкурентния подход/конкурентните подходи 

и определянето на подходящ франчайзингов бизнес формат. В допълнение се 

вземат и решения за изграждане на подходяща мрежа от франчайзодатели; 

проектира се система на управление, подходяща за франчайзинговия формат 

и неговия предмет на дейност. Това е така, защото франчайзодателят се 

конкурира в съответната бизнес сфера чрез избрания от него франчайзинг 

формат и мрежа от франчайзополучатели. Тази взаимовръзка определя 

следващото ниво на разглеждане на продуктово-пазарните бизнес стратегии. 

Второто ниво се отнася  до конкретно взет франчайзополучател. При 

интерпретирането на този тип стратегии, когато те се разглеждат за конкретно 

взет франчайзингов формат, като стратегически бизнес единици може да се 

приемат отделните франчайзополучатели с обслужваните от тях географски 

пазари. Продуктовата специализация на франчайзополучателя може да варира. 

От една страна тя зависи от възможностите, които отделната бизнес сфера 

позволява и конкретния географски пазар; от друга – от предлаганото 

продуктово многообразие от франчайзодателя; от трета – от самия 

франчайзополучател. Франчайзополучателят може да покрива цялото 
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многообразие от продукти/услуги, което се предлага от франчайзодателя, 

когато е налице такова или да предлага определени продукти (марки). 

  

4. Конкурентни бизнес стратегии във франчайзинговите бизнес 

формати  

Важен въпрос, касаещ франчайзинговите бизнес формати,  е определянето 

на конкурентния подход/конкурентните подходи на позициониране на 

продуктите на целевия пазар/целевите пазари, на които франчайзодателя 

оперира чрез избрания от него формат и франчайзингова мрежа. Принципните 

постановки за конкурентното позициониране са предложени от M. Портър и 

са известни като базисни  конкурентни стратегии (Фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Конкурентни продуктово-пазарни бизнес стратегии [6] 

 

Франчайзодателите, опериращи в определена бизнес сфера, може да 

избират измежду няколко конкурентни бизнес стратегии: 1) лидерство в 

разходите; 2) стратегия на диференциация; 3) нишова стратегия; 4) към тях 

може да се добави и комбинираната (смесената) стратегия. Предложените от 

Портър стратегически алтернативи се наричат „generic” („базисни“). При 

прилагането им във фирми, които са избрали франчайзингов формат за 

развитие на своя бизнес, те се адаптират, като се отчитат специфични за бизнес 

сферата особености и характеристиките на избрания франчайзингов формат. 

Най-общо конкурентните бизнес стратегии се разделят на такива, които са 

подходящи за големи фирми-франчайзодатели и такива, които са подходящи 

за прилагане от средни и малки франчайзодатели. Докато малките и средните 

фирми-франчайзодатели   се концентрират върху един от посочените подходи, 

при големите франчайзодатели е възможно приложението на повече от един 

конкурентен подход.   

1) Стратегия на лидерство в разходите на франчайзинговия формат 
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Лидерство в разходите е една от основните конкурентни бизнес стратегии, 

която е приложима при различните франчайзингови бизнес формати. 

Характерно за тази стратегия е, че франчайзодателите, които я прилагат 

залагат на лидерство в разходите като основно средство за постигане на 

конкурентно предимство. Постигането на конкурентно предимство по линия 

на разходите дава възможност на прилагащите го чрез избрания 

франчайзингов формат франчайзополучатели да предложат най-ниска цена на 

пазара в сравнение с конкурентите си, т.е. разглеждат лидерството в цената 

като основно конкурентно предимство. При избора на тази стратегия се визира 

най-вече икономията на средства, която участниците във франчайзинговия 

формат трябва да постигнат. Те са свързани не само с намаление на 

операционните разходи, но и с намаление на разходите за останалите първични 

и вторични дейности от веригата на добавяне на стойност.  

2) Стратегия на диференциация на франчайзинговия формат 

При стратегията на диференциация мениджмънтът на франчайзодателя 

насочват вниманието към придобиване на уникална позиция на 

франчайзинговия бизнес формат и франчайзинговата мрежа по отношение на 

конкурентите и клиентите в отрасъла. Като източници на възможности за 

диференциация може да се разгледат всички дейности от Веригата на 

стойността, като се отчита разбирането, че значението им е различно за 

отделните сектори [36]. Изборът на тази стратегия позволява на прилагащите 

я франчайзодатели  и присъщите им формати да определят по-висока цена и 

по-високи маржове на своите продукти.  

Прилагащите я франчайзодатели (франчайзингови формати) се насочват 

към голям сегмент от пазара, който е относително нееластичен към цената. 

Потребителите са готови да платят по-висока цена от средната за отрасъла, за 

да получат продукти и услуги със специфични/уникални характеристики и 

висока потребителска стойност. Тези свойства може да произтичат 

преобладаващо от една или повече първостепенни и второстепенни области на 

функциониране от модела на добавяне на стойност, които се осъществяват от 

франчайзодателя и франчайзополучателя. Във всички случаи постигането на 

диференциация изисква подходяща комбинация на първостепенните и 

второстепенните дейности, което се осъществява чрез адекватното  им 

управление в рамките на франчайзинговия формат [6]. 

3) Смесени конкурентни стратегии, прилагани от франчайзингови бизнес 

формати 

В основата на вземането на решение за приложението на тази стратегия 

лежи релацията „цена – потребителска стойност“. Тази стратегия предполага 

постигането на диференциация при по-ниска цена в сравнение с разгледаната 

по-горе стратегия на диференциация. Прилагащите я франчайзингови формати 

се прицелват в обслужването на голям и относително чувствителен към цената 

пазар, като в същото време предлагат диференцирани продукти (услуги). 

Дуалистичният характер на този вид стратегия й придава дискусионен 
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характер, което я прави спорна за разбиране и прилагане на практика. Като 

неин недостатък може да се посочи, че на пръв поглед приложението й е 

спорно и несъстоятелно, тъй като се счита за невъзможно компании, които 

акцентират върху диференциацията на продукта, да осъществяват дейността 

си с ниски разходи и бизнес, който поддържа ниски цени и в същото време  

произвежда диференцирани продукти. Въпреки това съществуват 

доказателства, че прилагането на комбинирана (смесена) стратегия може да 

бъде много успешно в рамките на франчайзинговия бизнес формат. Дори може 

да се прогнозира, че увеличаването на интензивността на конкуренцията, 

както и ориентацията на клиентите към прагматични покупки с най-добро 

съотношение „цена - качество“ ще доведат до широкото й приложение в 

бъдеще, в т.ч. и от фирми, които избират франчайзинга, като стратегически 

подход за развитие на бизнеса.   

4) Нишова стратегия 

Въпреки че големите фирми-франчайзодатели също могат да прилагат 

нишова стратегия по отношение на един или няколко от своите продукти, тук 

тя се разглежда като подходяща за малките фирми-франчайзодатели. В 

основата си стратегиите, подходящи за малките франчайзодатели, са същите 

като прилаганите от големите, с тази разлика, че те почти без изключение не 

са в състояние да изграждат франчайзингови мрежи, чрез които се обслужват 

големи сегменти от даден географски пазар. Малките франчайзодатели   

следва да се насочват (фокусират) към обслужване на относително тесни 

сегменти от пазара – определяни като “ниши“, откъдето идва и 

наименованието на прилаганите от тях стратегии - “нишови” стратегии: 

нишова стратегия – лидерство в разходите, нишова стратегия – диференциация 

на продукта, нишова смесена стратегия – лидерство в 

разходите/диференциация [6,33]. 

 

5. Заключение 

Представеният доклад съдържа част от резултатите от теоретичното 

проучване във връзка с реализирането на проект на тема „Договор за 

франчайзинг: добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението 

му“, разработен по НИД на УНСС. В него е обосновавана относимостта на 

конкурентните бизнес стратегии към франчайзинговите бизнес формати. Тя се 

обуславя от необходимост от разглеждането на франчайзинга през призмата 

на стратегическия мениджмънт. Стратегическият мениджмънт се разглежда на 

три нива: първото ниво, за което се отнася е ниво франчайзодател,  второто е 

на ниво франчайзополучател, а трето ниво се осъществява  за франчайзинговия 

формат и франчайзинговата мрежа като цяло. По подобен начин стои 

разглеждането на въпросите, които касаят бизнес стратегиите, като негов 

съществен елемент. Тяхната приложимост е интерпретирана, като се извършва 

синтез на теоретичните постановки за франчайзинговите бизнес формати и 

предложените от М. Портър конкурентни бизнес стратегии. Особеностите на 
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франчайзинговите бизнес формати позволяват разширяване на обхвата на 

бъдещи изследвания на предметна основа. 
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Abstract. The issue of business effectiveness of each enterprises is topical at all stages and 

phases of its business. 

The analysis and evaluation of effectiveness indicators describe different aspects of 

enterprise’s business. Some of these indicators describe the effectiveness of use of enterprise’s 

resources (fixed tangible assets, material resources and manpower), other indicators describe 

the effectiveness of revenue and cost type, and still others – the rate of return calculated on 

different bases. 

Objective links and dependences exist between indicators describing the different aspects of 

effectiveness, which should be subject to analysis and management. 

The aim of this report is to present the underlying and determinant interrelations between 

different indicators for analysis and evaluation of business effectiveness from different 

perspectives.  

The enterprise’s business effectiveness is the object of the research, and its subject matter 

covers the analysis and evaluation of different aspects of effectiveness. 

Keywords: business effectiveness, factors, analysis, methodology, solutions. 

 

1. Въведение 

Въпросът за ефективността от дейността на всяко предприятие е актуален 

на всички фази и етапи от неговото развитие. Това обстоятелство провокира 

нашето внимание към въпросите за същността на ефективността, различните 

й аспекти на проявление и методиките за анализ и оценка на ефективността. 

Поставената в доклада цел е да се представят обективно съществуващите 

връзки и зависимости между различните проявления на ефективността. За 

постигането на тази цел се поставят следните задачи за решаване: 

1) Да се систематизират насоките на проявление на ефективността на 

бизнеса. 

2) Да се групират показателите за анализ на ефективността от дейността 

на предприятието. 

3) Да се изведат взаимните връзки и зависимости между показателите за 

анализ на ефективността на бизнеса. 
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2. По въпроса за същността на ефективността 

По наше мнение първоначално следва да се изясни същността на 

понятието, което е обект на разглеждане. Споделяме мнението, че „първата 

задача на всяка теория е да изясни неясните термини и понятия ... Едва след 

като бъде постигнато общо съгласие по отношение на термините и понятията, 

можем да пристъпим с лекота и разбиране и да очакваме читателят да сподели 

нашата гледна точка“ [1, с. 99]. Далеч сме от мисълта, че нашето виждане по 

въпросите за същността на ефективността, за нейното проявление по време на 

дейността на предприятията, както и за методиката за анализ и оценка на 

различните й аспекти, ще бъдат възприети еднозначно и напълно от 

читателите. Но именно при дискутирането на различните мнения, възгледи и 

становища се ражда „благороден“ научен спор и на тази основа се развива, 

подобрява и обогатява научната теория, а оттам по същество и самата 

практика. 

В нашата страна легално определение за ефективност е дадено в Закона за 

сметната палата, но то се отнася за конкретна област. Ефективността е 

определена като степен на постигане на целите на одитирания обект при 

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност 

[2],  

Ефективността на едно предприятие може да се определи „като връзка 

между производството на продукти или услуги и вложените ресурси, които са 

нужни за това“ [3, с. 215]. Важна цел на финансовия мениджмънт и въобще на 

мениджмънта е ефективното използване на ресурсите на предприятието. Една 

от „главните отговорности на управлението (на предприятието – доб. Р.И.) е 

да се използват ефективно всички налични човешки, материални и финансови 

ресурси“ [3, с. 215], с които то разполага. 

По наше мнение понятието ефективност е твърде широко по съдържание. 

За ефективност се говори в различни области, като между някои от тях 

съществуват взаимни връзки, а между други - няма пряка връзка. 

Ефективността може да бъде икономическа, социална, териториална, 

екологическа, естетическа, енергийна и т.н.  

Нашето внимание е насочено към икономическата ефективност, която 

изразява както производствени, така също и социални, и екологични 

отношения. По мнение на Л. Георгиев икономическата ефективност може да 

се разграничи на отраслова и териториална, като отрасловата ефективност 

зависи пряко от „потребностите на обществото от определена продукция и от 

технологичните му възможности“ [4], а териториалната ефективност се явява 

„функция на вече определените отраслово параметри на потребностите и 

възможностите на определена териториална единица да осигури минималните 

разходи за производството от гледна точка на ресурсната осигуреност, по-
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благоприятното географско положение и състоянието на пазара“ [4]. Това 

означава, че териториалната икономическа ефективност зависи от 

потребностите на населението на съответните региони и произтича от 

физическото разполагане на производствените предприятия на отделните 

територии. Но според нас потребностите на населението се явяват и двигател 

за повишаването на териториалната икономическа ефективност.  

По наше виждане ефективността следва да се анализира и оценява в широк 

и в тесен смисъл. В широк смисъл ефективността е обект на изучаване на 

макрониво – на ниво националната икономика, отрасловата, териториалната и 

т.н. ефективност, а в тесен смисъл – на микрониво – на ниво отделните 

предприятия. Обект на разглежда в този доклад е ефективността от дейността 

на отделните предприятия. 

Считаме, че въпросът за ефективността от дейността на предприятието 

следва да се разглежда в два аспекта. Първият от тях изразява неговата 

способност да създава приходи, нетни приходи от продажби, печалба и т.н. 

чрез използването на ресурсите, с които то разполага. В този аспект 

ефективността може да се изрази посредством съотношенията между 

постигнатите резултати и вложените резултати за тяхното постигане. 

Вторият аспект на ефективността може да се представи чрез 

съотношенията между стойностния размер на вложените ресурси и 

постигнатите резултати, в резултат от използването на тези ресурси. 

Краткият преглед на мненията и становищата, застъпени в 

специализираната литаратура показва, че ефективността от дейността на 

предприятието се разглежда, анализира и оценява поотделно в различните й 

проявления. Подобен подход не позволява да се установяват обективно 

съществуващите връзки и зависимости между отделните аспекти на бизнеса. 

Срещат се и затруднения при установяването на преките фактори, влияещи 

върху ключовите бизнес индикатори за анализ на ефективността при отчитане 

на взаимовръзките между тях. Следователно изолираното анализиране и 

оценяване на ефективността на бизнеса в отделните нейни проявления не може 

да осигури необходимата, пълна и достатъчна информация на мениджмънта за 

своевременното установяване на силата и посоката на влияние на преките 

фактори върху динамиката на ключовите бизнес индикатори, 

характеризиращи всеобхватно ефективността на бизнеса. 

 

3. Аспекти на проявление на ефективността  

Базирайки се на същността на ефективността в качеството й на 

икономическа категория считаме, че тя (ефективността) може да се проявява, 

а следователно анализира и оценява в следните насоки: 

1) Ресурсна ефективност.   

2) Ефективност от разходно-приходен тип. 
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3) Обръщаемост на активите и капитала. 

4) Рентабилност. 

По наше мнение ресурсната ефективност следва да се разглежда, анализира 

и оценява както на макрониво, така и на микрониво.  

След 2010 г. Европейският съюз (ЕС) прие редица инициативи и политики 

за подобряване на ресурсната ефективност на макрониво в рамките на Съюза. 

Така например през 2011 г. Европейската комисия (ЕК), в рамките на стратегия 

„Европа 2020“, постави началото на водеща инициатива „Европа за ефективно 

използване на ресурсите“ [5] с цел постигане на устойчив икономически 

растеж чрез насърчаване на страните-членки на ЕС за преход към 

нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите. В подкрепа 

на тази инициатива са проведени различни форуми и са приети редица 

документи, съдържащи мерки за повишаване на ресурсната ефективност в 

страните-членки на ЕС, както и в Съюза като цяло. Така например в „Пътна 

карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ [6] се посочват 

структурните и технологичните изменения, които трябва да осъществят 

страните-членки на ЕС до 2050 г. с цел преодоляване на зависимостта между 

икономическия растеж и използването на ресурсите, както и на тяхното 

влияние върху околната среда. Напредъкът на страните-членки, както и на ЕС 

като цяло, се оценява посредством индекса на ресурсната ефективност, 

включващ общи показатели за вода, земя, материали и въглерод, както и 

тематични показатели, оценяващи приоритетни области на политиката. През 

2015 г. ЕК прие „План за действие на ЕС за кръговата икономика“ [7], в който 

са подчертани икономическите основания за повишаване на ресурсната 

ефективност с цел генериране на нови и устойчиви конкурентни предимства 

за ЕС. През същата година ЕК представи „Рамкова стратегия за устойчив 

енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на 

изменението на климата“ [8]. Лидерите на страните от Г-7  на среща, проведена 

на 7 и 8 юни 2015 г. в замъка Елмау, Германия, поставиха началото на Алианса 

на Г-7 за ресурсна ефективност [9]. По-късно Алиансът подкрепи приемането 

от министрите на околната среда на страните от Г-7 на Рамка относно циклите 

на материалите от Тояма [10], както и на петгодишна пътна карта от Болоня 

[11]. През 2017 г. лидерите на страните от Г-20 поставиха началото на 

разговори за обсъждане на конкретни мерки за повишаване на ресурсната 

ефективност, преход към нисковъглеродна и кръгова икономика [12]. 

Обект на разглеждане в този доклад е ресурсната ефективност на 

микрониво – на ниво отделното предприятие. По същество става дума за 

анализ и оценка на ефективността от използването на ресурсите на 

предприятието: дълготрайните материални активи (ДМА), материалните 

ресурси и работната сила. Повишаването на ефективността от използването на 

ресурсите в отделните предприятия е обективна предпоставка и за 
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повишаването на ресурсната ефективност в рамките на националните 

икономики на страните. 

Относно ефективността от разходно-приходен тип следва да се отбележи, 

че става дума за анализиране и оценяване на ефективността на приходите и 

ефективността на разходите. Още повече, че ефективността на приходите и на 

разходите има пряка връзка с нетната рентабилност на база приходи и на база 

разходи. Следва да се подчертае, че факторите, които оказват влияние върху 

динамиката на ефективността на приходите, респ. ефективността на разходите, 

са и фактори, влияещи върху настъпилите изменения на нетната рентабилност 

на база приходи и на база разходи.  

Обръщаемостта на капитала и на активите е проявление на ефективността 

при преминаването на капитала, респ. на активите, от една в друга форма в 

процеса на тяхното движение по време на стопанския оборот на предприятието 

за определен период от време.  

Ускоряването на обръщаемостта на капитала води до освобождаване на 

капитал, който може да бъде авансиран в подходящи дейности с цел 

увеличаване на печалбата на предприятието, а следователно и на 

възвръщаемостта на капитала. Забавянето на обръщаемостта на капитала води 

до недостиг на средства, необходими за нормалното осъществяване на 

дейността на предприятието, в резултат на което то е принудено да привлича 

допълнително средства, за да може да осъществява бизнеса си. В резултат на 

това се увеличава делът на привлечения капитал и се повишава степента на 

финансов риск, което може да доведе до влошаване на финансовото състояние 

и финансовата стабилност на предприятието. 

Интересът към оборота на капитала е продиктуван от недостатъчното 

разбиране на важността на този въпрос както за успешното и ефективно 

развитие и функциониране на отделните предприятия, така и за икономиката 

на страната въобще. Поради това се прокрадват мисли, че методиките за 

анализ на обръщаемостта на капитала, респ. активите са остарели, архаични и 

едва ли не ненужни в условията на пазарна конкуренция. Обръщаемостта на 

капитала, респ. на активите са едни от най-важните въпроси, тъй като 

обръщаемостта е основният двигател на бизнеса и икономиката. Въпросът за 

обръщаемостта е актуален, независимо от вида на собствеността върху 

средствата за производство, организацията на икономиката, конкретния 

обществено-политически строй и сферата, в която функционират отделните 

предприятия.  

Въпросът за рентабилността се разглежда обстойно в специализираната 

литература в страната. Редица български учени развиват и обогатяват теорията 

и практиката на анализа на рентабилността на предприятието. Например Д. 

Добрев, К. Пергелов, Г. Ваклиев, Д. Колев, И. Душанов, К. Чуков, М. Тимчев, 

Р. Иванова и др. Ще отбележим, че още през първата половина на ХХ век се 
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наблюдават възгледи, които стоят в основата на някои от съвременните модели 

и методики за анализ и оценка на рентабилността на предприятието. 

По мнение на Д. Добрев рентабилността е „израз на степента на 

стопанското оползотворяване на вложения в едно стопанство капитал ... 

Обикновено рентабилността се изразява в процентно отношение между 

печалба и капитал“ [13, с. 300], също че доходността на общия капитал е 

„придобивен капацитет на самото предприятие“ [14, с. 200], а тази на 

собствения капитал – „степен на рентабилно използване на 

предприемателския капитал“ [14, с. 200]. Д. Добрев стига до извода, че 

„използването на чуждия капитал има своето продуктивно въздействие и 

върху собствения капитал“[13, с.301], или че привлеченият капитал се явява 

„фактор за засилване рентабилността на собствените средства“ [14, с. 200]. По 

същество това е идеята за действието на ефекта на финансовия лост. Но за 

представителите на систематичното счетоводство в България през първата 

половина на ХХ век този ефект не е бил известен. По същото време Д. Добрев 

пише за важността на взаимовръзката между рентабилността и оборота на 

капитала - „отношението на печалбата към оборота е едно от най-

съществените указания за дееспособността на отделното стопанство 

(предприятие – Р.И.), защото сочи на влиянието, което скоростта на 

капиталообръщението оказва върху рентабилността на самия капитал, а 

успоредно с това и върху големината на необходимия при дадена скорост на 

обръщението капитал“ [13, с. 303], а „големината на оборота в отношение към 

капитала определя не само скоростта на капиталообръщението, но 

същевременно влияе и на рентабилитетния процент“ [13, с. 303].  

И. Душанов отбелязва, че рентабилността на предприятието е „важен, 

синтетичен и качествен показател, (който - доб. Р. И.) отразява ефективността 

в използуването на предоставените на предприятието средства, резултатността 

на борбата на колектива за икономии, за ускоряване обращаемостта на 

оборотните средства“ [15, с. 157].  

Следва да отбележим, че разглеждаме рентабилността на предприятието от 

гледна точка на поставената в доклада цел за обвързване на различните 

аспекти на проявление на ефективността.  

 

4. Система от показатели за анализ и оценка на ефективността 

Показателите за анализ и оценка на ефективността на бизнеса са 

относителни величини. В съответствие с посочените по-горе насоки на 

проявление на ефективността, показателите могат да се групират на 

показатели за анализ и оценка на: 1) ресурсната ефективност на бизнеса; 2) 

ефективността на приходите и на разходите; 3) обръщаемостта на активите и 

капитала и 4) рентабилността на предприятието. 
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В първата група се включват показателите за анализ и оценка на 

ефективността от използването на ресурсите на предприятието, а именно 

ДМА, материалните ресурси и работната сила.  

Показателите, характеризиращи ефективността от използването на ДМА са 

коефициентите на натовареност и на поглъщаемост. Коефициентът на 

натовареност на ДМА показва стойностният размер на произведената, респ. 

продадената продукция, падаща се на един лев среден размер на ДМА, а 

коефициентът на поглъщаемост – използваният среден размер на ДМА за 

производството, респ. продажбите на един лев продукция. Подобряването или 

влошаването на ефективността от използването на ДМА оказва пряко влияние 

върху измененията в обема на произведената продукция. 

Показателите за ефективност от използването на материалните ресурси са 

материалоотдаването и материалоемкостта. Материалоотдаването показва 

размера на произведената продукция, падаща се на един лев разходи за 

материали, а материалоемкостта – извършените разходи за материали за 

производството на един лев продукция. Промените в материалоотдаването, 

респ. материалоемкостта оказват влияние върху обема на продукцията. Но при 

анализа на това влияние може да се установи само общото състояние по 

използването и ефективността от използването на материалите. При този 

анализ са обхванати всички видове материали, влагани в производството. За 

по-нататъшното и цялостно изясняване на използването и ефективността от 

използването на материалите е необходимо анализът да се детайлизира както 

по конкретни видове материали, така и по отделни видове изделия. 

Производителността на труда хакартеризира ефективността от 

използването на работната сила. Показателят може да се анализира в два 

аспекта: първи - като самостоятелен обект на анализа (резултативен 

показател), и  втори - като фактор, влияещ върху обема на продукцията 

(факторен показател). Като резултативен показател производителността на 

труда се изменя под влиянието на промените в стойностите на следните преки 

фактори: 1) отработените човекодни от един работник; 2) средната 

продължителност на работния ден и 3) часовата производителност на труда. 

Също така показателят може да се анализира и оценява във времеви аспект 

посредством показателите за годишната, дневната и часовата 

производителност на труда.  

Във втората група се включват показателите за анализ и оценка на 

ефективността на приходите и на разходите. По наше виждане тези показатели 

могат да се разграничат на общи и частни. Подобно групиране на показателите 

се базира на обхвата на приходите и разходите, използвани при тяхното 

изчисляване. Общите показатели са коефициентите на ефективност на 

приходите и на разходите, които се изчисляват по данни от публичната 

отчетност, представяна от предприятието. Коефициентът на ефективност на 
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приходите показва размера на извършените разходи за постигането на един 

лев приходи, а коефициентът на ефективност на разходите – постигнатите 

приходи с един лев разходи, извършени от предприятието. Посочените два 

показателя са регламентирани с Наредбата за определяне на коефициентите за 

рентабилност, ефективност и финансова автономност [16]. Като частни 

показатели за ефективност от разходно-приходен тип можем да посочим 

пълната себестойност на 100 лв. продукция и амортизацията, падаща се на 

един лев продажби. Величините на тези показатели се изчисляват на основата 

на вътрешна информация, създадена в предприятието, която се характеризира 

с конфиденциалност. Показателят „пълна себестойност на 100 лв. продукция“ 

показва пълната себестойност на продукцията, падаща се на 100 лв. нетни 

приходи от продажба на продукцията, а показателят „амортизация, падаща се 

на един лев продажби“ – разходите за амортизация, съответстващи на един лев 

нетни приходи от продажби на продукцията. Тези показатели характеризират 

ефективността на основната дейност на предприятието. Амортизацията, 

падаща се на един лев продажби може да се обвърже със скоростта на 

обръщаемост и с ефективността от използването на ДМА, а пълната 

себестойност на 100 лв. продукция – с рентабилността на продажбите. 

В третата група се включват показателите за анализ и оценка на 

обръщаемостта на капитала и на активите на предприятието. Става дума за 

продължителността на един оборот в дни, коефициентът (скоростта) на 

обръщаемост и коефициентът на заетост на капитала и на краткотрайните 

активи. По отношение на ДМА следва да се вземе под внимание факта, че те 

пренасят на части стойността си в стойността на готовия продукт. Това 

означава, че при изчисляването на времето и скоростта на обръщаемост на 

ДМА следва да се използва размера на начислената амортизация до момента 

на извършването на анализа. Ускоряването или забавянето на обръщаемостта 

оказва пряко влияние върху динамиката на равнището на рентабилност на 

капитала и на активите на всяко едно предприятие. Сроковете на събираемост 

на вземанията от клиентите, респ. на погасяване на задълженията към 

доставчиците оказват непосредствено влияние върху ликвидността и 

платежоспособността, а оттам и върху постигането и поддържането на 

финансово равновесие на предприятието. 

В четвъртата група се включват показателите за рентабилност, които са 

процентни отношения на печалбата към величините на други показатели, 

взети като бази. В зависимост от използваната величина на печалбата 

(счетоводна или балансова) мже да се изчислява брутна и нетна рентабилност. 

Ако се използва счетоводната (брутната) печалба се получава брутната 

рентабилност, а ако в числителя се постави балансовата (нетната) печалба – 

получава се нетната рентабилност. Рентабилността може да се изчислява на 
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различни бази: активи, капитал, собствен капитал, постоянен капитал, 

производствен капитал, приходи, разходи, приходи от продажби и др.  

Не споделяме мнението на Л. Тодоров, че „някои от получените 

относителни величини (посочени от нас по-горе – доб. Р.И.) измерват 

доходността, а други ефективността на бизнеса. Ето защо показателите за 

рентабилност могат да се разделят в две основни групи: показатели за 

доходност на бизнеса; показатели за ефективност на бизнеса“ [17, с. 2]. И още, 

че „доходността на бизнеса се свързва с нормата на възвръщаемост на 

инвестирания капитал, докато ефективността зависи от съотношението между 

приходите и разходите“ [17, с. 3]. Логично възниква въпроса дали 

ефективността на бизнеса се характеризира и зависи единствено от 

съотношението между приходите и разходите? Оттук следва ли, че 

показателите за рентабилност, изчислени на бази капитал (целия инвестиран 

капитал, собствения капитал, привлечения капитал, постоянния капитал) не 

характеризират ефективността и не следва да се считат за показатели за 

рентабилност? И не се ли стеснява по този начин съдържанието на 

ефективността? Нашето мнение по тези въпроси се различава. Отговорите се 

крият в нашето виждане за аспектите на проявление на ефективността и за 

системата от показатели за нейния анализ и оценка, които представихме по-

горе. 

Необходимо е да посочим, че „ефективното и рентабилно инвестиране на 

капитали ... създава реална възможност за постигане на оптимални финансови 

резултати, за подобряване на доходността, финансовата стабилност и 

платежоспособността на инвеститорите (на предприятието – доб. Р. И.)” [18, 

с. 19]. Бихме добавили, че финансовият мениджмънт има възможност да 

прогнозира печалбата, която предприятието следва да постигне при 

предварително прогнозирано равнище на рентабилността. На тази основа 

могат да се оптимизират както разходите, така и приходите на предприятието. 

 

5. Заключение 

Обвързването между различните аспекти на проявление на ефективността 

ще предостави информация на финансовия мениджмънт за факторите и 

тяхното влияние върху динамиката на ключовите бизнес индикатори на 

предприятието. На тази основа могат да се вземат своевременни и правилни 

управленски решения за развитието на бизнеса в краткосрочна и дългосрочна 

перспектива и за повишаване на неговата ефективност.  
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Abstract. The report analyzes the causal link between the extraction and the use of 

resources and the functioning of the critical infrastructure. This analysis is specified in 

relation to water as a strategic resource. The thesis is defended that the strategic goal in the 

management of the critical infrastructure of the Republic of Bulgaria is to create and 

maintain a balanced system, the components of which are its established objects and the 

continuity of supplies. 
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1. Въведение 

Изборът на темата на доклада беше направен по време на поредната 

„водна криза“, като сетен път беше потвърдена причинно-следствената 

връзка между добиването и използването на ресурси и функционирането на 

критичната инфраструктура. 

За съжаление, и в месеците, откакто човечеството попадна в условия на 

пандемия, свързана с разпространението на коронавируса, отново един най-

сериозните проблеми се оказа състоянието на системата на здравеопазване и 

нейните обекти, които са част от критичната инфраструктура. Това, което 

преживява човечеството с пандемията, причинена от новия коронавирус 

COVID-19, е само една от глобалните кризи. Екологичната криза и кризата, 

свързана с достъп до вода, отдавна са определени като глобални кризи.  

Никоя държава днес няма адекватен модел на сигурност в условията на 

глобална криза. В условията на глобализация има и ще има множество кризи 

от всеобхватен характер. 

През последните години защитата на критичната инфраструктура се 

превръща в част от националната и международната политика за сигурност. 

Влошаването на параметрите на средата за сигурност в глобален мащаб 

води до нарастване на несигурността и уязвимостта и до търсене на нови 

подходи за постигане на национална сигурност.  
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2. Водата като стратегически ресурс 

Както за много други понятия, така и за съдържанието на понятията 

„ресурси“ и  „стратегически ресурси” съществува дискусия. Излишно е да 

подчертаваме колко свободно се употребяват в медиите, а и от широк кръг 

хора, които нямат претенции, че извършват теоретичен анализ. Поради липса 

на място няма да се спираме на различни определения, но като цяло във 

всички тях се подчертава, че това, което прави един ресурс стратегически, е, 

че с неговото добиване и използване се задоволяват жизнено важни 

потребности и интереси на обществото, като саморазвиваща се система.  

Заедно с това има и сериозен консенсус между изследователите, че 

стратегическите ресурси трябва да се разглеждат като съдържащи три 

основни компонента.  

Първият е природният със своите структурни елементи и специфични 

закони на развитие и взаимодействие.  

Вторият е демографският, който включва многообразие от демографски 

процеси в съответната територия като: раждаемост, смъртност, естествен 

прираст, миграционни процеси, гъстота и географско разпределение на 

населението.  

Третият компонент е глобалното, регионалното и националното 

стопанство. 

И накрая няма нито един изследовател, нито един документ, нито един 

политик и държавник, който се съмнява, че водата е стратегически ресурс. 

Ето защо от изключително значение е използваемостта и алтернативното 

насочване на ресурсите така, че да задоволят по-пълно обществените 

потребности. Изборът на един или друг начин на използване на ресурсите 

неизбежно присъства при всяко обществено решение. Значимостта на 

последиците от решенията нараства, когато става въпрос за значителните 

ресурси, които трябва да бъдат отделяни в бъдеще. 

В условия на глобализация на световните процеси е необходим нов 

модел на сигурност, постигнат в резултат на стратегически анализ и 

сценарийно планиране. Проблемът е, че изработването на единен глобален 

подход и адекватен механизъм е невъзможен заради наличието на 

противоположни интереси на всички глобални играчи. Човечеството познава 

този сблъсък и му е дало име – геополитически сблъсък за контрол над 

пространството, ресурсите и социалните форми на живот.  

Както отбелязва В. Лазаров: „Човешката история е една постоянна 

борба за съществуване на племена, държави, империи, за овладяване 

контрола над различни ресурси. Тази непрестанна борба продължава и днес с 

още по-голяма мощ, пространствен размах, с привличането на все по-големи 

маси от хора, материални средства, техника и човешки интелект“ [1]. 

Националната държава, толкова дискредитирана и притискана от 

глобалните процеси и глобалните играчи, се оказва онази институция, която 
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трябва да се справи с глобалните кризи. Разбира се, възможни и необходими 

са обединяването на усилията на отделните държави, стига да е налице обща 

стратегическа визия и модел на сигурност. Тук нещата не са много 

успокоителни, защото в условия на криза все още като че ли повече са 

намеренията, а не реалните действия. Това още по-очевидно се отнася до 

идентифицирането на причините за кризата и опита тя да бъде управлявана 

чрез заделяне на ресурс и координирани усилия. А също така и до 

разгръщащата се демографска криза, добиваща размерите на катастрофа, 

глобалната екологична криза, глобалната енергийна криза, глобалната 

финансова криза и т.н. и т.н. 

Положението със запасите от прясна вода е почти същото, както при 

нефта и природния газ. Водата е необходима за оцеляването и здравето на 

хората – за пиене, за санитарни нужди, както и за промишлеността и за 

производството на храни. Според световната банка минималното количество 

вода, от което се нуждае човек, за да оцелее и да бъде здрав, е между 100 и 

200 литра на ден, или от 36 до 72 кубически метра годишно [2].  

Заедно с необходимите количества вода за селското стопанство, 

промишлеността и енергетиката минималното количество вода на глава от 

населението възлиза около 1000 кубически метра годишно.  

Три четвърти от земната повърхност са покрити от океани и морета и 

макар че има огромни количества солена вода, световният запас от питейна 

вода е сравнително ограничен – по-малко от три процента от общия световен 

воден резерв е питейна вода. Половината от общото количество достъпна 

питейна вода (близо 12 000 кубически километра на година) вече е 

приспособено за човешка употреба. Областите, където държавите са 

принудени да се борят за достъп до жизненоважни водни запаси, където 

населението се увеличава, потреблението на вода на човек намалява, а 

лидерите им вярват, че не бива да изостават от надпреварата за вода, са 

неминуемо много нестабилни и предразположени към използване на насилие. 

В близко бъдеще се очаква най-ожесточените конфликти да бъдат не толкова 

за земя или нефт, колкото за вода. В света има над 215 големи реки и около 

300 подземни водни басейни и водоносни слоеве, контролът върху които се 

осъществява от само няколко държави. Тези ресурси са непрекъснат 

източник на напрежение. Нарастващият недостиг и несправедливото 

разпределение на водата са причина за много недоразумения и дори за 

кръвопролитни сблъсъци, които са рисков фактор за много региони.  

„В районите, където водата едва достига за задоволяване на нуждите на 

населението, нейното наличие се смята за въпрос на национално оцеляване. 

Разположените там държави виждат борбата за контрол върху 

жизненоважните източници на вода като напълно оправдана от гледна точка 

на националната им сигурност. При тези обстоятелства всяка заплаха за 

водните ресурси би представлявала, след изчерпване на всички други 

способи, една напълно обоснована причина за военен конфликт. Векове 
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наред в райони с ограничени водни запаси завоюването и запазването на вода 

се е смятало за основна задача на правителствата“ [3].  

Основните пътища за рационално потребление на водните ресурси са 

следните: 

- усъвършенстване на технологиите за производство, начините за 

потребление чрез прилагане на безводни или маловодни технологии, замяна 

на водното охлаждане с въздушно, прилагане на системи за оборотното и 

последователно водопотребление, снижаване водоемкостта на 

производството чрез научно обосновано нормиране на потреблението, 

въвеждане на повторно многократно използване на водните ресурси, 

повишаване ефективността на пречиствателните станции и съоръжения, 

строителство на водопотребяващи производства в райони, богати на водни 

ресурси;  

- усъвършенстване на системите за напояване (прилагане на 

гравитационно подпочвено и капково напояване); 

-  въвеждане на строг контрол на водоползването, на количеството и 

качеството на отпадните води от различните производства, бита и от други 

дейности; 

- прилагане на лостовете на икономическия и административно-правния 

механизъм, въвеждане на оптимални цени и лимити, стимулиращи 

икономичното водопотребление. 

Основната цел на политиката за управление на водите трябва да е 

насочена към осъществяване на единно управление на водите в количествен 

и качествен аспект: 

- единно и балансирано управление на водите като природен ресурс в 

интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото 

развитие на страните; 

- ясно и точно определяне на собствеността върху водите, водните 

обекти и водностопанските системи и съоръжения; 

- регламентиране на реда за водоползване; 

- децентрализация на управлението на водите чрез създаване на 

съответни административни структури. 

Какво е положението в България? Като природна даденост на нашата 

територия, количествените и качествените параметри на наземните и 

подземни води могат да се определят като много благоприятни. Може би за 

никой друг стратегически ресурс не може да се направи такава оценка.  

Що се отнася до споменатата по горе политика за управление на водите, 

според мен имаме сериозни проблеми. Един от тях е състоянието и 

управлението на критичната инфраструктура. В следващото изложение 

акцентът ще бъде поставен върху връзката между стратегическите ресурси и 

критичната инфраструктура. 

 

3. Критична инфраструктура 
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 Защитата на критичната инфраструктура е важен елемент на 

националната сигурност на Република България. Критичната инфраструктура 

съдържа системи, мрежи, активи и обекти, които осигуряват стоки и услуги, 

необходими за нормалното функциониране на обществото. Суверенитетът, 

сигурността и независимостта на държавата се определя от стабилното и 

непрекъснато функциониране на критичната инфраструктура.  

Терминът “критична инфраструктура” е въведен в българското 

законодателство през 2005 г. с приемането на Закона за управление при 

кризи, който по-късно беше отменен.  

Защитата на критичната инфраструктура е дефинирана в Закона за 

защита при бедствия като: „Съвкупност от дейности, целящи гарантиране на 

нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните 

инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или 

неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им” [4]. 

С Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. се определят 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. В неговото приложение е представен Списък на стратегическите 

обекти и дейности от значение за националната сигурност. Те са подредени в 

ХV Сектора [5]. Нека да потърсим мястото на водата като стратегически 

ресурс. Първото нещо, което ще забележи всеки, че този ресурс „откриваме“ 

поне в три сектора и в много обекти в тях: 

III. Сектор "Водни ресурси" 

1. Стратегически дейности: 

1.1. Осигуряване на питейна вода; 

1.2. Контрол на количеството на водните запаси; 

1.3. Мониторинг на качеството на водата. 

2. Стратегически обекти: 

2.1. Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване, в 

т.ч.: язовирите: "Искър", "Кърджали", "Студена", "Ивайловград", "Асеновец", 

"Огоста"; "Панчарево", язовир "Христо Смирненски", "Батак", "Арда", 

"Цонево", "Йовковци", "Камчия", "Боровица", "Ясна поляна", "Среченска 

бара", "Бели Искър", "Тича".  

Нямаше да изреждам толкова много язовири, ако не се налагаше 

съпоставка с още един сектор.   

VI. Сектор "Енергетика" 

1. Стратегически дейности: 

2. Стратегически обекти: 

……… 

2.8. Каскада "Белмекен - Сестримо - Чаира", каскада "Доспат - Въча", 

каскада "Баташки водносилов път", каскада "Долна Арда", с прилежащите им 

енергийни обекти и хидротехнически съоръжения; 

I. Сектор "Земеделие, производство и безопасност на храните" 

1. Стратегически дейности: 
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1.1. Производство на храни; 

1.2. Съхранение на храни; 

1.3. Контрол по безопасността на храните; 

1.4. Селско стопанство: 

а) производство на храни; 

б) съхранение на храни; 

в) контрол по безопасността на храните; 

г) напоителни системи. 

Как ще се постигне интегриран модел на управление на критичната 

инфраструктура и на водата като стратегически ресурс? Как може да се 

осъществява единно и балансирано управление на водите в интерес на 

обществото, защита на здравето на населението, устойчивото развитие на 

обектите и  регламентиране на реда за водоползване? Неблагополучията в 

това отношение са сериозни и достигат до трудноуправляеми водни кризи.  

Очевидно е, че към стратегическите обекти в Сектор "Водни ресурси" 

трябва да се добавят пречиствателните станции, водопреносните и 

канализационните мрежи. Подобен подход има по отношение на Сектор 

„Енергетика“, където редом с производствените мощности като 

стратегически обекти са определени електрически подстанции,  

електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, 

компресорни станции, газоразпределителни станции и др.  

Издадената  „Наредба за реда, начина и компетентните органи за 

установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на 

риска за тях”, в сила от 23. 10. 2012 г., също не послужи да се преодолеят 

дисбалансите, макар че още в Раздел I. Общи положения се казва: „С 

наредбата се определят редът, начинът и компетентните органи за 

установяване на критичните инфраструктури и обектите им в Република 

България и за оценка на риска за тях“ [6].   

Поддържането на критичната инфраструктура е възможно само чрез 

интегрирана национална и наднационална система. „Следователно, като се 

прилагат техниките за моделиране на критичните инфраструктурни системи, 

които се приемат за даденост – например комуникационни мрежи, банкови 

услуги, енергоснабдяване, доставяне на храни и вода, здравни услуги,  

служби за спешна помощ и транспортни мрежи – всъщност се дава 

възможност да се моделират различни неблагоприятни ситуации.“ [7]  

Стратегическата цел при управлението на критичната инфраструктура 

на Република България е създаване и поддържане на балансирана система, 

чиито компоненти са установените нейни обекти и непрекъсваемостта на 

доставките. Факт е несъвпадението на  интересите и икономическите цели 

при функционирането на различните обекти, но потенциалният антагонизъм 

може и трябва да се преодолява. Емблематичен пример са сложните връзки 

между стратегическите обекти и дейности от значение за националната 

сигурност, определени като Енергийни и ресурсни обекти (язовири, 
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хидроенергийни съоръжения, въгледобивни мини – открит добив) и 

Електропроизводствени обекти  (ТЕЦ, ВЕЦ, ПАВЕЦ). Очевидно трудно се 

постига баланс и заради различните форми на собственост. Постигането на  

баланс в системата на критичната енергийна инфраструктура може и трябва 

да се осъществява от държавата и тази роля не може да бъде поверена на 

никой друг. Нещо повече управлението на критичната енергийна 

инфраструктура е възможно само като аспект на управлението на критичната 

инфраструктура, където основната цел е също баланс между отделните 

сектори и непрекъсваемост на процесите. Съществена част от стратегията и 

управлението на сектора "Водни ресурси" е да се постигне баланс и 

ефективно управление например на язовирите с национално значение за 

питейното водоснабдяване и използването на водата при определени условия 

за производство на електроенергия. Обратен пример е управлението на 

Каскада "Белмекен - Сестримо - Чаира", каскада "Доспат - Въча", каскада 

"Баташки водносилов път", каскада "Долна Арда", с прилежащите им 

енергийни обекти и хидротехнически съоръжения от сектор „Енергетика“ и 

използването на водата за питейни нужди. 

В глобалната епоха в стратегията и управлението на критичната 

инфраструктура трябва да се отчита и въздействието върху околната среда, 

както и влиянието на промените  в тази среда върху функционирането на  

тази инфраструктура. Изключително значение има научният анализ и 

получаване на надеждна информация за глобалните процеси, екологичните, 

суровинните, финансовите  и разбира се, социалните и политическите кризи.  

Покрай водната криза в Перник, а и не само там, политици, журналисти 

и много граждани станаха изведнъж „експерти“ във водния сектор. 

Отдавна вече сме установили емпирично, че аргументите на 

специалистите относно нивото на сигурност на обектите от критичната 

инфраструктура не се възприемат от гражданите, дори и от тези, които 

наричат себе си активни и загрижени. За това има причини, но една от най-

важните е, че в информационното общество при провеждането на политика, 

включително и за защита на критичната инфраструктура, се подценява 

фактът, че в повечето случаи информиране значи манипулиране. Иначе 

казано, остава старият въпрос „кой има изгода?“ от експлоатирането на 

страховете на хората. Това са всички играчи на полето на националната и 

международната сигурност, които имат за цел разрушаването на обекти от 

критичната инфраструктура, и всички, които имат интерес да не се изграждат 

стратегически обекти от инфраструктурата. Геополитическият сблъсък тук е 

очевиден и според нас именно отказът от изграждане на стратегически важни 

обекти, както и технологически и икономически необоснованото им 

закриване, приватизиране, отдаване на концесия и т.н. има много сериозни 

негативни последици за националната сигурност.  

Проблемът е дали можем да минимизираме манипулациите с гражданите 

във връзка с уязвимостта и устойчивостта на критичната инфраструктура. 
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Съвременните и следващите глобални кризи имат една съществена разлика 

спрямо кризите от епохата преди глобализацията, а именно медийното им 

отразяване и манипулиране. Без средства за комуникация е абсолютно 

невъзможно функционирането на обществото и на всеки отделен човек. 

Медиите предоставят ценна информация, за да се осъществява управлението, 

но също така са генератори и ретранслатори на метафорите за войните и 

страховете, разбира се, заедно с вездесъщите „социални мрежи“.  

 Онези, които определят себе си като експерти по сигурност, не могат да 

разчитат само на призиви към здравия разум и повече рационалност, а трябва 

да потърсят адекватни форми на справяне със страховете на хората. Това 

също е част от проблема за контрола над стратегическите ресурси и защитата 

на критичната инфраструктура. Що се отнася до политиката за национална 

сигурност и международна сигурност, елемент на която е защитата на 

критичната инфраструктура, очевидно е, че тази политика не е ефективна и 

прозрачна. Тя не е съобразена с новите рискове и заплахи и промяната на 

средата за сигурност.  

 

4. Заключение 

Призивите за повече експертност при изработване на стратегическите 

документи и реализирането на политиката са разбираеми, но остава въпросът 

за доверието към експертите. Подозрението, че зад една или друга експертиза 

стоят корпоративни, а не национални интереси не е лишено от основание.  

Изобщо синхронизирането на отношението между експертното и 

политическото начало при формирането и реализирането на политиката за 

национална сигурност е едно от най-сериозните съвременни 

предизвикателства. 

Защитата на стратегическите ресурси е особена функция на държавното 

управление, насочена към отстояването на националните интереси.  
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Abstract.  In the report is submitted a methodology for valuation of the level of concentra-

tion of the market for maritime container transportations. The fundamental measurements, 

by which the level of concentration is valued, are: number of companies in the branch; 

market stake of each company; coefficient of concentration; index of Herfindal - Hirschman 

(HHI); curve of concentration and curve of Lorentz. The methodology has been applied for 

Bulgaria by being determined and compared the type of the market in terms of the level of 

competition for both years- 2018 and 2019. On this basis have been valued also the tenden-

cies for its development. 
The international pattern and meaning of the maritime transport are undoubted. The study of 

the condition of market and the organization of work in these large maritime companies is 

essentially important for improving the work of the Bulgarian water carriers too. 

Keywords: international transport, container transport, transport market, market concentra-

tion, competition, market share, concentration ratio, methodology. 

 

1. Въведение 

Целта на доклада е да се предложи методология за оценка на нивото на 

концентрация на пазара [1] на морски контейнерни превози. Като основните 

измерители, чрез които e оценено нивото на концентрация са: брой фирми в 

отрасъла; пазарен дял на всяка от фирмите; коефициент на концентрация; 

индекс на Херфиндал - Хиршман (НHI); крива на концентрация и крива на 

Лоренц. Методологията е приложена за България, като е определен и сравнен 

вида на пазара от гледна точка на нивото на конкуренция за 2018 и 2019 год. 

Обект на анализа са пристанища Варна и Бургас. 

Изследването на концентрацията на пазара за контейнерни превози е 

важно и във връзка с оценка на потенциала и анализ на възможностите за 

реализация на фериботни линии [2]. 

Съществува тенденция към консолидация в индустрията на 

превозвачите отразено в данните за разполагане на флота. Размерите на 
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контейнеровозите - средни и максимални - се увеличават, докато броят на 

компаниите, предоставящи услуги до и от пристанища намалява. 

В глобалното линейно корабоплаване, контейнеровозите свързват и 

поддържат глобалните вериги за създаване на стойност и търговията с 

промишлени стоки [3,4]. 

Пристанищната система на Република България е съставена от два типа 

пристанища - морски и речни. Националната пристанищна система на 

Република България към момента разполага с 14 628 м. обща дължина на 

кейовия фронт в морските пристанища за обществен транспорт и 13 964 м. в 

речните пристанища за обществен транспорт. 

Кейовият фронт на морските пристанища за обществен транспорт с 

национално значение е 13 081 м., като на него са обособени 69 броя товарни, 

8 броя пътнически и 11 броя служебни корабни места. 

Кейовият фронт на морските пристанища за обществен транспорт с 

регионално значение е 1748 м. като на него са обособени 13 броя товарни 

корабни места и 6 броя пътнически. 

Основният параметър за наличност на услугите за едно пристанище 

(пристанищен терминал) е неговата пропускателна способност, зависеща 

както от техническите и технологични характеристики и капацитетни 

възможности на всички структурни звена от състава на технологичната схема 

за обработка, така и от много други обективни и субективни фактори и 

условия. 

Претоварният капацитет при съществуващите условия, технически 

средства и действащи технологии се оценява на около 62,728 млн. т. товари в 

морските пристанища и 22,472 млн. т. – в речните. 

Основен дял в пропускателната способност на морските ни пристанища 

имат пристанищата за обществен транспорт с национално значение. 

С най-голяма обща пропускателна способност са пристанищните 

терминали за обществен транспорт с национално значение в Бургас, като тя е 

с около 5 % по голяма от тази на пристанищните терминали с национално 

значение във Варна. Около 50% от пропускателните възможности в 

пристанище Бургас се осигуряват от възможностите на специализирания 

терминал за наливни товари Росенец. 

 

2. Конкурентна структура на пазара за контейнерни превози в        

България 

Пазарните дялове на контейнерните превозвачи, опериращи на 

пристанища Варна и Бургас са представени в таблица 1. Пазарен лидер за 

двете изследвани години е компанията MSC, следвана от MAERSK. Двете 

компании формират пазарен дял от 51,38% за 2018 г. и 53,30% за 2019 

година. 
 

179



                                  

 

Таблица 1. Пазарни дялове на контейнерните линии – България 

 

Превозвач Място 

България 

2018 

Пазарен 

дял 

България 

2018,% 

Превозвач Място 

България 

2019 

Пазарен дял 

България 

2019,% 

MSC 1 29,03% MSC 1 29,59% 

MAERSK 2 22,35% MAERSK 2 23,71% 

CMA 
CGM 

3 11,08% CMA 
CGM 

3 
12,79% 

ARKAS 4 8,49% EMC 4 8,45% 

EMC 5 6,27% HL 5 5,50% 

HL 6 5,25% ZIM 6 5,18% 

CSAV 7 3,79% CSAV 7 3,10% 

COSCO 8 3,75% ARKAS 8 3,00% 

ZIM 9 2,79% OTHERS 9 2,66% 

YML 10 2,66% YML 10 2,26% 

NYK 11 1,67% NYK 11 2,00% 

KLINE 12 1,57% KLINE 12 1,76% 

OTHERS 13 1,00%       

CSCL 14 0,30%       

    100,00%     100,00% 

 

3. Методология за оценка нивото на концентрация на пазара и 

приложението и за България 

Степента на концентрация на пазара на морски контейнерни превози е 

оценена посредством следните измерители: 

✓ Брой на фирмите в отрасъла;  

✓ Пазарен дял; 

✓ Коефициент на концентрация - CR ; 

✓ Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI); 

✓ Крива на концентрация; 

✓ Крива на Лоренц. 

Показателят СR характеризира не целия пазар, а само позицията на най-

големите участници в него. Изчислява се като сума  от пазарните дялове на 

най-големите участници.  

Индексът HHI, се изчислява като сума на квадратите на отделните 

пазарни дялове на всички участници на съответния пазар. Стойността на 

индекса характеризира степента на концентрация на релевантния пазар и 
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варира от стойности близки до 1 (в случай на съвършена конкуренция и 

голям брой участници на пазара) до 10 000 (при един участник на пазара – 

чист монопол).  

Кривата на  концентрация позволява да бъде  визуализирано равнището 

на концентрация в дадения отрасъл. 

На абсцисата  се нанася кумулативния  процент на фирмите работещи в 

отрасъла, като се започне от  големите и след това се отчита и добавя  дела  

на  по- малките. По  ординатната ос се разполагат  кумулативните пазарни 

дялове на фирмите, като отчитаме най- напред пазарните дялове на  най-

големите фирми. 

Различните  пазарни дялове и неравномерното разпределение на 

пазарите между фирмите в едни отрасъл може по- ясно да бъде показан при 

наличие на критерий, който показва равни пазарни  дялове на фирмите   при  

равни относителни дялове на броя на фирмите в едни отрасъл. Такъв 

показател за концентрацията в един отрасъл е кривата на  Лоренц. 

За разлика от кривата на концентрация,  при построяването на кривата 

на Лоренц,  по абсцисата се нанася кумулативния процент на дяловете на  

фирмите, които работят на дадения пазар, като се започва от най-малките и  

се добавят по-големите фирми. По ординатата  се нанасят кумулативните  

стойности на пазарните дялове на фирмите в отрасъла като към най-малките 

пазарни дялове се добавят по-големите. 

 
4. Приложение на методологията за оценка на нивото на концентрация 

на пазара на морски контейнерни превози за България 

 

➢ Брой на фирмите в отрасъла - За 2018 година, броят на фирмите 

опериращи с контейнери на пристанища Варна и Бургас е 14, а за 2019 

год., техният брой е 12. 

➢ Пазарен дял - Лидер при превоза на контейнери у нас остава 

базираният в Швейцария конгломерат Mediterranean Shipping Company 

(MSC). Корпорацията има пазарен дял у нас от 29,03% за 2018 година и 

29,59%. Второто място в класацията е на Maersk. Двете компании формират 

пазарен дял от 51,38% за 2018 г. и съответно 53,30% за 2019 година.  

➢ Коефициент на концентрация - На основа на стойностите на СRЗ 

(трима големи участника) и СR4 (съответно четирима големи участници) 

могат да се определят 3 типа пазар:  

- нормален конкурентен пазар, за който СRЗ < 40 и СR4 < 50;  

      - сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация:  

СRЗ = 40-70 и СR4 =50-85;  

     - слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация:  

СRЗ > 70 и СR4 > 85  
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Стойностите на Коефициент на концентрация (СR4) определени на база 

пазарни дялове са: за 2018 г.  – 70,95 и за 2019 г. – 74,54. 

Стойностите на Коефициент на концентрация (СR3) определени на база 

пазарни дялове са: за 2018 г.  – 62,46 и за 2019 г. – 66,09 

Според стойностите на показателите СRЗ (трима големи участника) и 

СR4 (съответно четирима големи участници) може да се направи извода, че 

пазара на контейнерни морски превози в България е сравнително 

конкурентен пазар със средно ниво на концентрация. 

➢ Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) 

Степента на концентрация на пазара се характеризира както следва:  

HHI < 1000 - нормален конкурентен пазар с ниско ниво на 

концентрация. Обикновено такъв пазар не изисква разширен анализ. 

1000 < HHI < 2000 - сравнително конкурентен пазар с умерено ниво на 

концентрация.  

HHI > 2000 - слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация.  

Стойностите на Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) определени на 

база пазарни дялове са:  за 2018 г.  – 1653,62 и  за 2019 г. – 1767,69. 

Според стойностите на показателя  Индекс на Херфиндал-Хиршман 

(НHI),  може да се направи извода, че пазара на контейнерни морски превози 

е сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация. 

 

➢ Крива на концентрация - На фиг. 1 и фиг. 2 е изобразена Кривата на 

концентрация за пазара на контейнерни морски превози за 2018 и 2019 г. 

При построяване на кривата са използвани пазарните дялове на фирмите 

опериращи на пазара за контейнерни морски превози за България (табл. 

1). 

 

 
Фиг. 1. Крива на концентрация за 2018 год. 
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Колкото по-стръмна е Кривата на  концентрация, толкова е по- висока 

концентрацията в отрасъла и обратното - колкото е по - полегата , толкова е 

по - ниска концентрацията. 

 

Фиг. 2. Крива на концентрация за 2019 год. 

 

Може да се направи извода, че през 2019 година този пазар е с малко 

по-висока степен на концентрация в сравнение с 2018 г. Това се дължи на 

факта, че през 2019 година на пазара оперират две фирми по-малко. 

➢ Крива на Лоренц -  На фиг. 3 и фиг. 4 е изобразена Кривата на 

Лоренц за пазара на контейнерни морски превози съответно за 2018 и 2019 г. 

При построяване на кривата, също са използвани пазарните дялове на 

фирмите опериращи на този пазар (табл. 1). 
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                     Фиг. 3.  Крива на Лоренц за 2018 год. 

 

Отклонението на кривата на Лоренц от бисектрисата  е показател за 

степента на концентрация в отрасъла, т.е. неравномерността на пазарните 

дялове. При високо концентрираните отрасли тази крива ще се отклонява 

значително от бисектрисата,  а при ниско концентрираните отрасли тя ще се 

разполага по - близо до нея. 

 

 
                     Фиг. 4.  Крива на Лоренц за 2019 год. 

 

На фиг. 4 се вижда, че пазара през 2019 година е бил с малко по-висока 

степен на концентрация. 
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4. Заключение 

С предложена методология е направена оценка на нивото на 

концентрация на пазара на морски контейнерни превози в България. 

Определен и сравнен вида на пазара от гледна точка на нивото на 

концентрация за 2018 и 2019 год. Лидер при превоза на контейнери у нас 

остава базираният в Швейцария конгломерат Mediterranean Shipping 

Company (MSC), а на второто място в класацията е на Maersk. След 

прилагане на методологията за оценка на концентрацията на пазара,  може да 

се направи извода, че пазара на контейнерни морски превози в България е 

сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация. 

Ако се вземе предвид и съществуващата тенденция към консолидация в 

индустрията на превозвачите, то пазара е с още по-голяма степен на 

концентрация.  
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Abstract. The article analyzes the characteristics of existing data standards in geographical 

information systems (GIS) for forest areas. We identify the trends in the evolution of GIS 

software products for working with spatial data in the forestry sector. This work presents 

free and open source GIS platforms, used for ensuring data for the control the condition of 

the forest roads. Practical problems in forest-roads' networks because of the timber 

transportation were solved on the territory of South-West State Forestry Enterprise, 

Blagoevgrad (Bulgaria), by GIS applications and integrated spatial data from national 

database and global GIS platforms. We discuss ways to reduce illegal actions, ensure 

maintenance and repair of the damaged forest roads, based on the integrated GIS data. 
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1. Въведение 

Използването на технологията на географските информационни системи 

(ГИС) е изключително актуално и все по-масово, както от специалистите, 

така и от потребители и граждани, заинтересовани от опазването на горските 

територии и ресурси. Предлаганите от производителите комерсиални ГИС 

продукти са с определена функционална насоченост и автономност от една 

страна, но същевременно близки по качество и възможности. Очертава се 

ясна тенденция за разработка и предлагане на свободен (некомерсиален) и с 

отворен код софтуер за ГИС, както и свободно достъпни бази данни и 

безплатни услуги за потребителите. Производството на софтуер за ГИС е 

насочено към създаване на web-интерфейси и web-базирани сървърни 

технологии с различни решения [1]. 

Целта на разработката е компютърен анализ и интегриране на данни за 

контрол на дейностите по дърводобив и експедиция на продукцията и 

поддръжка на горскопътната мрежа чрез свободно достъпни платформи. ГИС 

осигурява високо технологично ниво при използването на пространствените 

данни за горите, необходими за ефективен контрол и опазване на 

горскопътната мрежа от оторизираните органи и гражданите.  
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2. ГИС като технология за интегриране и извличане на данни за горите 

Информационната инфраструктура за горите у нас обхваща разнообразни 

проекти и вече действащи информационни системи, включващи данни за 

горските територии и ресурси. Специализираните данни и архива с 

информация за горите на България са под управлението на Изпълнителната 

агенция по горите (ИАГ) при МЗХГ, както и националната информационна 

система SYSTEM.IAG.BG [2]. Други ведомства и агенции, които също имат и 

предоставят публичен достъп до своите бази данни, са ГИС на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър (АГКК) [3] и Геокартфонд портала при 

МРРБ; Информационната система на Изпълнителната агенция по околна 

среда (ИАОС) при МОСВ [4]; Информационната система за защитени зони 

от NATURA 2000 [5]; Геопортал на Българска фондация за биоразнообразие 

(БФБ) [6]; ГИС на Старите гори в България на неправителствената 

организация WWF [7]. Постепенно се надгражда и Информационна система 

за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги и 

Национален портал за пространствени данни по европейските изисквания и 

стандарти съгласно Директива 2006/2/ЕС (INSPIRE), Директива 92/43/ЕС 

(NATURA 2000), Регламент 1059/2003/EС (NUTS.BG) и др.  

Един положителен опит за използване в ежедневната дейност на 

специалистите по горско стопанство е свободно достъпната ГИС платформа с 

данни за горите на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), 

публикувана в края на 2018 г. [8]. Благодарение на използваната ГИС 

технология web-базираното приложението позволява онлайн визуализиране и 

бърз достъп до актуални спътникови изображения, векторни и атрибутни 

данни за горите, защитените територии, туристически обекти и кадастъра в 

Югозападна България (NUTS2, BG41). Една от важните функции е 

възможността всеки потребител, разполагащ с GPS-функция на телефона, да 

локализира местоположението си на терена спрямо границите на горите, на 

защитените територии, на горите с висока консервационна стойност, 

изискващи по-специални режими на управление. Към момента платформата е 

надградена с допълнителни модули, които позволяват на работещите в 

системата да търсят местоположения, горски обекти и атрибутните данни, 

свързани с тях, както и да виждат готови анализи на базата данни.  

Изграждането на ГИС за горски територии включва създаване на БД за 

избрана горска територия; конвертиране и трансформиране на наличните 

графични и неграфични данни; геокодиране на атрибутната информация; 

обособяване на слоевете за горски, земеделски и др. територии; данни от 

горскостопанския план, кадастралната карта, на защитените зони по 

НАТУРА 2000; създаване на структура от тематични слоеве и приложения; 

надграждане на графичния интерфейс с потребителски приложения и модули 

за изпълнение на специфични горскостопански заявки получаване на 

справки.  
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3. Технология за контрол и управление на стопанската дейност и 

горскопътната мрежа чрез средствата на ГИС 

3.1. Законови основи на технологията за контрол  

Издаването на електронни позволителни за сеч и превозни билети 

започва през 2009 г. чрез интернет-базираната информационна система на 

ИАГ SYSTEM.IAG.BG [2]. Превозният билет за експедиция на дървесина, 

добита от горски територии, независимо от тяхната собственост, се издава 

чрез специализираната система PB.IAG.BG. В Закона за горите [9] е 

регламентирано изискването товарните превозни средства, транспортиращи 

дървесина и недървесни горски продукти, да бъдат снабдени с GPS 

устройства за проследяване на движението им. Особено ефективна мярка е 

прекратяването от 2017 г. на транспорта на дървесина чрез хартиени 

превозни билети, след което е внедрен нов софтуер електронен билет и 

електронно водене и статистика за движението на преписките и актовете, 

съставени от служители по контрола, МВР и други органи. Така отчетността 

и прозрачността при издаването на електронни документи и проследяването 

на процедурите при нарушения в горскопътната мрежа се подобрява 

значително [10]. 

3.1. Технологични възможности за анализ на данните от свободно 

достъпни бази данни и ГИС платформи за горските територии 

Всеки гражданин у нас може да направи справка и преглед на 

електронните превозни билети за транспортиране на дървесина чрез модула 

на информационната система TICKETS.IAG.BG [11]. При съмнения за 

нередност могат да се открият електронните данни за издадените 

позволително за сеч и протокол за освидетелстване на сечище. Системата 

дава възможност за търсене по регистрационен номер на автомобил или 

ремарке, ако те са записани. Чрез данните от GPS устройствата, монтирани на 

товарните средства, превозващи дървесина, могат да се свържат данните от 

системите за издадените позволителни за сеч, превозните билети от временен 

склад, електронния дневник и превозните билети за преработената 

дървесина. 

Настолни и мобилни ГИС приложения осигуряват на специалистите-

лесовъди и на заинтересованите организации и граждани с достъп 

възможността за директен контрол на превоза на дървесина и състоянието на 

горскопътната мрежа. Използването на свободно достъпни данни и 

приложения улеснява още повече процесите на търсене и локализация на 

проблемните участъци. Така гражданите имат свободен достъп и възможност 

за споделяне на данни и докладване на нарушения и инциденти по горските 

пътища, отворени за обществено ползване въз основа на данните от 

превозния билет [12]. 

3.2. Обект на изследването, използвани данни и платформи 

За обект на изследването е избрана част от територията на Държавно 

горско стопанство (ДГС) „Радомир“, подразделение на Югозападното 
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държавно предприятие (ЮЗДП), гр. Благоевград. (фиг. 1). Изследвани са 

състоянието и причините за разрушени почвени горски пътища в землището 

на с. Дивотино, община Перник. Информация за изключително лошото 

състояние на горските пътища, водещи към местността „Буковец“, е подадена 

от граждани към кметството. Предоставени са снимки от терена от началото 

на месец май 2020 г. и текстово описание на трасетата пътищата.  

3.3. Резултати от анализа на данните в района на нарушенията в 

горскопътната мрежа в изследвания обект 

Вероятната причина за разрушените пътища е извършена дърводобивна 

дейност в посочената местност. Локализацията на проблемните места и 

точното географско идентифициране на горскостопанските единици 

(подотделите), в които е добивана дървесина, е направено чрез 

общодостъпни платформи и публични данни [2[, [3], [7], [8], [13]. В 

настоящото изследване за първоначална идентификация са използвани данни 

от кадастралната карта в ГИС на АГКК и други източници на данни като 

Google maps и Google Earth Pro. След установяване на конкретните горски 

насаждения и номерата на подотдели е направено интегриране на данни от 

SYSTEM.IAG.BG и свободния за ползване Регистър на позволителните за сеч 

на ИАГ [13], ГИС на „Горите в Югозападно предприятие“, където 

териториално попадат засегнатите площи и ГИС „Горите на България“ на 

WWF. 

За осъществяване на контролните дейности са извлечени следните данни 

– административни данни (землище, местност, имот, горско стопанство, 

подотдели); данни от горската инвентаризация (№ на подотдел, таксационни 

данни, извадка от векторните данни); планирани мероприятия (№ на 

позволително за сеч, дата, протокол от проверки, протокол за 

освидетелстване на сечище); данни за добива и извоза (технологичен план за 

добив и извоз на дървесината от сечището, при съмнения за увредена пътна 

мрежа или туристическа инфраструктура) и др. 

 

 
Фиг. 1. Обект на изследването 

 

При анализа на данните за издадените превозните билети са използвани 

важни детайли в информацията - каква е валидността на срока за извоз в 
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позволителното за сеч, въз основа на което е издаден превозния билет; дали 

протоколът за освидетелстване на сечището съдържа налични количества от 

дървесина на временен склад за експедицията, за които е издаден превозния 

билет; какво е съответствието между дървесния вид и сортимента, посочени в 

превозния билет на дървесните видове и сортиментите, посочени в 

позволителното за сеч; има ли съответствие между обема на превозваната 

дървесина спрямо товароносимостта на ППС. Информация за това може да се 

получи чрез въвеждането на цифрите от регистрационния му номер в 

публичния регистър на ИАГ и сравнение за по-големи несъответствия. За 

проверка на електронните превозни билети са използвани PB.IAG.BG и 

SYSTEM.IAG.BG.  

Технологията на настоящото изследване включва няколко етапа: 

• Определяне на обхвата за засегнатата територия – карта на 

землището в платформата Google Maps и спътниково изображение от LandSat 

8 от глобалната база данни на Google Earth Pro (фиг. 1);  

• Теренни снимки на разрушените горски пътища, водещи към м. 

Буковец в землището на с. Дивотино от 02.05.2020 г. (фиг. 2); 

 

 
Фиг. 2. Снимки от терена на разрушения път 

 

• Търсене на данни по местност в ГИС на АГКК [3] (фиг. 3), сечение 

между двата слоя „Кадастър“ (кадастрална карта) и „Лесоустройство“ 

(горскостопански план - ГСП) за точно идентифициране на засегнатата 

територия от ДГС „Радомир“, уточняване подотделите и на собствеността им. 

 

 
Фиг. 3. Масив 114 от кадастралната карта, подотдели 10 „с“ и 10 „р“ в ГСП 
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• Извличане на таксационни данни за засегнатите горски подотдели от 

ДГС „Радомир“ от ГИС платформата на ЮЗДП [8] (фиг. 4); 

 

 
Фиг. 4. Проверка на данните за подотдел 10 „с“,  ДГС „Радомир“ с код HG-10-с 

 

• Извличане и анализ на данните за издадени позволителни за сеч на 

територията на ДГС „Радомир“ за 2019 и 2020 г. (фиг. 4) чрез директно 

свързаните векторни данни от платформата с Регистъра на позволителните за 

сеч на ИАГ [13](фиг. 5); 

 

 
Фиг. 5. Регистър на позволителните за сеч ДГС „Радомир“ за 2020 г. 

 

• Анализ на изследваните горски подотдели в ГИС на WWF [7] (фиг. 

6) и допълване на данните за издадените позволителни за сеч (фиг. 7). 

 

 
Фиг. 6. Издадени позволителни за сеч в района на разрушените пътища 
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Фиг. 7. Данни от позволителното за сеч в подотдел 10 „с“ 

 

В резултат на анализа на данните са идентифицирани подотделите с 

издадени в разглеждания времеви период позволителни за сеч. Получена е 

информация за субектите, отговорни за нарушенията в почвените горски 

пътища в землището на с. Дивотино. Те са в резултат от дърводобив и извоз 

на дървесината с тежкотоварни превозни средства през периода, предхождащ 

снимките от терена (фиг. 2). Тези превозни средства са се движили 

непосредствено след валежни дни, с което пораженията върху пътищата и 

територията около тях са драстични. По тази причина показаната част от 

пътя, водещ към м. Буковец (в отдел 10 и отделите около него) е разрушен, а 

на места е наводнен и непроходим дори и пеша. Още по-точно локализацията 

в ГИС платформите сочи, че разрушението е предизвикано от дейността в 

подотдели 10 „с“, 2 „б1“ и подотделите около тях от камионите на една 

конкретна фирма (фиг. 7). От издадените и действащи позволителни за сеч е 

видно, че основно тя е извършвала дърводобив в района през 2019 г. и 2020 г. 

Необходима е проверка от оторизираните органи в района на отдели 2, 9, 10, 

11 от ДГС „Радомир“, която да установи, коя от действащите в района 

дърводобивни фирми е извършила закононарушението, като могат да бъдат 

съставени актове за нарушение на чл. 263 (1) от Закона за горите за нанасяне 

на повреди или унищожаване на горски пътища, а съгласно чл. 255 

нарушителите за своя сметка да поправят и възстановяват предишното 

проходимо състояние на засегнатите горски пътища. 

Интегрираните данни, получени в изследването, са основание за 

подаване на сигнал и предизвикване на проверки на контролните органи в 

района на разрушените горски пътища на територията на ДГС „Радомир“. Те 

ще подпомогнат и определянето на съответните мерки за ремонт на пътищата 

и като краен резултат опазването на територията от незаконни въздействия. 

 

4. Заключение 

В разработката е предложен метод за анализ и контрол на състоянието на 

горскопътната мрежа чрез средствата на ГИС по интегрирани данни от 
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различни свободно достъпни платформи и бази данни. Приложеният 

технологичен подход подпомага: 

• анализа на състоянието и организацията на поддръжката на 

горскопътната мрежа като част от горскостопанската територия; 

• осигуряването на по-висока точност при локализиране и 

предварителна оценка на проблемните участъци, подлежащи на контрол и 

теренна проверка;  

• засилването на контрола върху експедицията на дървесина с товарни 

превозни средства и нарушенията, свързани с въздействието им върху 

пътищата в горските територии, отворени за обществено ползване; 

• осигуряване на обективизъм в контролните действия на горските 

структури, както и по-висока степен на информираност и прозрачност за 

широк кръг от потребители и гражданите, ползващи горските територии. 
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Abstract. Any activity, project and initiative leading to digital content creation through 

innovative means in order to improve access to high-tech solutions leading to the quality 

improvement of products and services offered is a main objective of policies and priorities 

of the National Development Program “Bulgaria 2020”. Tourism, like any other industry in 

the digital economy, is undergoing a digital transformation. The purpose of this article is to 

analyze the possibilities for the implementation of GIS in this industry and to provide a 

solution regarding their use in digitizing resources related to the cultural tourism. The use of 

geographical information systems in this process, as a platform for creation links between 

different forms of tourism in the individual regions and their specific destinations, will help 

costs reduction, improvement of the quality of services, and communication process with the 

end user. 

Keywords: GIS, digitalization, sustainable development, ICT.   

1. Въведение 

Средносрочните предизвикателства пред Европа наред с 

глобализацията, изменението на климата и демографията, извеждат на преден 

план и дигитализацията, като основно средство за насърчаване на по-бързия 

растеж и създаването на повече работни места. Европейската комисия 1 

приема нова цифрова стратегия за данните, която трябва да бъде 

съсредоточена върху политиките след 2020 г., които да оформят бъдещето на 

Европа. В световен мащаб същите тези ангажименти са очевидни и 

съществува ново разбиране, че само онези, които преобразуват данни в 

иновативни цифрови решения, ще процъфтяват. Както се посочва в 

неотдавнашен доклад на Организацията на обединените нации2 „данните са 

1 https://ec.europa.eu/bulgaria/news/commission-work-programme-2020_bg 
2 https://www.unescwa.org/ 
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жизненоважният ресурс в процеса на вземане на решения и тяхното 

дигитализиране спомага за мултифункционалност при тяхното използване“. 

В България с прогнозен дял от 18% от БВП на страната за 2020, 

туризмът е сред водещите национални отрасли с приоритетно значение. 

Редица нормативни и стратегически  документи  на  национално, регионално,  

областно и местно ниво, като „Национална стратегия за регионално 

развитие“, „Закон за  туризма“, „Закона  за  устройство  на  територията“, 

„Национална  стратегия  за  устойчиво развитие  на  туризма  в  РБългария 

2014-2030 г.“,  „Стратегически  план  за културния  туризъм“, поставят 

рамката, която определя туризма, като сериозен фактор за устойчивото 

развитие на българската икономика като цяло. Също както и в редица други 

области и тук се налага концепцията за дигитализация свързана с 

необходимостта от иновативни цифрови решения в подкрепа на основните 

дейности. Това се обуславя от все по-често използвания корпоративен подход 

към управлението на информацията, наблягайки на споделянето и повторната 

употреба на данни. За да се възползват от възможностите, предлагани от 

цифровите технологии е необходимо актуализиране на стратегиите свързани 

с дигитализацията на данните в областта на туризма. Това извежда на преден 

план редица предизвикателства свързани с тяхното ефективно и съгласувано 

използване, като: проектиране, разработване и внедряване на следващо 

поколение критични дигитални решения; модернизиране на съществуващата 

база; модели позволяващи гъвкаво, иновативно и споделено използване на 

туристическите ресурси.  

 

 
 

Фиг. 1. Общ брой туристически посещения на чужденци в България 

 

През последните години се наблюдава тенденция на постоянно 

нарастване на броя на чуждестранните туристи в България3 (фиг.1). Въпреки 

стабилната тенденция, в края на периода се забелязва леко забавяне, като 

нарастването спрямо 2018 е 0,4%. В тази връзка все по-голямо внимание се 

3 По данни на НСИ 
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обръща към вътрешния пазар, където има значителен потенциал за развитие. 

За 2018 г. е регистрирано нарастване с над 20% във вътрешните пътувания с 

цел екскурзия и почивка. За да се постигне ръст в този сегмент наред с 

традиционно силния летен и зимен пазар на туристически продукти и услуги 

все по-голямо значение придобива развитието на културния туризъм. 

Осигуряването на подробна, надеждна и  актуална информация свързана с 

различните му форми на реализиране и дигиталната трансформация на 

съответните ресурси е наложителна, за да се отговори на променените 

нагласи на потребителите на тези услуги, които във все по-голяма степен 

планират посещението на дадена дестинация посредством дигитални 

устройства и свързаните технологии. ГИС предоставят необходите 

иновативни средства, както за дигитализиране, така и за генерирането на 

интерактивни ресурси свързани с културния туризъм с възможност за 

използване от всички участници в процеса. Комбинираното им използване с 

различните маркетингови инструменти, може да се допринесе за стимулиране 

на развитието на туристическия сектор. 

 

2. Културен туризъм 

Туризмът, като цяло играе ключова роля при развитието на определени 

дестинации. Утвърдените класически ски и морски туристически курорти 

изискват определен природен ресурс, ограничен в дадена област и са 

зависими от сезонността, поради което и капацитета им на развитие е 

ограничен. На равнище ЕС културата се разглежда като основен ресурс, 

който не само осигурява работа, но и може да развие културната хармония в 

рамките на Европейския съюз. Културният туризъм и културните атракции са 

станали основни за голяма част от дейностите за регионално икономическо 

развитие, финансирани от Европейската комисия [1]. Поради тази причина 

културният туризъм се явява полезен инструмент, с който да се разширят 

предлаганите туристически услуги и продукти във всички региони на 

страната поради факта, че всяко място има култура. Световната организация 

по туризъм определя културния туризъм, като „тип туристическа дейност, 

при която основна мотивация на туриста е да научи, открие, преживее и 

консумира движими и недвижими атракции/продукти в една туристическа 

дестинация. Тези атракции и продукти се свързват с набор от отличителни 

материални, интелектуални, духовни и емоционални характеристики на 

обществото, които обхващат изкуство, архитектура, историческо и културно 

наследство, кулинарно наследство, литература, музика, креативни индустрии 

и живата култура на общността и нейния начин на живот, ценностна система, 

вярвания и традиции“4. 
 

4 https://www.unwto.org/tourism-and-culture 
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Таблица 1 

 
 

В таблица 1 са показани основните ресурси за развите на „Културния 

туризъм“ в България5, на базата на продуктов анализ на културните атракции, 

чрез които се осъществява пазарната реализация на културните ценности в 

туризма и на основа, на които се формира културния туристически продукт. 

3. Приложение на ГИС в областта на туризма 

Туризмът е изключително комплексна дейност изискваща инструменти 

за подпомагане на ефективното вземане на решения, които да отговарят на 

конкурентните икономически, социални и екологични изисквания за 

устойчивост [3]. Използването на ГИС в областта на туризма допринася, 

както за опазването на културното наследство така и за устойчивото 

популяризиране на сектора като цяло, поради възможностите за интеграция и 

развитие със свързани дисциплини, като компютърни науки, VR, сензорни 

технологии, структурно инженерство, архитектура и градски науки [4]. 

Географските информационни системи могат да се използват, както при 

проучване на големи площи, така и на местни туристически обекти, което ги 

прави особенно подходящи за целите на културния туризъм, поради факта, че 

локалните туристически атракции до голяма степен зависят от 

инфраструктурата на национално ниво. Най-често в туризма ГИС се 

използват за изготвянето на туристически карти, различни електронни и 

печатни продукти съдържащи диаграми, като в същото време техният 

потенциал по отношение на регионите притежаващи уникален природен 

потенциал и богато историческо и културно наследство все още изостава [5]. 

С икономическото развитие и социалния прогрес материалният и културен 

5 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/2019_gg/prod

uktov_analiz_-_kulturen_turizam.pdf 
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стандарт на живот на хората продължава да се подобрява, а свободното време 

продължава да се увеличава. В ератата на информационната икономика 

туризмът става все по-популярен като вид и начин за прекарване на 

свободното време, а използването на ГИС, като технологии прилагани за 

управлението на туризма, е предпочитаната платформа за туристическа 

информация [6]. Използването на ГИС в туристеческата индустрия, 

предоставя възможност на потребителите на тези услуги, осигурявайки им 

връзка между пространствените данни и семантичната информация, да 

планират своите пътувания и инвестиции бързо и точно. Комбинирайки 

операциите на базите данни с геопространствените възможности за анализ, 

ГИС предоставят отговори на въпроси свързани с местоположение, условия, 

и тенденции, което улеснява взимането на обосновани решения от страна на 

туристите или инвеститорите [7]. Като средство позволяващо обработката на 

големи масиви от данни, ГИС могат да бъдат използвани в областта на 

туризма за проследяване и анализ на присъствието на туристите, чрез техните 

дейности и генерираното от тях огромно количество данни с дигитален 

характер при посещения на съответните дестинации – качване на снимков 

материал посредством специализирани портали, споделяне в социалните 

мрежи, плащане с банкови карти или изпращане на съобщения по мобилни 

устройства [8].  За целите на устойчивото развитие на туризма е от особено 

значение изграждането на устойчива информационна инфраструктура, която 

е в основата на процесите свързани със съхранение, осигуряване на достъп и 

споделеното ползване на данни и технологии от потребителите на различни 

нива [9]. Разработването на геопортали предоставя съвременна технология с 

улеснен потребителски достъп базиран на потребителски шаблони, 

осигуряваща необходимите условия за анализ и споделяне на данни, без 

необходимостта от притежаване на специализирани познания в областта на 

ГИС, но с възможността да се възползват от всички предимства на тази 

информационна технология [10]. ГИС способстват да се осигури обединена 

информационна мрежа за туристическите дестинации в даден район, 

включваща карти и информация за географското местоположение, 

топографията, видовете културни туристически дейности, както и добри 

практики от редовни туристи. Такава единна информационна мрежа може да 

насърчи планирането на устойчиво развитие по отношение на подпомагане 

на управленското вземане на решения [11]. На фиг. 2 са показани част от 

насоките за приложение на ГИС в областта на туризма. 
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Фиг. 2. Функционални приложения на ГИС в областта на туризма 

Използването на географските информационни системи в процеса на 

дигитална трансформация на ресурси свързани с туризма, като платформа за 

създаване на връзка между различните форми на туристическото предлагане 

в отделните райони и специфичните за тях дестинации, спомага за 

намаляване на разходите, подобряване на качеството на услугите, както и 

комуникацията с крайния потребител. 

 

4. Подход за приложението на ГИС в процесите на дигитална 

трансформация на ресурси свързани с културния туризъм 

Трансформацията в туризма под влиянието на дигиталните технологии 

води до революционни промени в начина на функциониране на моделите, 

предлаганите продукти и дестинации. Това се отразява и до промяна в 

традиционните роли, както на предлагащите този вид услуги, така и на 

техните потребители, като се появяват нови роли, взаимоотношения, бизнес 

модели и компетенции [12]. Благодарение на развитието на дигиталните 

платформи се наблюдава нарастване на разнообразието и обема на 

туристическите продукти, услуги и опит, като функционалността при 

поискване ускорява скоростта на икономическите транзакции, 

осведомеността на пазара и обратната връзка. С предлаганите 

функционалности ГИС могат да бъдат използвани успешно при този процес, 

при който дигиталният аналог, като технология все по - често се превръща в 

основен фактор при избора на туристическа дестинация. Настоящето 

изследване разглежда подход за дигитализиране на ресурси свързани с 

културния туризъм, посредством комбинираното използването на два вида 

web базиран софтуер за обработка на геопространствени данни: безплатен – 

QGIS и комерсиален – ArcGIS. Предмет на разработка са туристическите 

райони и специфичните за всеки от тях дестинации (Таблица 2), а обектите са 

характерните ресурси за устойчивото развитие на това направление от 

туризма.   
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Таблица 2 

Туристически район Дестинации 

Район Дунав Дестинация "Мизия": Видин, Оряхово, Плевен, Свищов, 

Русе 

Район Стара планина Дестинация "Етъра": Велико Търново, Габрово 

Дестинация "Златия": Враца, Монтана 

Район Бургаско Черноморие Дестинация "Южно черноморие": Бургас,Несебър, 

Поморие, Созопол, Царево 

Район София 
Дестинация "Антични крепости": Перник, Кюстендил 

Район Долината на розита Дестинация "Розова долина": Панагюрище, Копривщица, 

Старосел, Хисаря, Казанлък 

Район Рила-Пирин Дестинация "Долината на Струма": Благоевград, Петрич, 

Сандански 

Дестинация "Долината на Места": Белица, Разлог, Банско, 

Гоце Делчев 

Район Родопи 
Дестинация "Родопи": Кърджали, Ивайловград, Смолян 

Район Тракия Дестинация "Западна Тракия": Пловдив, Пазарджик 

Дестинация "Източна Тракия": Стара Загора, Ямбол 

Дестинация "Сакар": Харманли, Любимец, 

Свиленград, Тополовград 

Район  

Варненско Черноморие 
Дестинация "Добруджа и Северно черноморие": Варна, 

Балчик, Добрич 

 

Сателитните изображения, необходими за създаването на цифровия 

модел на релефа за територията на Република България, обхващат 28 файла 

от заснемане на земната повърхност през една дъгова секунда. 

 
Фиг. 3. Растерно изображение на територията на Р България 

 

Това налага първична обработка на пространствената информация от 

сателита с цел обединение под формата на растер, само за територията на 

България, както е показано на фиг. 3. Обединението е необходимо, тъй като 
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териториите на туристическите региони в България (показани на фиг. 4), ще 

попадат в обхвата на различните сателитни снимки. 

 

Фиг. 4. Дигитализиран модел на туристическите райони в България 

В резултат на сечението на информацията от фиг. 1 и фиг. 2, се получава 

растера на височинния модел за съответния район, в случая от фиг. 5 - за 

район Родопи. 

 
 

Фиг. 5. Растерно изображение използвано за генериране  

на цифров височинен модел за район „Родопи“ 

 

Експортираното в 3D формат дигитално съдържание за район „Родопи“, 

е показано на фиг. 6. Обработката е извършена в среда на QGIS, като 

допълнително е използвана приставката (plug-in) QGIS2threejs 

(https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2threejs/) и растерна подложка от 

OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org). 
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Фиг. 6. 3D височинен модел за район „Родопи“ 

 

На базата на дигитализираните по този начин ресурси за 

туристическите райони, е извършена последваща обработка включваща 

дигитализирането и обединението със съответните дестинации и 

специфичните за тях места, атракции, кулинарни специалитети (фиг. 7), 

обект на търсене от страна на потребителите и ключови при избора на 

конкретна цел за посещение.  

 
 

Фиг. 7. Web базиран дигитализиран ресурс за район „Долината на розите“ и 

съответните дестинации: „долина на Струма“ и „долината на Места“ 
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Реализацията е извършена със софтуер ArcGIS 10.6 и свързаното с него 

приложение “Story Map”. Функционалностите на онлайн ресурса включват, 

както възможности за бърз преглед, така и за добавяне на собствени 

геопространствени цифрофизирани данни с оглед генериране на специфични 

потребителски критерии при избора на дестинация. Навигацията е 

интуитивна и не изисква специфични умения или познания в областта на 

ГИС, като се извършва директно в браузър без необходимост от 

допълнителен софтуер. 

5. Заключение 

Туризмът, като всеки друг отрасъл в ерата на цифровата икономика, 

подлежи на дигитална трансформация. Редица европейски стратегии са 

насочени към дейности позволяващи извличането на максимални ползи от 

стойността на наличните данни, като многократно използваем актив. ГИС, 

като технологии предоставящи възможност за създаването, управлението и 

осигуряването на достъп до геопространствени данни със значителен 

потенциал за многократна обработка и извличане на различна по специфика 

информация са ключов инструмент в процесите на дигитална трансформация 

на туристически ресурси и дейности. В областта на културния туризъм 

ползите от тяхното използване могат да се търсят в направление на 

привличане на нови клиенти, чрез подобряване на онлайн видимостта на 

специфичните ресурси за даден район, разширяване на териториалния обхват 

извън пределите на страната, повишаване качеството на предлаганите услуги 

и удовлетвореността на клиентите. Ефективното им интегриране за целите на 

дигитализацията позволява създаването на висококачествени динамични 

приложения, като за основа се използват двумерни или тримерни модели, 

генерирани в процеса на проектиране. Бъдещите насоки, включват 

разработки насочени към комбинираното им използване с технологиите на 

добавена (AR) и виртуална (VR) реалност, както и заснемането на 360° видеа, 

за целите на туризма. 
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Abstract. Critical infrastructure is key to the functioning of the economy and society as a 

whole. Modern vulnerability analysis and the construction of protection systems gain key 

importance. 

Identifying of the vulnerability of critical infrastructure and of its individual objects is an 

essential part of national security policy. All elements of the critical infrastructure protection 

system and critical infrastructure objects of the Republic of Bulgaria must be managed by an 

integrated protection system.  
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1. Въведение 

През последните години защитата на критичната инфраструктура се 

превръща в част от националната и международната политика за сигурност. 

Защо критичната инфраструктура стана толкова важна, а рисковете и 

заплахите за нея – толкова актуални? 

Приемането на една икономоцентристка политика за сигурност 

неизбежно води до акцентиране върху осигуряването с ресурси поне за 

държавите, даващи основен тласък на глобалните процеси. Всяка заплаха за 

критичната инфраструктура вследствие на природни причини, технически 

проблеми или преднамерени действия е риск за доставката на ресурси, за 

работата на ключови служби и в крайна сметка за националната сигурност. 

Унищожаването или нанасянето на трайни щети би могло да доведе до 

загуби, съпоставими и дори превъзхождащи резултатите от преки военни 

стълкновения. 

 

2. Критична инфраструктура 

В много държави се използва терминът „критична инфраструктура“ с цел 

систематизиране и окрупняване на потенциално рисковите обекти, чието 

унищожение може да има осезаеми последствия. На това понятие години 

наред различни автори дават собствени дефиниции. В началото 

определенията изглеждат примерно така: “Съвкупност от физически или 

виртуални системи и средства, важни за държавата в такава степен, че 
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излизането им от строя или унищожението им може да доведе до пагубни 

последствия….“ Корените на понятието „инфраструктура” според различни 

източници могат да се открият в САЩ, Англия или Франция. В съвременната 

история е интересно да се наблюдава еволюцията на термина и свързването 

му с понятието „критична“ от древността през интензитета на двете световни 

войни, първите невоенни решения (Куба през 1960 г., края на Студената 

война), етапа на относително едноличното лидерство на САЩ през 90-те 

години на ХХ век, до глобалната епоха на тероризъм, масово ползване на 

социалните мрежи и т.н.  

До средата на ХХ в. „критична инфраструктура“ е военен термин, с 

който се обозначава териториалната организация на системата за поддържане 

и действие на армията.  

Още през 1996 г. президентът Бил Клинтън създава Комисия за защита 

на критичната инфраструктура (President’s Commission on Critical 

Infrastructure Protection PCCIP), която има за цел да анализира нарастващата 

зависимост на американската икономика и дори на американския начин на 

живот от състоянието на критичната инфраструктура. През октомври 1997 г. 

Комисията предава своя отчет, в който акцентът е върху осигуряването на 

сигурността на САЩ и тяхната все по-уязвима инфраструктура. Въз основа 

на резултатите в този отчет президентът Клинтън през май 1998 г. подписва 

две нови директиви – PDD-62 (Presidential Decision Directive), посветена на 

противодействието на тероризма, и PDD-63, насочена към защита на 

критичната инфраструктура. PDD-62 е известна и като „White Paper“ и е 

свързана с ускореното развитие на информационните и комуникационните 

технологии.  

В Директива PDD-63 уязвимостта на критичната инфраструктура се 

разглежда както в публичния, така и в частния сектор, а самата критична 

инфраструктура се свързва с националните жизненоважни интереси. 

От края на ХХ в. защитата на критичната инфраструктура е съществен 

елемент от политиката за сигурност на много страни, които отчитат, от една 

страна, процесите на глобализация, а от друга, борбата срещу 

международния тероризъм. Другата основна причина за развитието на такава 

политика е появата и контролът над големите инфраструктурни проекти за 

производство и пренос на електроенергия, нефт, газ и др.  

След 2004 г. се поставя началото на провеждане на сериозна политика на 

Европейския съюз за защита на критичната инфраструктура в контекста на 

борбата срещу международния тероризъм. Политиката на Европейския съюз 

за защитата на критичната инфраструктура се координира от Главна 

дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия. 

През ноември 2005 г. Европейската комисия приема т.нар. Зелена книга 

за Европейска програма за защита на критичната инфраструктура. В Зелената 

книга за първи път се дава дефиниция на понятието „критична 

инфраструктура” с оглед на европейската общност и се предлага 
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препоръчителен списък на секторите от критичната инфраструктура. Освен 

термина „национална критична инфраструктура”, авторите на Зелената книга 

утвърждават и термина „eвропейска критична инфраструктура”.  

На базата на Зелената книга през 2006 г. стартира Европейска програма 

за защита на критичната инфраструктура (European Programme for Critical 

Infrastructure Protection - EPCIP). Другият основен политически документ е 

предложението за Директива на Съвета от декември 2006 г. относно 

идентификацията и обезпечаването на Европейската критична 

инфраструктура и оценка на нуждата от подобряване на нейната защита. В 

проекта за Директива се предлага леко видоизменена дефиниция на 

„критична инфраструктура”, дефинират се основни понятия като 

„уязвимост”, „риск”, „заплахи” и се утвърждава нов препоръчителен списък 

на секторите от критичната инфраструктура [1]. 

Легалното определение в българското законодателство на „критична 

инфраструктура” e факт едва през 2005 г. с приемането на Закона за 

управление при кризи, който по-късно е отменен. Според Закона за защита 

при бедствия: „Критична инфраструктура” е система или части от нея, които 

са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени 

функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или 

социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или 

унищожаване би имало значителни негативни последици за Република 

България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции“ [2]. 

С Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. са определени 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. В неговото приложение е представен Списък на стратегическите 

обекти и дейности от значение за националната сигурност. 

Съществено значение за изясняване на терминологията и постигане на 

хармонизация на действията има „Наредбата за реда, начина и компетентните 

органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и 

оценка на риска за тях”, в сила от 23. 10. 2012 г. В Раздел I. 

Общи положения се казва: „С наредбата се определят редът, начинът и 

компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и 

обектите им в Република България и за оценка на риска за тях“ [3]. 

Критичната инфраструктура има ключово значение за функционирането 

на икономиката и на цялото общество. Затова защитата на критичната 

инфраструктура е важен елемент на националната сигурност на Република 

България.  

Сериозно предизвикателство пред функционирането на критичната 

инфраструктура е нарастващата неопределеност на средата за сигурност, 

както във връзка с активизирането на противника в лицето на международния 

тероризъм например, така и с оглед на непредсказуемостта на времето и 

мястото на атаки срещу обекти на тази инфраструктура.  

207



Като добавим и новите предизвикателства при управлението на 

критичната инфраструктура във връзка със значителната приватизация и 

либерализация на регулирането и функционирането, картината става 

наистина сложна. Затова съвременният анализ на уязвимостта и 

изграждането на системи за защита придобиват ключово значение. 

 

3. Уязвимост 

На първо място е необходимо ясно да се разграничат две от 

характеристиките на критичната инфраструктура – устойчивост и уязвимост. 

За нуждите на нашия анализ приемаме, че под „уязвимост“ ще 

разбираме място, обект, връзка в системата, което се характеризира с по-

голяма степен на податливост на въздействие и заплахи, поради което там с 

по-голяма вероятност би се появило смущение и сериозна повреда с много 

сериозни последици [4, с. 13-20]. Тези „слаби звена в структурата“ са лесно 

достъпни за атаки от различен вид и след тези атаки много бързо се стига до 

т.н. каскаден ефект или ефекта на доминото.  

Днес е не само е възможно, но непосредствено случващо се чрез 

манипулации и фалшиви новини в медиите и социалните мрежи да се 

генерира напрежение в публично-частното партньорство, а това е много 

важно, защото в съвременния свят нараства броят на частните оператори на 

обекти от критичната инфраструктура. Основните проблеми на отношението 

им с държавата са свързани с разпределение на отговорностите, споделяне на 

информация и финансиране на мероприятия за повишаване на защитеността 

и сигурността на инфраструктурата. 

Любомир Владимиров систематизира подробно представените от други 

автори фактори и индикатори за уязвимост. Тук ще посочим само някои от 

тях:  

„M. Hiete и M. Merz съставят система от индикатори за оценка на 

индиректната уязвимост, които са предназначени за приложение в 

индустриалните производства. Характерно е, че системата предвижда три 

етапа за селекциониране на индикаторите. Първият етап включва 

идентифициране на: 

1) опасните производствени условия и обстоятелства; 

2) закономерностите на изменение на производството; 

3) рисковите фактори и определяне на уязвимостта. 

На втория етап се извеждат измерими променливи или още както се 

наричат от авторите, субиндикатори. 

Третият етап е посветен на определяне на значението на 

субиндикаторите. Авторите изтъкват разликата в характера на 

субиндикаторите, които са количествени и качествени. Категоризирането на 

индикаторите на положителни и отрицателни по отношение на уязвимостта 

става интуитивно, а не чрез доказателства. Приемането за линейност на 
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функциите на субиндикаторите и уязвимостта не е достатъчно 

аргументирано. 

S. Einarsson и M. Rausand създават методика за двуфазов анализ на 

уязвимостта. 

В първата фаза се изгражда моделът на заплахите. Те се разглеждат във 

връзка с:  

1) сценария на появяването им, 

2) възможност за възникване,  

3) потенциални ефекти от заплахите,  

4) вътрешни и външни ресурси,  

5) системи и инсталации за намаляване, възстановяване и повторно 

изграждане. 

Във втората фаза количествено се оценяват сценариите и се 

класифицират по степен на критичност. За оценка на критичността се 

използва рискът, но не се аргументира по какъв начин, което прави 

критичността равна на риска.  

G. Kaiser дефинира няколко групи индикатори за анализ и оценка на 

уязвимостта. Първоначално уязвимостта се класифицира на:  

1) социална, към която се отнасят демографските проблеми, здравето 

на населението, образованието и трудът, държавното управление и др.,  

2) икономическа – капитали, загуби и щети, работна ръка, 

икономическа активност,  

3) екологична, свързана с въздействията върху околната среда.  

Въвеждат се секторни индикатори и индикатори на издръжливостта. По 

този начин се определя индексът на общата уязвимост. Към социално-

икономическата издръжливост се отнасят степента на подготовка, ранно 

сигнализиране, възможности за неутрализиране и адаптиране, 

възстановяване. Екологичната издръжливост включва природни ресурси, 

здраве на населението, състояние на екологичните системи и други“ [5]. 

Сериозен проблем, свързан с уязвимостта на критичната 

инфраструктура, е т.н. продължителност на съществуването на обектите и 

системите. До неотдавна акцентът се поставяше по-скоро върху техническите 

и технологичните им характеристики, в съвременността обаче се анализира и 

въздействието им върху средата.  

След поредицата природни бедствия и терористични актове през 

последните години, световната общност вече признава, че не е възможно да 

се предотвратят всички заплахи за всички активи по всяко време. Няма как да 

пренасочим ураган, да намалим магнитуда на силно земетресение, да 

пресечем всяка кибератака или да предотвратим всяко разрушение. 

Днес в по-голяма степен различните елементи на  критичната 

инфраструктура са подредени в сложна архитектура, съчетаваща 

информационни и промишлени мрежи, които си взаимодействат с 

физическите обекти. В резултат се получават т.н. киберфизически системи. 
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Като крайна мярка срещу кибератаките се предлага и използва т.н. изолация 

от Интернет. Тази мярка заслужава специално внимание, тъй като в 

развитието си критичната инфраструктура разширява количеството на 

достъпните вектори за атака.  

Осъществяването на множество кибератаки върху различни обекти и 

системи извън определените като критична инфраструктура поставя въпроса 

за включването им в нея, от гледна точка на  последиците, които имат за 

обществото и държавата. 

Според Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA) повечето инциденти в областта на киберсигурността не се докладват 

или откриват, въпреки че могат да засегнат милиони граждани и 

предприятия. 

Кибератаките са директна заплаха за сигурността на гражданите и 

функционирането на държавата, икономиката, обществото, науката и 

образованието. Те могат да бъдат извършени от разстояние, с прости и 

ефективни механизми. С минимални ресурси могат да бъдат причинени 

значителни поражения с нанасяне на материални и дори човешки загуби. 

Кибератаките с най-голям потенциал за нанасяне на значителни щети са 

срещу различни обекти на критичната инфраструктури и уязвимости на 

техните системи за управление и комуникация. Съвременното 

киберпространство позволява пробивът в сигурността или дефектът на една 

комуникационна и информационна система от даден сектор да доведе до 

каскаден ефект и отказ в други. 

Кибератаките стават по-чести, по-организирани,  предизвикват и 

нанасят огромни щети на държавните администрации, бизнеса, икономиките 

и критичната инфраструктура. Кибератаките могат да достигнат до праг, 

чието прекрачване ще представлява заплаха за просперитета, сигурността и 

стабилността на ниво национални държави и евроатлантическа общност. 

Кибероръжието има безспорни „предимства“, които се проявяват и 

когато се използва срещу критичната  инфраструктура. То е значително по-

евтино от конвенционалното, трудно се идентифицира конкретният 

нападател, изключително трудно се организира адекватна защита от неговото 

използване. По своята разрушителна сила то се доближава до средствата/ 

оръжията за масово поразяване. 

Европейският съюз с ускорени темпове разгръща широкомащабни 

стриктни политики, свързани с киберпространството. През август 2013 г. е 

приета Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните 

системи. Създадена още през 2013 г., след редица дебати на 06.07.2016 г. е 

приета и новата Директива на EС 2016/1148 за мрежова и информационна 

сигурност. Директива 1148 излиза почти едновременно с Регламент (ЕС) 

2016/679 за общата защита на данните (GDPR), който има за цел да 

хармонизира законодателството за защита на данните в цяла Европа. С глоби, 

достигащи до пет процента от общия оборот, GDPR трябва да се приеме 
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много сериозно. В съчетание с Директивата, Регламентът осъществява 

огромен натиск върху компаниите и организациите за подобряване на 

киберсигурността.  

През 2016 г. България прие модерна национална стратегия за 

киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ [6]. Съществува немалък 

риск част от стратегията за киберсигурност да остане само на хартия за 

неопределено време. 

 

4. Идентифицирането на уязвимостта – предпоставка за изграждане на 

система за защита на критичната инфраструктура  

Идентифицирането на уязвимостта на критичната инфраструктура и на 

отделни нейни обекти е съществена част от политиката за национална 

сигурност. Важни елементи на процеса на защитата на критичната 

инфраструктура са: 

- стратегическо планиране – разработването на стратегии, като част от 

тях се  прилагат в допълнение с план за действие; 

- идентифициране на критичността – започва с определянето на списък 

с критичните сектори; 

- оценяване на заплахите – анализирането на заплахите за обектите на 

критичната инфраструктура позволява тяхното навременно неутрализиране и 

повишаване устойчивостта на системата; 

- оценяване на уязвимостта - степен на податливост на даден обект от 

критичната инфраструктура на определени заплахи [7, с. 19-20].  

На базата на оценка на критичността, оценка на заплахите, оценка на 

уязвимостта и оценка на последиците се изгражда система за защита, 

насочена срещу заплахите, за минимизиране на уязвимостта и запълване на 

празнините в наличните системи за сигурност. Системата за защита се 

изгражда на базата на четири основни принципа: 

• модулност (позволява изграждането на системата за защита на етапи 

съобразно възможностите на ежегодния бюджет); 

• гъвкавост (позволява разширяване, усъвършенстване и надграждане 

на съществуващите системи в съответствие с промяна на заплахите и 

бизнессредата); 

• самостоятелност (може да бъде изграждана и паралелно на 

съществуващите системи за защита); 

• непрекъснатост (прекъсването на технологическия процес да бъде 

сведено до минимум). 

Ключов момент е изработване на Методология за оценка на уязвимостта 

на елементите на критичната инфраструктура, чрез която да се намали рискът 

от нарушаване на функционирането или разрушаването на критичните 

елементи и услугите, които те предлагат, като чрез нея се определя върху кои 

211



обекти експертите да фокусират вниманието си и да търсят ефективни и 

полезни решения.  

В Методологията трябва ясно да се дефинират основните стъпки и да се 

дадат точни инструкции за оценка на критичността на елементите от 

критичната инфраструктура.  

Управлението и вземането на решения в системата за защита на 

критичната инфраструктура трябва да се основава на следните принципи:  

1. Детектиране – оборудване със съвременни сензори и 

видеоаналитични модули, които покриват целия периметър на обекта 

от критичната инфраструктура. 

2. Проверяване – бързо и точно проверяване за наличие на 

подозрителни лица или възникнали инциденти. 

3. Идентифициране – проверяване на регистрирани служители, 

доставчици, превозни средства, материали и т.н. 

4. Събиране на тактическа информация – обобщените тактически данни 

осигуряват лесно разчитане на статуса на обекта от критичната 

инфраструктура в реално време и предприемане на действия в 

съответствие с плановете и операционните процедури за защита. 

5. Търсене и разследване – непрекъснато цифрово записване, което не 

пречи на работещите системи за защита и дава възможност за 

разследване на предишни събития, включително и с цел обучение на 

персонала. 

Всички елементи на системата за защита на критичната инфраструктура 

и на обекти от критичната инфраструктура на Република България трябва да 

бъдат управлявани от интегрирана система за защита. Това интегриране 

следва да бъде постигано чрез специализирани софтуерни модули (базови и 

приложни програмни продукти). 

Операционният модел предполага съчетаване и взаимно проникване на 

количествения и качествения анализ, за да се изгради адекватна за обекта 

операционна система, основаваща се на подходящ математически модел. 

Приложението на научния метод трябва да се свързва с 

експериментиране върху реалния обект от критичната инфраструктура, с 

изключение на случаите, когато или е невъзможно да се експериментира, или 

е много скъпо и с  рискови последици. Това налага да се създаде модел на 

системата, върху която да се експериментират различни хипотези и решения. 

 

5. Заключение 

Обектите и системите на критичната инфраструктура са сред най-добре 

финансираните, планирани и поддържани. Уязвимостта на тази 

инфраструктура се отразява на уязвимостта на много обекти и системи в 

националното стопанство и разбира се, на състоянието на националната и 

глобалната сигурност. 
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Затова не е достатъчно само да се отделя огромен ресурс за 

поддържането и развитието на критичната инфраструктура. Важното е този 

огромен ресурс да е насочен към  уязвимостта на обектите и системите и да 

се постига по-висока степен на устойчивост. 

Синхронизирането на отношението между експертното и политическото 

начало при формирането и реализирането на политиката за национална и 

международна сигурност е едно от най-сериозните съвременни 

предизвикателства, а защитата на критичната инфраструктура е съществена 

част от него.  
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Abstract. In the paper the authors conducted a research the main changes in the external 

marketing environment that are characteristic of the VUCA- world. The main trends and 

tendencies in marketing identified in their studies are presented that require the adaptation of 

traditional marketing methods and models to the changes that are taking place. The results of 

the study of new needs and consumer behavior in a pandemic of the coronavirus COVID-19 

are systematized. The problems and ways to meet the changing needs of consumers with 

marketing tools are identified, drivers and marketing restrictions are shown in a changing 

environment. 

Keywords: trends and tendencies in marketing, consumer behavior, marketing methods and 

models, VUCA-world. 

 

1. Введение 

 Современный мир часто называют VUCA-мир (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, Ambiguity), акроним, первые буквы которого обозначают: 

нестабильность, неопределенность, сложность,  неоднозначность.  

Специальное название VUCA-world трактуется в среде исследователей 

как непрогнозируемый мир, «сошедший с ума». Это определение в полной 

мере распространяется на экономику, пронизывает все ее уровни и сферы, 

делает ее непредсказуемой, подверженной резким и масштабным изменениям, 

киберугрозам, и пандемиям, трансформирует философию хозяйствования, а 

также адаптирует методы, модели и механизмы управления изменениями для 
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сохранения целостности систем различного уровня. Маркетингу отводится 

стержневая роль обеспечения устойчивости социальных-эколого-

экономических систем в сложившихся условиях.  Это объясняется тем, что 

маркетинг исследует происходящие изменения, прежде всего, в 

демографическом плане, а именно констатирует следующее.  Наблюдается 

неконтролируемая миграция населения на всей территории планеты Земля, в 

два раза превышающая обычные темпы роста (3% от численности населения), 

что вызывает необходимость перемещения производств товаров и услуг, 

изменения привычных границ и устройств рынков, на которых теперь 

властвуют потребители, а скорость изменения технологий в маркетинге 

просто зашкаливает. Это подтверждается результатами опросов 

руководителей служб маркетинга, 56% из опрашиваемых были «абсолютно 

согласны» с утверждением о том, что скорость изменений технологий в 

маркетинге будет расти, а 40% - были «просто согласны» с этим утверждением 

[1].   

Потребители принимают решение о покупках под воздействием 

персонифицированных предложений, в буквальном смысле слова 

заваливающих их, предложения исходят из разных источников информации:  

e-mail рассылок, вэбинаров, форумов, блогов, телевидения, радио. Скорость 

обратной связи и четкость ответов потребителей сокращается до одного часа 

или нескольких минут в соответствии с регламентом обратной связи, 

нацеленным на выигрыш по скорости реагирования. В этих условиях 

маркетинг адаптируется к изменениям, изыскивает новые инструменты, 

методы и модели взаимодействия с потребителями.  

На смену среднесрочным и долгосрочным маркетинговым планам 

приходят дорожные карты с короткими и адаптивными маркетинговыми 

мероприятиями, которые, в случае изменения потребностей, незамедлительно 

корректируются. Гибкое планирование приходит на смену жесткому 

планированию и для сокращения разрывов бюджета маркетинга используются 

сетевые методы и модели, эффективность которых исследована и доказана 

авторами в исследованиях [2, 3, 4].  

 Потребители постоянно находятся в поле зрения компании-

производителя, мониторинг поведения потребителей приходит на смену 

периодическим опросам, проводившимся в стабильных условиях развития 

экономики один-два раза в год. Короткие, но частые тестирования 

потребителей, модельные эксперименты, интервью продолжительностью не 

более 30 минут, и фокус группы заменяют тщательно проработанные 

глубинные интервью по предварительно спланированным гайдам. 

Потребитель в этих условиях чаще, чем ранее бывает заинтересован в 

предоставлении необходимой информации, так как он получает в награду 

особые условия покупки продукции компании-производителя. Противостоять 

изменениям бессмысленно, только готовность, гибкость и адаптивность 
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помогает выживать в этих условиях и эффективно использовать всегда 

ограниченные возможности, направляемые на развитие бизнеса.  

Исследованию происходящих изменений внешней среды, трендам и 

тенденциям маркетинга, факторам вызывающим изменения, а также  

трансформации методов и моделей маркетинга к изменениям внешней среды 

посвящена данная статья. 

 

2. Современные мегатренды и тенденции в маркетинге 

Выявление тенденций в маркетинге, под которыми авторы понимают все 

вероятные и возможные изменения, основывается на мега-трендах (основных 

тендециях) развития мировой экономики, оказывающих влияние на все сферы 

и отрасли предпринимательской  деятельности независимо от их дислокации, 

масштаба и рыночной оценки развития. 

Важнейшим мегатрендом современности являются цифровые и 

технологические прорывы, которые полностью меняют привычное 

представление о приоритетах профессий и профессиональных компетенциях, 

приводят к массовой автоматизации, робатизации бизнеса и подвергают 

уберизации (исчезновению) целые профессиональные сообщества, которые до 

недавнего времени занимали топовые позиции в рейтингах важности и 

значимости. На их смену приходят новые профессии, например: сетевой врач; 

молекулярный диетолог; дизайнер виртуальных миров; менеджер 

космотуризма; цифровой лигвист; проектировщик 3D-печати, проектировщик 

домашних роботов, менеджер on-line курсов, проектировщик индивидуальной 

финансовой траектории и др, подготовкой которых сейчас активно 

занимаются образовательные учреждения разного уровня и направленности 

образовательных программ. Цифровые технологии позволяют работать с 

потребителем удаленно из любой точки мира в режиме реального времени, за 

счет этого существенно снижается себестоимость и зависимость от 

человеческого фактора. 

Следующим важнейшим мегатрендом, по данным ООН, являются 

происходящие в пяти направлениях демографические изменения,  частично 

отраженные на рисунке 1, а именно:  

1. В увеличении продолжительности жизни человека, как в абсолютном 

приросте, так и длительности активной фазы, что требует создания и развития 

индустрии товаров и услуг, специфических для потребителей, относящихся к 

возрастному сегменту 65+. На подиумы выходят возрастные модели 

(например, в России это агентство Oldushka), в рекламе все чаще появляются 

люди «серебряного» возраста, а позиционирование брендов отражает 

интересы не только молодежи, но и потребителей старшего поколения. Можно 

ожидать роста спроса на товары и услуги, продлевающие жизнь и 

позволяющие сохранять активность. 
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Рис. 1. Демографические изменения 

 

Пенсия становится не закатом жизни, а новым активным жизненным 

этапом. Другой стороной этой тенденции является разработка предложений 

для родственников людей старшего возраста. Постоянная занятость детей и 

внуков приводит к развитию рынка услуг по уходу за пожилыми людьми. Но 

не только в формате сиделок, но и «взросло-детских садов».  
2. В росте численности населения за счет рождаемости, происходящий в 

мире при полном отсутствии контролирующей этот процесс в контексте 

объемов и структуры имеющихся ресурсов. К 2050 году прогнозируемый рост 

численности населения мира по данным ООН составит примерно 2 миллиарда 

человек и возрастет с 7,7 до 9,7 миллиарда человек, а к концу столетия 

достигнет 11 миллиардов человек. 

Рост будет происходить неравномерно по территории Земного шара с 

преимущественным ростом населения в странах Африки (Индия, Нигерия, 

Пакистан и др.) и возможным сокращением численности населения в Европе, 

что предполагает на одной части Земного шара увеличение производства 

товаров для детей, а на другой – снижение его. 

3. В изменении роли женщины в обществе, наблюдается большее 

стремление женщин к равноправию с мужчинами и желание реализовать себя 

не только в семье, но и в бизнесе. Во многих странах Европы этот процесс 

достиг такого понимания обществом, что устанавливаются нормы 

присутствия женщин в составе советов директоров [5].  Этот мегатренд, 

концентрирующий внимание женщин на самореализации и карьере и 

постепенном уходе на второй план таких статусов женщин, как мама, бабушка, 

домашняя хозяйка, является основой для формирования нового рыночного 

сегмента деловых женщин, закрытия рыночного окна и превращения его в 

рыночную нишу, приносящую существенный доход бизнесу.      

4. В росте урбанизированного населения с преобладающим «городским» 

типом модели поведения. Существенные изменения по численности населения 

217



и в Российской Федерации затронули Москву, в которой проживает по 

официальным данным, заниженным как минимум вдвое, около 13 миллионов 

человек в настоящее время, а к 2035 году прогнозируется 23-24 миллиона 

человек. Этот мега-тренд во многом определяет как структуру и наполнение 

рынков мегаполисов так и их инфраструктуру. 

5. В изменении расстановки сил на мировых рынках, усилении 

присутствия Китая на всех рынках товаров и услуг с достаточно низкой 

себестоимостью, агрессивной политикой продвижения, и по этой причине 

невозможностью обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции. В возрастании проникновения  в связи с неблагоприятной 

обстановкой  и войнами потребительских настроений с востока, на наши 

рынки. Это касается не только проникновения трендов в одежде, но и 

существенно влияет на ресторанный бизнес, сферу искусств, религию и другие 

направления рыночной активности.   

 

3. Драйверы и ограничения в маркетинге в условиях изменения внешней 

среды 

Авторы считают, что выявленные мега-тренды в меньшей степени 

влияют на базовые  законы, концепции маркетинга и рыночные походы, чего 

нельзя сказать о методах, моделях, инструментах маркетинга, которые 

существенным образом трансформируются и адаптируются в процессе 

реализации конкретных маркетинговых концепций. 

Наиболее ярким проявлением является трансформация методов и 

моделей маркетинга под воздействием цифровых технологий,  создание 

цифровых платформ и маркетплейсов, которые эффективно используют 

потенциал места продаж удобного для всех субъектов рынка, упрощают 

коммуникации между продавцом и покупателем и за счет этого увеличивают 

объемы продаж и прибыль.  

Примером постоянно развивающейся цифровой платформы является 

ЦИАН (CIAN.RU) –  Центральное информационное агентство недвижимости. 

Успех разработчиков цифровой платформы ЦИАН заключается в том, что 

разработчики пошли дальше своих коллег и предоставили возможность 

пользователям платформы вносить информацию в созданную разработчиками 

базу данных. В настоящее время с цифровой платформой CIAN.RU работают 

как обычные граждане, нуждающиеся в покупке и/или продаже 

недвижимости, существующие и потенциальные арендодатели и арендаторы 

объектов недвижимости, так и другие субъекты рынка: риэлтерские компании, 

банки и строительные организации. 

Ценностной подход становится важнейшим драйвером в этих условиях. 

Пандемия коронавируса в мире, начавшаяся в  конце 2019 года, полностью 

подтверждает, что главной ценностью мирового сообщества становится 

здоровье человека. В связи с этим,  отменяются и/или переносятся (проводятся 

удаленно) все важнейшие мероприятия политического, экономического, 
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научно-образовательного культурного, спортивного и социального 

назначений, закрываются и/или ограничиваются транспортные сообщения, 

миллионы работающих в различных отраслях и сферах деятельности работают 

удаленно, вводятся жесткие ограничительные меры на передвижение людей, 

обязательное ношение средств защиты и необходимую самоизоляцию. Самые 

большие последствия для маркетинга происходят под воздействием изменения 

поведения людей в быту и на работе, что полностью меняет их предпочтения 

и ценностные ориентации, и маркетинг должен  не только не упускать из виду, 

но предвидеть и следовать ценностным предпочтениям потребителей.   

В условиях «безоружности» общества перед пандемией безопасное для 

жизни построение онлайн-взаимоотношений с контактными аудиториями, 

цифровизация внешних и внутренних бизнес-процессов, в том числе 

маркетинговой деятельности, применение гибких к изменениям методов и 

подходов, отвечающих современным запросам общества, позволят 

приспособить бизнес к VUCA-миру, создать задел для будущих прорывов. 

 

4. Новые потребности и изменения в поведении потребителей, 

сформированные пандемией коронавируса COVID-19 

В условиях самоизоляции возникает больше возможностей для 

мониторинга поведения потребителей, видеть изменения их поведения и даже 

ценностных предпочтений, отчетливо сформировавшихся за столь 

непродолжительный период времени. Благодаря доступности информации из 

разных источников, и возможности получения ее из первых уст в социальных 

сетях, можно уже сейчас констатировать, высокую степень проникновения 

маркетинга в жизнь и деятельность человека и адаптацию его инструментов к 

изменениям: новым потребностям и поведению потребителей. 

Здоровье человека и опасность существенного влияния на него, вплоть до 

летальности,  пока неконтролируемым медициной коронавирусом, в первую 

очередь, проявилось в том, что большинство людей стали постоянно 

использовать средства защиты: маски, санитайзеры для мытья рук, 

максимально следить за дистанцией во время нахождения в магазинах и 

аптеках, самоизолироваться, основные покупки переместились на интренет 

площадки, доставка стала одной из самых востребованных услуг в этих 

условиях. Реакция маркетинга на выявленные изменения не заставила себя 

ждать. Например, производитель автотоваров Totachy Industrial запускает 

выпуск санитайзера, предназначенного для обработки рук и различных 

поверхностей. «Ситимобил» бесплатно доставляет доноров, переболевших 

коронавирусом COVID-19, для сдачи плазмы с антителами в центры и 

отделения переливания крови. Социальная сеть «Одноклассники» разработала 

интерактивный банер с четырьмя различными вариантами помощи 

волонтеров. Маркетинг открывает новые возможности для поддержки не 

только потребителей, но и для представителей бизнеса, которые несут, 

несоизмеримые с другими временами, потери. Например, сервис MAPS.Me 
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поддерживает предпринимателей малого и среднего бизнеса, предоставляя 

возможности размещения рекламы ресторанам, отелям, магазинам, 

отмеченным на карте, три месяца в приложениях MAPS.ME всего за один 

рубль. На основе изучения первичных данных и использования вторичной 

информации, собранной исследовательской компанией Nielson, авторами 

составлена таблица 1, в которой представлены основные тренды поведения 

потребителей в период коронавируса, их проявления, проблемы и способы 

адаптации маркетинга для решения выявленных проблем поведения 

потребителей. 

 
Таблица 1. Тренды поведения, проблемы и решения инструментами 

маркетинга в период пандемии коронавируса COVID-19 

  

Тренды 

поведения, 

сформированные 

в период 

пандемии 

коронавируса 

Появления в 

поведении и 

статистике 

Проблемы 

адаптации 

к новым условиям 

Маркетинговые 

подходы в 

разрешении 

выявленных 

проблем 

Изменения 

поведения и 

гигиены в быту и 

общественных 

местах  

64% стали чаще 

мыть руки, 33% 

используют 

санитайзеры, 

22% убирают 

дома [6]. 

Недостаток средств 

индивидуальной 

защиты, 

санитайзеров и 

средств для 

обработки 

помещений,  

Непрофильные 

компании 

открывают 

производства 

средств гигиены и 

санитарной 

обработки 

перестраивают 

линии на 

производство 

защитных масок и 

индивидуальных 

средств защиты.  

Массовое 

использование 

on-line сервисов. 

В процессе 

обучения в 

здравоохранении, 

во всех отраслях и 

сферах 

деятельности при 

переходе на 

удаленную 

работу. 

76% 

потребителей, 

изменили свои 

привычки: 21% 

стали чаще 

читать книги on-

line; 20 % стали 

чаще общаться в 

социальных 

сетях; 18% - 

просматривать 

видео; 12% -

прослушивают 

музыку [6]. 

Разрывы в 

потребности 

обеспечении 

«Hardware»,  

Software», 

качественного 

интернета, готовых 

on-line курсов 

обучения, 

низкокачественный 

контент 

социальных сетей и 

других сервисов,  

Рост 

производительности 

платформ и on-line 

сервисов, 

предоставление 

льготных условий 

для пользования ими 

образовательным 

программам и 

учреждениям, 

обучение тьютеров и 

преподавателей 

работе в on-line - 

среде. 
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Покупки на рынке 

FMCG  в on-line 

Стремительное 

развитие 

сервисов и 

сайтов 

производителей 

рынка FMCG, 

коллаборация с 

транспортными 

и сервисными 

компаниями.  

Разрывы в 

восприятии 

ценностей при 

покупках of-line и 

on-line; 

ограниченный 

ассортимент 

предоставляемых 

товаров и услуг; 

сложно 

«достучаться» до 

потребителя.   

Качественное 

совершенствование 

контента и 

наполнения сайтов, 

ускоренное 

обновление 

новостных лент и 

наполнение их 

актуальной  и 

релевантной 

информацией.  

 

Вынужденный 

отказ  от 

путешествий, 

услуг гостиниц и 

ресторанов, 

транспортных 

компаний 

Сокращение 

расходов на 

отдых, 

путешествия, 

развлечения, 

поиск 

альтернатив, 

увеличение 

затрат на услуги 

страховых 

компаний.  

Отсутствие 

альтернатив 

предложений для 

замены 

вынужденных 

отказов. Массовое 

банкротство 

отелей, 

ресторанного 

бизнеса, авиа-

железнодорожных 

транспортных 

компаний – 

перевозчиков, 

туристических 

фирм и агентств.  

Переобучение 

занятых в сферах 

туризма, 

ресторанного 

бизнеса, 

транспортных 

компаний, освоение 

новых профессий и 

видов деятельности. 

Развитие услуг 

страховых 

компаний.  

 

Можно ли считать перечисленные нами изменения в поведении 

потребителей и бизнесе исчерпывающими? Отнюдь, авторы считают, что 

требуется учитывать новые реальности мира и экономики гораздо шире, а 

именно: изменение стоимости сырьевых ресурсов и особенно, для России, – 

нефти, изменение курсов валют, в связи с тем, что полноценного 

импортозамещения пока не создано, изменение мировой риторики по 

отношению к нашей стране и междустрановым отношениям США и Китая, 

США и Европейских государств, стран Юго-Восточной Азии и России и др. 

 

5. Как изменится поведение потребителей и маркетинг после пандемии? 

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Большинство 

участников исследования Nielsen (89%) уверены, что после окончания 

пандемии российскую экономику ждёт длительная рецессия или кризис, с 

последствиями которого придётся разбираться в среднем полтора-два года. 

CEO провел опрос генеральных директоров китайских компаний из 

индустрии FMCG, которые первыми во всем мире вернулись к привычной 
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жизни после эпидемии,  и выявил, что только 20% из опрошенных перенесут 

или вовсе откажутся от запуска новых продуктов. Среди остальных — 55% 

сохранят выбранный курс, 20% переработают концепции с учетом трендов на 

гигиену и здоровье и 5% запустят товары в новых для себя категориях, чтобы 

использовать возникший потенциал [6]. Для рынков FMCG это может 

означать, что все это время потребители намерены жить в условиях 

ограничения потребления и экономии средств, что в свою очередь влияет и на 

процесс выбора товаров и совершения покупки. После краткосрочного 

периода закупок без существенной оглядки на цены они вновь начнут 

обращать особенное внимание на промоакции и ценники. По исследованиям 

Nielson, уже сейчас 59% опрошенных озабочены уровнем цен на товары и 

услуги — это вторая по значимости причина беспокойства после здоровья.  

Так как маркетинг интересуют тренды и поведение потребителей, скорее 

всего определяющим критерием выбора для них станет качество, как мега-

тренд и наиболее соответствующая ценностная ориентация для сохранения и 

обеспечения здоровья человека. Соотношение «цена и качество» долгое время 

было в пользу цены. Потребители, в условиях не растущих доходов, были 

ориентированы на низкие цены, а маркетинг охотно отвечал на из запросы 

скидками, акциями, снижением цен, поиском более дешевого сырья, 

материалов, отказа от применения дорогостоящего живого труда человека при 

производстве товаров и услуг.   

Маркетинг в этих условиях будет еще активнее перемещаться в область 

цифровизации. Довольно часто в последнее время можно услышать мнение о 

том, что интернет-маркетинг (цифровой или digital-маркетинг) – это новый вид 

маркетинга, принципиально отличающийся от классического. Однако, по 

мнению авторов, – это все-таки «обычный» маркетинг, реализуемый в 

цифровой среде. Но отрицать, что цифровой маркетинг по своей гибкости, 

эффективности и адаптивности методов и моделей все чаще опережает 

классический (наружная реклама, СМИ, телевидение и др.) было бы неверным. 

Цифровой маркетинг как основной инструмент работы по привлечению 

потребителей – это основная тенденция последних лет. Несмотря на 

тенденцию развития цифрового маркетинга, основа в виде классических 

маркетинговых законов, остается всегда, но она постоянно будет дополняться 

новыми законами, соответствующими происходящим изменениям,  

отработанным на практике в цифровой среде.  

Аналогичным образом активно развиваются событийный, вирусный, 

партизанский, контент-маркетинг и другие виды маркетинга. Схема их 

использования аналогична цифровому маркетингу. Все они ориентированы на 

решение конкретных задач, применяются в конкретных ситуациях и 

объединены в общей системе маркетинга компании.  

  

6. Заключение 
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Подводя итог исследованию происходящих изменений внешней среды, 

трендов и тенденций в маркетинге, факторов, вызывающим изменения, а 

также  трансформации методов и моделей маркетинга к происходящим 

изменениям, можно констатировать, что понятие VUCA – мир полностью 

отражает содержание, таящееся в акрониме: мир действительно стал 

нестабильным, неопределенным, сложным и  неоднозначным.  

В этих условиях маркетингу отводится стержневая роль в сохранении 

целостности систем любого уровня управления от национального 

государственного до уровня конкретного индивида. В своей традиционной 

классической форме и вновь приобретенной цифровой форме маркетинг 

проводит мониторинг поведения потребителей, фиксирует новые 

потребности, вызываемые происходящими изменениями, определяет сферы 

деятельности бизнеса, планирует, организует и реализует соответствующий 

комплекс мероприятий по решению проблем потребителей. Цифровой 

маркетинг использует адаптированные к изменениям методы, модели и 

алгоритмы решения задач потребителя. Правильность их выбора создает 

предпосылки для успешного и эффективного развития бизнеса в современном 

VUCA-мире. 
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1. Въведение 

В настоящия доклад са представени резултати от направено емпирично 

проучване за целите на дисертационен труд [1]. Проучването е проведено 

сред 97 фирми, опериращи на българския пазар и прилагащи директен 

маркетинг1. Респондентите отговарят на въпроси, организирани в онлайн 

анкета. В зависимост от вида на въпроса, респондентите избират между един 

или няколко предефинирани отговори, или пък скалират съгласието си с 

предложени твърдения посредством Ликертова скала.  

Предметът на изследване са характерните дейности и интензитета им 

при прилагане на директния маркетинг от компании, които прилагат този вид 

маркетинг.  

Обект на изследване са компаниите, прилагащи директен маркетинг, 

като ограничаването му се свежда  до компаниите, опериращи на българския 

пазар.  

Целта на изследването е да се даде отговор на въпроса кои са основните 

дейности на директния маркетинг, чрез които тези компании достигат до 

потребителите. Също така да се проследи нивото на познаване на директния 

маркетинг в България, както и какви цели са заложени за постигане, 

посредством прилагането на неговите способи.  

 

1 „Прилагащи директен маркетинг“ в контекса на настоящото изследване означава, че 

през последните 24 месеца (към момента на изследването) тези компании са общували 

със свои (потенциални) потребители директно чрез канал(и) на директния маркетинг 
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2. Изложение 

2.1. Директният маркетинг – развитие и специфики 

Директният маркетинг, би могъл да се дeфинира като  процес, воден от 

компанията на индивидуално ниво, характеризиращ се с осведомяването и 

предлагането на продукти и услуги на потребителя без наличието на 

посредник. Той е свързан с взаимодействие, осъществявано между 

компанията и потребителите с цел събиране, обработка, наличие, поддържане 

и съхранение на актуална информация. 

За директния маркетинг могат да бъдат направени следните изводи: 

- Информацията е в основата на директния маркетинг. Това засяга 

нейното събиране, интерпретиране, актуализиране що се касае до 

потребителските нагласи и дейности; 

- Директният маркетинг изисква използването на потребителски бази 

данни (така се поставя акцент върху потребителите, а не върху 

продуктите и услугите, предлагани от фирмата); 

- Чрез директния маркетинг се достига директно до потребителите 

(без наличието на посредници); 

- Директният маркетинг си служи с индивидуални подходи спрямо 

потребителите; 

- Директният маркетинг цели реакция от страна на потребителя; 

- Двустранното общуване е основна характеристика на директния 

маркетинг;  

- Въвеждането на нови технологии подобрява функцията и 

ефективността на директния маркетинг; 

- Директният маркетинг е „невидим“ за конкурентите. Сравнен с 

другите средства за достигане до потребителя, като например 

рекламата, директният маркетинг позволява насочване на фирмените 

действия към потребителя, без това да се случва явно и разбирано от 

конкурентите в момента на тяхното извършване. 

- Директният маркетинг изисква отговорно използване на данните на 

потребителите, възможно чрез познаване и спазване на действащите 

законодателства. 

2.2. Директният маркетинг в България – проявления и особености 

Изследването цели да анализира дейностите, присъщи за компаниите, 

които прилагат директен маркетинг. За целта е изготвен  инструмент, който 

цели по-задълбочен анализ на характеристиките и спецификите на 

активностите, присъщи на този вид маркетинг. Процесът преминава през два 

последователни и взаимосвързани етапа:  
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Първият етап проверява за наличие и изпълнение на конкретните 

дейности, присъщи за директния маркетинг (таблица 1). Вторият етап 

проследява детайлите и целите на тези специфични дейности – като 

например основни цели на офертата и разновидност на каналите за достигане 

до потребителите (резултати в таблица 2 и таблица 3). 

 

2.2.1. Очертаване демографски профил на респондентите – компании, 

прилагащи директен маркетинг в България 

Най-голям процент от респондентите, взели участие в изследването – 

18.95% - осъществяват дейности, попадащи в сектор „Информационни и 

творчески продукти; далекосъобщения“. На второ място респондентите 

посочват „Финансовите и застрахователни дейности“– 12,63%.  

Според получените данни, 32,4% от респондентите генерират своите 

продажби от продукти с материално-веществен характер, докато 67,6% от 

изследваните фирми реализират приходите си от предлагането на услуги. 
 

2.2.2. Анализ на конкретните дейности, прилагани при директен 

маркетинг от компаниите в България 

Чрез въпрос „Като имате предвид взаимодействието на Вашата фирма с 

потребителите й, моля посочете кои твърдения се отнасят до Вас, като 

изберете от опциите : Напълно несъгласен/ По-скоро несъгласен/ Нито 

съгласен, нито несъгласен/ По-скоро съгласен/ Напълно съгласен“, 

респондентите имат възможността да посочат степента на характерно 

прилаганите дейности при директен маркетинг в тяхната сфера. Събраните 

данни са представени чрез таблица 1.   

„Когато предлагаме наш продукт целим потребителите да се 

свържат с нас (да ни позвънят, да ни пишат, да посетят наш обект, и т.н.) 

директно, а не чрез посредник“ и „Когато предлагаме нашия продукт 

целим да предизвикаме у потребителите незабавна ответна реакция“ - са 

твърдения, които засягат реакцията – елемент, заложен в същността на 

директния маркетинг. Тъй като реакцията е основата на директния 

маркетинг, високите нива на отговора „по-скоро несъгласен“ (29.47% и 

30.53%) провокират размисъл в насока дали същността на директния 

маркетинг е достатъчно разбрана. 

Процентите на пълно съгласие при доста твърдения са сходни, но най-

голям – 37.89% - е този, отнасящ се до факта: „Полагаме усилия да 

поддържаме актуална информация за потребителите“. Актуалната 

информация е едно от условията за изграждането на взаимоотношения като 

подход на директния маркетинг. Въвеждането на системи за управление на 

връзките с клиенти (CRM) позволява използването й за проследяване на 

тяхната активност, очертаване на тенденции, както и анализ на 

потребителски действия.  
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33.68% е висок процент на пълно съгласие с твърдението „Ответната 

реакция на потребителите на отправените към тях предложения се 

наблюдава, записва и анализира“, който допълва усилията, полагани за 

поддържането на актуална потребителска информация и подчертава важната 

роля на управлението на връзките с клиенти. Дигитализацията в директния 

маркетинг се случва изключително бързо, предвид динамичните процеси в 

този вид маркетинг, тъй като реалността налага необходимост от адекватни и  

навременни действия от страна на компаниите, които прилагат неговите 

подходи. 

30.53% напълно се съгласяват с твърдението „Фирмата ни разполага с 

информация за всеки отделен потребител, който е купувал/ на когото 

сме предлагали продуктите си.“ Тези резултати затвърждават, че 

схващането на Бауер и Миглауч [2] за индивидуалното общуване като 

основна отличителна характеристика на директния маркетинг, бива осъзнато 

в България. 

Въпреки големия процент на пълно съгласие (35.79%), най-големият 

процент пълно несъгласие, събран при твърдението „Потребителите ни 

имат възможност да се абонират за получаване на информация от 

фирмата (напр. бюлетин, обзор, и т.н.)“ – 27.37% провокира размисъл. Този 

висок процент показва все още неразгърнатия потенциал на действията по 

регулярното информационно обвързване на компанията с потребителите. 

Това спомага за по-трайното “настаняване” на даден продукт или услуга 

(наред с търговската им марка) в потребителското съзнание.   

„Разработваме различни предложения към различните си клиенти 

(групи клиенти) въз основа на тяхната ценност за фирмата ни“ също 

провокира голям процент - 20% на несъгласие  сред респондентите. Вербално 

достъпната формулировка „ценност на клиента за фирмата“ маскира термина 

в директния маркетинг „дългосрочна стойност на клиента“. Това твърдение 

има за цел да проследи прилагането на подхода на поддържане на 

дългосрочни взаимоотношения на база изчислената дългосрочна стойност на 

клиента. Предвид получените резултати, ценността на отделния потребител е 

все още недостатъчно осъзната и измервана, което отразява една пасивност 

във фирмените действия и като следствие неефективност при прилагането 

директния маркетинг. Връзка с това тълкувание, би могла да се търси и в най-

високия дял на неутралния отговор – 8,42% при това твърдение. 

„Разработваме различни предложения (например различни 

модификации на продукти; продукти с различни съпътстващи услуги, и 

т.н.) към различните си клиенти (групи клиенти) въз основа на цялата 

информация, с която разполагаме за тях“ – Тук е засегнато внимателното 

очертаване на маркетингови сегменти. Към всеки сегмент се разработва 

отделна оферта, която да представлява актуална и ценна възможност за 

задоволяване на нуждите на потребителя. Пълно съгласие от 33,68% отразява 
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висока степен на познаване на сегментите и стремеж към прилагане на 

адаптирани действия към всеки един от тях. 

Голям и значителен контраст между висок процент на по-скоро 

несъгласие (30,53%) и висок процент на пълно съгласие (32.63%) създава 

твърдението „Стремим се да персонализираме комуникацията си с 

клиентите“. Тази изключително висока разлика би могла се обясни с 

некосистентостта във фирмените практики на респондентите. 

Персонализацията се основава на прилагането на технологиите с цел 

извличането и обособяването на специфичните характеристики и 

предпочитания на потребителителите. Друго обяснение на така получените 

отговори, би могло да се корени в недостатъчното използване на 

технологиите за целите на персонализирането при директния маркетинг.  

Значително най-малък процент на пълно съгласие се наблюдава при 

твърдението „Предпочитаме да предлагаме продуктите си на 

предварително проучени и познати клиенти “– 17.89%. Това означава, че 

процесът при директния маркетинг в българските компании започва с 

предлагането на продукти и/или услуги и бива съпътстван от събирането на 

информацията за потребителските предпочитания и характеристики. На 

базата на този отговор, би могло да се твърди, че проучването и опознаването 

на (потенциални) клиенти не е елементът, стоящ на първо място при процеса 

на директния маркетинг. 

 
Таблица 1. Процентно изражение на отговорите на твърденията, засягащи 

взаимодействието на компаниите с техните клиенти 

 

 
   Източник: Собствено изследване (2018) 
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Чрез въпрос: „Кои от изброените канали/ медии за достигане до 

потребителите се използват във Вашата фирма? Моля изберете верните 

отговори независимо от броя им“се цели събирането на данни относно 

начина, по който фирмите се свързват с потребителите си. Броят на 

отговорите, които един респондент може да посочи е неограничен, с цел най-

пълна степен на разкриване характера на тяхната дейност. Данните са 

визуализирани в стъпаловидна таблица 2.  

Електронната поща е най-предпочитаният начин за достигане до 

потребителите – 81%. На второ място се нарежда „Интернет (излъчване на 

съобщения за директен маркетинг в Интернет) “– 68,2%. Тези високи 

резултати са признак на нарастващата дигитализация при директния 

маркетинг. Този процес е логичен предвид разходната и времева ефективност 

на Интернет на първо място. Втората причина за предпочитане на Интернет е 

възможността за бързия анализ на действията във виртуалното пространство, 

посредством съвременните методи за измерване на реакцията.  В днешно 

време съществува голяма разновидност на софтуери, които биха могли да 

проследят и измерят броя на кликовете върху съответното послание или да 

изчислят индивидуалното и средното време, което потребителят прекарва 

четейки или разглеждайки дадено съдържание. 

Достигането до потребителите, посредством електронната поща е 

процес, който може да бъде основан на пълна автоматизация. Това бива 

възможно чрез планирани имейл кампании в конкретни платформи. 

Планирането се свежда до съдържанието, до момента на първоначалното 

изпращане на писмата, до нивото на персонализация (колко от наличните 

данни за потребителя да бъдат използвани – име, пол, адрес), до момента (ако 

е зададен такъв) за повторно изпращане на писмо и до едно от основните 

предимства – броят на получателите (който варира от изключително малък и 

достига стотици получатели едновременно). Някои от тези платформи са 

MailChimps и Constant Contact. 

Традиционната поща, вложките и печатните медии са посочени от 

съответно 16.8%, 16% и 23,7% от респондентите. Тълкуванията на тези 

резултати могат да се разпрострят в няколко посоки: 

- компаниите, прилагащи директен маркетинг предпочитат да следват 

актуалните медиини тенденции за сметка на традиционната поща, 

вложките и печатните медии; 

- компаниите са отговорни към околната среда и не желаят да 

генерират послания на хартиени носители; 

- компаниите разчитат на по-бързото достигане до потребителите – 

всяка една от посочените три медии е по-бавна спрямо Интернет  

Телефонът е доста често срещана медия сред респондентите и по-

конкретно чрез изходящи обаждания към номер на клиент – 62,6% и входящи 

обаждания от клиенти – 50,1%. Най-голямото предимство на телефона е 
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неговата интерактивност. Телефонът изисква комуникация, той провокира 

реакция и то незабавна, а това е изключително ценно за директния 

маркетинг.  

Предвид високата степен на използване от компаниите респонденти, 

явно тези негови характеристики са добре познати и овладяни. В контекста 

на дигитализацията, следва да се отбележи, че повечето телефонни кампании 

също се разработват от софтуери, групирайки потребители на база сходства 

по определен критерий, които да попаднат в една кампания. Доста често и 

набирането става автоматично, както й оставянето на съобщения при 

неосъществен контакт.  

Отново с помощта на софтуери, след приключването на кампанията по 

директен маркетинг, се случва изчисляването на резултатите – реализиран 

процент на продажби и  процент на отказ, процент на неотговорилите. На 

база тези резултати, се предприемат действия за развиване на успешните 

практики и намаляване на недотам добрите. 

 31,2% е процентът на използване на телевизията, а 20,7% от 

анкетираните компании посочват като използвана медия радиото.  

Независимо от конкретиката на тълкуваните проценти, генералните 

различия на медиите и съответно изборът на някоя от дадена компания, биха 

могли да се обобщят в две основни категории: степен на ефективност и 

провокирана от тях пазарна реакция. 

Степента на ефективност, разглеждана в контекста на директния 

маркетинг е свързана с предпочитането или отхвърлянето на дадена медия, 

при отчитане не само на особеностите на продукта или услугата, но и при 

отчитане на географските, икономическите, и социо-културни особености. 

Така например в страни с некачествени пощенски услуги, директната поща 

няма да бъде ефективен способ за директно достигане до потребителя, а 

телефонът няма да има високо ниво на ефективност при недобре развита 

телефонна мрежа.  

Пазарната реакция, която провокират, също разграничава медиите при 

директния маркетинг. Правилното действие от страна на фирмата, тук се 

корени в проучването на резултатите, които генерира дадена медия с цел 

използването й или отхвърлянето ѝ от „медийния ѝ портфейл“.  

Авторът поддържа разбирането, че правилна медия сама по себе си не 

съществува. Правилността се определя от правилността на момента, в който 

се достига и се провокира реакция у правилните хора. Затова дори една медия 

да бъде подходяща днес, то тя може да се окаже неефективна утре. Но 

неефективността невинаги е свързана с премахването на медията от 

медийния портфейл, затова доста често правилното решение се корени в 

използването ѝ в комбинация с други медии, с цел постигане на синергичен 

ефект. 
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Таблица 2. Медии, използвани от компаниите за достигане до потребителите 

 
 

               Източник: Собствено изследване (2018) 

 

В изследването е разгледана и основната цел, която компаниите си 

поставят, когато отправят оферта (таблица 3). 

 
Таблица 3. Основна цел на офертата, която компаниите  

отправят към потребителите си 

 

 
 

                  Източник: Собственo изследване (2018) 

 

От представените данни може да се заключи, че най-честата цел на 

компаниите при отправяне на оферта е направата на поръчка от страна на 

потребителите (85,1%).  

На второ място, но със значителна разлика в процентите - 47,2% от 

анкетираните компании целят да провокират потребителите да потърсят 

допълнителна информация за фирмата или за продукта.  

21% от компаниите се стремят да провокират желание от страна на 

потребителя да поиска демонстрация на продукта. Тази активност е 

ключова за директния маркетинг, тъй като създава възможност за директно 
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взаимодействие с потребителите. С цел ефективното използване на 

потенциала му, този процент би трябвало да е по-висок. 

Невисоки проценти, съответно 18,5% и 26,1% събират дефинираните 

следствия на отправената оферта – споделяне на мнение и оставяне на 

потребителски контакти за последващи продажби. Тези резултати отново 

свидетелстват за непълноценно прилагане на директния маркетинг. 

Споделеното мнение е възможност за развиване на продукта или услугата, 

запазване на положителните характеристики и елиминиране на ненужните. 

Отново споделеното мнение е катализатор на идеи за иновации, базирани на 

анализирана потребителска информация. Това следствие на офертата, трябва 

да бъде постоянно провокирано и да допълва останалите. 

Оставянето на потребителски контакти, пък от своя страна е 

информация, която е с изключителна ценност за компанията. В условията на 

Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) на 

Европейския парламент и на Съвета, от 27 април 2016 г, така предоставените 

данни, придружени със съгласието на потребителя за използването им в 

определен контекст, предоставят на компанията възможност за регулярен 

контакт. 

 

3. Заключение 

Актуалната картина, засягаща директния маркетинг отразява 

приложението му предимно в сферата на „Информационните и творчески 

продукти“ и „Финансово и застрахователните дейности“. Тенденцията 

показва, че чрез директен маркетинг се предлагат повече услуги, отколкото 

продукти. 

Що се отнася до конкретните дейности, прилагани от компаниите в 

България, то директният маркетинг започва с продажба или предлагане, а не 

със събиране на информация за потребителите. Това би могло да се отчете 

като област за развиване и коригиране, предвид мнението на учени [3,4], 

според които взаимодействието с потребителите предхожда тяхната реакция. 

Ценността на отделния потребител трябва да бъде обект на по-голямо 

внимание за анализ и действие, а използването на регулярен бюлетин, към 

момента е активност без достатъчно развит потенциал.  

Индивидуалният подход е застъпен при прилагането на директен 

маркетинг в България, но персонализацията е активност, която трябва да се 

прилага консистентно и да не флуктуира значително в различните бизнеси.  

Дигитализацията е широко застъпена при медийното използване, тъй 

като Интернет и в конкретика електронната поща е предпочитаната медия от 

българските компании. Стремежът към интерактивност – пък бива подчертан 

от високата степен на използване на телефона.  

На база тези резултати, бихме могли да заключим, че основите на 

директния маркетинг са положени в България. Но доброто възприемане и 

прилагане на някои от неговите активности, не бива да бъде да сметка на 
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неглижирането на други, тъй като директният маркетинг е сложен процес, а 

не отделни успешни дейности, независещи и изключващи други. Заимстване 

на успешен опит, желание за отвореност към по-опитните в тази област и 

търпение са ключът към успешния директен маркетинг в България.  
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Abstract. The present paper is devoted to a building of a communication mix model aimed 

at industrial users. This model includes mainly PR tools and in particular: content marketing. 

A review of the main formats of content marketing has been made. The customer pathway in 

industrial purchase is considered and the stages in which it is necessary to influence are 

identified. Depending on the specifics and goals of a particular industrial market, a concept 

for digital communication is proposed, including a choice of content marketing formats and 

distributional channels. 

Keywords: marketing, digital marketing, content marketing industrial marketing.   

 

1. Въведение 

Спецификата на индустриалните пазари е известна от маркетинговата 

теория. Наред с решенията в сферата на продуктовата, ценовата и 

пласментната политики, решенията, управляващи комуникацията с текущите 

и потенциалните индустриални клиенти са предизвикателство за фирмите, 

работещи в сферата на така наречените „В2В – пазари“. Настоящата 

разработка предлага опит за изграждане на модел на комуникационен микс, 

насочен към индустриални потребители, който включва главно PR 

инструментариум и в частност формати на маркетинг на съдържанието. 

Предложена е и концепция за дигитална комуникация, включваща избор на 

формати на content marketing и канали за тяхното разпространение. 

 

2. Специфики на комуникационния микс като инструмент  на 

индустриалния маркетинг 

В областта на комуникациите с клиенти и потенциални потребители 

индустриалният маркетинг се характеризира  с редица специфики, известни от 

маркетинговата литература и отчитани от маркетолозите при изграждането на 

маркетинговата практика. На основата на изследванията в областта на 

индустриалните пазари ще разгледаме тези  специфики, които обуславят 

избора на релевантни комуникационни инструменти и формати [по 2, с. 46-

53]. 
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2.1. Индустриалният потребител, за разлика от крайния потребител, като 

правило, има съответстващо на заеманата длъжност образование и/или 

специална подготовка. Това прави покупката на индустриалния пазар 

професионална и позволява по-добре да се оцени реалното качество на 

продукта. 

2.2. На индустриалния пазар, предимно, се използват рационални мотиви. 

Това е свързано както с факта, че потребителите в дадения случай са 

професионалисти, така и с това, че покупката се извършва на основата на 

разработена спецификация. 

2.3. Индустриалният пазар е по-трудно достижим за нови компании. 

Олигополният характер на конкурентната пазарна структура обуславя 

неценовия характер на конкуренцията на индустриалния пазар за разлика от 

този на потребителския. 

2.4. На индустриалния пазар голямо значение имат личните връзки между 

продавачи и купувачи. Потребителите на индустриалния пазар са 

консервативни и предпочитат старите, проверени партньори. Доставката (ако 

това е прието в съответната страна и съответната и система от установени 

правила на бизнес отношенията – б.а.) може да се извърши и на основата на 

устна договореност. 

2.5. Във връзка с това, че на индустриалния пазар доминират рационални 

мотиви и купувачите са професионалисти, ролята на брендинга е ограничена. 

2.6. На индустриалния пазар, като правило, се използват преки канали за 

разпределение. Изключение правят някои вериги за доставка на суровинни 

продукти, които могат да бъдат многоравнищни. 

2.7. На индустриалния пазар етапите на вземане на решение са 

наблюдаеми, на потребителския – ненаблюдаеми. Последният факт силно 

усложнява маркетинговите изследвания и възможността за контрол на 

вземането на потребителските решения. Затова на потребителския пазар много 

по-често сме принудени да се базираме на предположения за целите и 

мотивите на потенциални потребители, докато на индустриалния аргументите 

и личностните характеристики на участвиците във вземането на решение за 

покупка са в много по-голяма степен познаваеми. 

2.9. Не на последно място, индустриалните потребители не са така 

многобройни, както тези, купуващи за лично потребление. Това намалява 

значението на тези комуникационни инсрументи, които предполагат масово 

разпространение. Вследствие на по-малкия брой както на доставчиците, така 

и на купувачите на  индустриалния пазар между тях се изграждат преки 

връзки, базирани на взаимно доверие и поддържане на добър професионален 

имидж. 

 

1. Комуникационни инструменти в сферата на PR 

Както на потребителските, така и на индустриалните пазари се използват 

комуникационни инструменти, които не са пряко насочени към 
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непосредственото увеличаване на обема на продажбите, а имат за цел да 

информират за ползите от продукта и да създават благоприятна представа за 

фирмата и/или нейните продукти. Добър наачин за това е предоставянето на 

съдържание, ценно и полезно за потенциалните потребители. Тази практика се 

заражда далеч преди навлизането на дигиталните технологии. Маркетинг на 

съдържанието (content marketing) се прилага чрез печатни носители – списания 

и книги, телевизионни и радио предавания и др. още в средата на миналия век. 

Според редица автори: Средствата на пъблик рилейшънс могат да се 

разделят условно на: а) средства за масово въздействие: комюникета, 

пресконференции и пресбеседи, организиране на научни сесии, конференции, 

симпозиуми, конгреси, изложения, представителни изложби, заводски музеи, 

юбилейни тържества, конкурси и викторини, различни документални, 

информационни, научнопопулярни и учебни филми, издаване на периодичен 

печат и печатни рекламни издания, годишни отчети, баланси и доклади, 

нагледна агитация ит.н.; б) средства за индивидуално въздействие: различни 

курсове за квалификация и специализация към фирмата, разглеждане на 

заводи, лаборатории и институти, придружаване на клиенти и други гости, 

организиране на делови срещи, вечери, коктейли; изпращане на 

благодарствени писма, дипломи и свидетелства; връчване на фирмени медали, 

почетни знаци, значки, знамена и други награди, изпращане на картички и 

честитки, поднасяне на фирмени подаръци и др. [1, с. 63]. 

Както се вижда, средствата за масово въздействие могат почти изцяло да 

бъдат „пренесени“ в онлайн средата, а средствата за индивидуално 

въздействие могат да бъдат допълнени с пряко общуване по имейл или в 

социалните мрежи. 

 С развитието на дигиталните технологии се проявява възможност за 

развитие и на различни други формати на маркетинга на съдържанието, 

приложими в различни пазарни ситуации и обслужващи различни цели на 

адресантите. Според краткото определение на Content Marketing Institute 

маркетингът на съдържанието е „стратегически маркетингов подход, 

фокусиран върху създаването и разпространението на ценно, уместно и 

последователно съдържание за привличане и задържане на ясно дефинирана 

аудитория – и в крайна сметка за стимулиране на изгодни действия на 

клиентите“ [5]. Маркетингът на съдържание няма за цел пряко да 

популяризира даден продукт, той предоставя на потребителите стойност под 

формата на информация и забавление, като създава доверие към марката – 

адресант. 

Като основни формати на content marketing могат да се посочат: 

Интерактивно съдържание (interactive content) – това е съдържание, 

което предполага действие от страна на потребителя, а не просто гледане или 

четене. Това съдържание може да включва интерактивно видео с „горещи 

точки“ - маркери, върху които потребителят да кликне, за да получи 

допълнителна информация; забавни тестове от типа „тестове за личността“, 
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при които потребителят отговаря на няколко въпроса, за да получи оценка за 

някакъв аспект от своята личност; различни видове калкулатори; кратки 

ненатрапчиви анкети, чрез които адресантите получават данни за своите 

клиенти, при това данните са доброволно споделени, без да се предизвиква 

чувство на подозрителност у потребителите; интерактивни електронни писма 

– все още не така масово използвани, но навлизащи в области, в които 

развлечението се съчетава с покупка – например  писма, чрез които може да се 

направи заявка или писма, пренасещи видео. 

Съдържание, което предоставя услуга (productized content): наред с 

калкулатора, например предоставя възможност за превод на пари в различна 

валута; 

Евъргрийн съдържание (Evergreen content) – съдържание, което е 

полезно в дългосрочен план – статистическа информация, данни от собствени 

или цитирани проучвания, разгледани добри практики в някаква област, както 

и най-чести причини за неуспех, терминологични речници, темплейти за 

изготвяне на документи, полезни съвети и списъци от инструменти, насочване 

към полезна литература и др. 

Курирано съдържание (content curation)  

Самостоятелното създаване на персонализирано авторско съдържание 

може да изисква значителна инвестиция, която не винаги е целесъобразна. 

Вместо това, курацията подбира и споделя  по подходящ начин съдържание, 

генерирано от други автори. При това курацията не просто копира това, което 

другите са произвели, а добавя собствена стойност под формата на ревюта, 

коментари и заключения. Споделените видеоклипове са едно от най-

ефективните средства за куриране. Публикации, които включват 

видеоклипове, генерират три пъти повече връзки, отколкото само текстц [4]. 

Освен че изисква по-малко ресурси, курацията има и следните предимства:  

• предоставя на аудиториите разнообразно съдържание; 

• предоставя различни перспективи на разглеждане на съдържанието; 

• дава възможност за оптимизиране на посланията, като част от тях 

нямат връзка с продуктите на компанията адресант, но тъкмо те 

създават благоприятно отношение към нея; 

• позиционира адресанта като лидер на мисълта, тъй като му дава 

възможност да подкрепи своите послания с други източници. 

Съдържание, генерирано от потребителите (User generated content)  – 

публикуване на съдържание, генерирано от самата аудитория. Това могат да 

бъдат предложения за дизайн на продукти, мнения, ревюта. В този случай 

креативността на потребителите е не само полезна за качеството на 

публикуваното съдържание, но и носи ценна информация за желанията и 

изискванията на потенциалните клиенти, за тяхната концепция за това какъв 

продукт трябва да им се предложи. По този начин се очертават и пазарни 
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сегменти на основата на една „самосегментация“ на потребителите, 

генерирали съдържание. 

Възползване от новина (Newsjacking) 

В практиката се нарича още news hijacking (буквално – отвличане на 

новина), real-time marketing, adverjacking. Както подсказват наименованията, 

този формат дава на адресанта възможност да се възползва от широкото 

разпространение на новина или информация за актуално събитие, за да 

популяризира собствената си компания или продукти, достигайки до нова 

аудитория. Потребителите, които търсят в интернет мрежата информация за 

актуалното събитие, попадат и на информация, която адресантът иска да им 

съобщи. Основно изискване при използването на Newsjacking е 

своевременната реакция и удачното съчетаване на новините. 

Дългоформатно съдържание (Longform content ) 

Все още няма общоприето определение на дългоформатното 

маркетингово съдържание. Според повечето експерти  дългоформатно е 

съдържание, което съдържа от 1200 до 2000 думи в текстовата си форма или 

има продължителност повече от 30 секунди в аудио или видео форма.  

Обект на дискусии е и приложимостта му – знае се, че в дигитална среда 

малко потребители са склонни да четат или гледат дълго съдържание, що се 

отнася до широките аудитории от крайни потребители на продукти. Когато 

обаче целта е популяризиране на технически сложен продукт, предназначен за 

тясна специализирана аудитория, дългоформатното съдържание може да бъде 

успешно приложимо.  

Съществуват различни формати дългоформатно съдържание – статии, 

истории на фирми, представяне на успешни практики, популярни филми, 

електронни книги и др. Особено полезни са електронните книги, които 

обучават или представят ръководства за работа в специализирана област и са 

свободно достъпни за придобиване от потребителите.  

Особено полезно в сферата на индустриалния маркетинг може да бъде 

тематично организираното съдържание (Topic clusters content). При него 

„централният“ ресурс е дългоформатна статия, видео или електронна книга, 

към която се насочват потребители, видели кратко съобщение на страница, 

прочели кратък текст в блог и др. Като най-общи съвети за създаване на 

успешно дългоформатно съдържание могат да се посочат [6]:  

• Създайте съдържание, което бихте прочели;  

• Включете полезни съвети, които генерират реална стойност;  

• Направете съдържанието си 1200 думи или по-дълго;  

• Ако описвате технология, кажете какво прави, а не как работи;  

• Разкажете история;  

• Не продавайте;  

• Споделяйте „тайни“ – дайте пълни инструкции за дейност, важна за 

потребителя;  
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• Включете изображения и добър дизайн;  

• Не очаквайте това да е лесно или бързо;  

• Използвайте A/B тестване1, за да персонализирате вашата аудитория. 

 

3. Приложение на дигиталните маркетингови комуникации на 

индустриалния пазар – цели и избор на канали 

 От маркетинговата литература са известни различни опити за описване 

на пътя, който потребителят изминава от осъзнаване на потребността до 

покупката, а понякога - до удовлетвореност или неудовлетвореност, повторна 

покупка и препоръчване – така наречената потребителска пътека (път на 

клиента).  

В резултат на това познаваме различни модели на потребителско 

поведение, характерни за покупки на различни типове продукти в различни 

пазарни условия. Един от най-новите модели на път на клиента, предложен от 

Ф. Котлър [3, с. 77]  е базиран на петте А – от английски език: aware 

(осведоменост) - appeal (привличане) -  ask (питане) - act (действие) – advocate 

(застъпничество, препоръчване).  

В този модел в зависимост от броя клиенти, преминаващи през всеки етап 

клиентският път може да се стеснява или разширява, например при 

класическия модел с форма на фуния потребителите са все по-малко на всеки 

следващ етап. Този модел е характерен за покупката на трайни потребителски 

стоки и услуги. 

 На индустриалния пазар обаче клиентският път има характерна форма, 

обусловена от особеностите на индустриалната покупка  – фиг. 1.  

 Участниците във вземането на решение за индустриална покупка са по 

принцип добре осведомени, тъй като са професионално подготвени по 

отношение на избирания продукт.  

Ниската степен на привличане се дължи на това, че продуктите в рамките 

на някои индустрии изгреждат хомогенни, а рекламата рядко работи. Тъй като 

продуктът е технически сложен, а  процесът на купуване е дълъг и комплексен, 

потенциалните купувачи имат потребност от повече информация, на което се 

дължи разширяването в етапа питане. Пътеката се стеснява отново в етапите 

на действие и препоръчван. 

 

 

 

 

 

 

1 А/В тестването трябва да се прави внимателно, защото повърхностният анализ носи 

риск от подвеждане и намирането в данните на „това, което искаме да видим“. По-

доброто решение е професионалното изследване. 
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Фиг. 1. Път на клиента на индустриален пазар [по 3,с.112-114] 

 

Това определя и крайните цели при комуникация на такъв вид пазар – 

въздействие върху етапите на привличане, действие и препоръчване с цел 

повишаване на обема на продажбите и разширяване на пазара. Единствено в 

случаите, в които адресантът е нова за пазара компания, непосредствена цел 

може да бъде повишаване на равнището на информираност на потенциалните 

клиенти, което е насочено към етапа осведоменост от потребителската пътека. 

Произтичащите от това непосредствени цели обаче могат да бъдат 

формулирани много по-широко. Те могат да включват: създаване на 

благоприятен образ на компанията адресант, както и на нейните продукти, 

показване на ползите от продукта, изграждане на доверие между потенциалния 

доставчик и потенциални индустриални купувачи, изграждане и 

затвърждаване на отношения на партньорство между доставчик и текущи 

индустриални клиенти. Адресатът може също да избере и приложи такива 

формати на content marketing, които да му предоставят информация за 

специфичните потребности на клиентите. 

В съвременни условия маркетинговото съдържание се разпространява 

главно в дигитална среда. Каналите, по които то може да стигне до адресатите 

са различни по своята специфика и възможности за достигане на целевите 

аудитории. При всички случаи те трябва да бъдат избрани така, че да 

Осведоменост  

Привличане 
 Питане 

  Действие 
 Препоръчване 
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съответстват както на потребителските навици, така и на вида съдържание, 

което пренасят. 

За да се въздейства върху етапите на привличане, действие и 

препоръчване от разгледания клиентски път, могат да се приложат някои от 

описаните формати на маркетинг на съдържанието, като се изберат и 

подходящите канали, по които съдържанието да стигне до адресатите. Такива 

канали могат да бъдат собствени сайтове, блогове, страници и групи в 

социални мрежи, кратки e-mail съобщения. 

 

2. Концепция за дигитални маркетингови комуникации на 

индустриалния пазар 

В следващите редове е представена концепция за дигитални 

маркетингови комуникации с адресант екип за консултантски услуги в сферата 

на маркетинговите изследвания към сегмент от малки и средни фирми, 

работещи в сферата на био технологиите. 

При създаването на концепция за комуникации в практиката често се 

използва подход, при който комуникациите са насочени към тл нар. buyer 

person (персона купувач) – предполагаем идеален клиент, описан на основата 

на пазарни изследвания и реални данни за текущи клиенти. При създаването 

на такъв предполагаем персонаж, се включват също демографски данни на 

клиента, модели на поведение, мотивация, цели и проблеми, на които 

предлаганият продукт може да даде решение. Колкото по-подробно е описана 

персоната, толкова по-точно могат да бъдат планирани комуникациите.  

Ако комуникациите са насочени към индустриален клиент, при което  

решението за покупка се взема от екип, персоните могат да бъдат няколко. 

Дори при насочване към една персона обаче (към водещия мениджър, чиито 

са крайното решение и отговорността за ефекта от покупката), тук следва да се 

отчетат спецификите на индустриалното купуване. Така например, 

демографските данни ще имат по-малко значение за сметка на професионален 

опит, стил на управление, дигитални компетенции и компетенции в сферата на 

маркетинга. Не се изключват обаче психологически характеристики като тип 

личност, готовност за приемане на нови практики, както и стил на живот и 

начини за преодоляване на професионалния стрес.  

В случая, разполагайки с оскъдна, предимно качествена информация, 

описваме персоната на вземащия решение като: 

 Управител на средна фирма, работеща в сферата на био технологиите, 

мъж на 42 г., с образование в областта на био технологиите в производството 

на хранителни и козметични продукти, с опит във фирменото управление;  

Предизвикателства: продажбите не го задоволяват, нуждае се от 

пазарна информация за сегментите от потребители и за тяхната мотивация за 

покупка, готов е да потърси професионална помощ;  
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Психография и начин на живот: креативен и амбициозен, организиран, 

приема предизвикателствата, екстроверт, роден лидер, работещ до преумора, 

с нагласа за успех;  

Стремежи: към въвеждане на модерни технологии в производството, 

оптимизиране на производствените процеси и активизиране на 

маркетинговите дейности, обича спорта и фитнеса. 

Съобразно тази специфика на потенциалния (идеален) потребител на 

професионални консултантски услуги избираме следните формати на 

съдържание и канали за комуникация: 

Представяне на екипа и предлаганите консултантски услуги – 

собствен сайт, блог, социални мрежи LinkedIn и Slideshare, 

индивидуализирано e-mail съобщение, масов e-mail маркетинг в случая не е 

подходящ, не са подходящи също социални мрежи като Facebook  и Tik-Tok. 

 

Типове маркетингово съдържание: 

● Новини от света на науката и технологиите - статии в engineering-

review.bg - newsjacking content; 

● Стрес, хранене и спорт - текстово съдържание в LinkedIn и блог - 

curated content; 

● Анкета за потребностите от консултантски услуги в LinkedIn и 

Slideshare и индивидуализиран E-mail - interactive content; 

●  Кратък маркетинг речник – собствен сайт, LinkedIn - curated content; 

● Споделен опит от мениджъри на компании, които изследват пазарите 

си видеосъдържание в социалните мрежи, блогпост – User generated 

content. 

Дългоформатно съдържание: 

Електронна книга „Маркетинтови изследвания – ползи и възможности“, 

достъпна за свободно придобиване от потребителите с канали за 

разпространение - на сайта, до който водят линкове от постовете в 

социалните мрежи, посветени на маркетинга и маркетинговите проучвания. 

Книгата описва по достъпен начин видовете маркетингови изследвания и 

тяхната приложимост, видовете данни и методите за тяхното набиране, 

привежда примери за успешни решения на маркетингови проблеми и 

възползване от възможности, включва цитати от известни експерти в областта 

на маркетинга и бизнеса. 

 

6.  Заключение 

На индустриалните пазари, както е известно, класическите форми на 

реклама и насърчаване на продажбите не са така приложими, както на 

потребителските пазари. Тук от основно значение е  изграждането на преки 
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връзки и партньорски отношения между потенциални доставчици и купувачи, 

при което PR-инструментариумът и в частност различните формати на 

маркетинга на съдържанието намират успешна приложимост. При избора на 

формати на маркетинг на съдържанието и канали за неговото разпространение 

следва да се отчита спецификата на индустриалните пазари и да се избягват 

масови неиндивидуализирани съобщения. 

За да бъдат планирани и изпълнени успешно, маркетинговите дейности, 

свързани с разпространение на съдържание трябва да бъдат предшествани от 

изследване на целевия пазар. Оценката на ефекта от маркетинговите дейности 

не може да се базира единствено на тестването чрез онлайн метриките, а също 

трябва да се изследват детайлно. 
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basic trends and on their basis the patterns of transition of the economy to an innovative 
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1. Introduction. 

“Mens agitate molem (Lat.). – Thought sets matter [in motion]”. Due to the 

inconsistency of the state scientific-technical and innovation-investment policy, its 

low efficiency throughout the entire period of the country's independence (1991-

2020), Ukraine has a tendency to significantly lag behind technological development 

from a group of developed countries. In the classification of countries and economies 

by industrialization level presented in the UNIDO report on industrial development 

“Demand for manufacturing products: a factor of comprehensive and sustainable 

industrial development” (2018), Ukraine is assigned to the second group of countries 

- countries and economies with developing industries (32 countries). If in 1990 

Ukraine was one of the ten most developed industrial states, now it is far beyond 

their borders. Recall that the first group of countries with developed industry includes 

57 countries [1].  

The decisive sign of a developed economy is the presence of high-tech, high-

tech industrial production in the country. In turn, this entails the presence of a 

powerful scientific base, a high level of university education. The low level of 

245



functioning of this triad (education-science-production) affects the state of the 

economy, the competitiveness of its goods and services in the domestic and foreign 

markets, and the quality of life of its population. In this situation, it is necessary to 

take radical measures on the part of legislators and executive bodies of power, 

scientists and entrepreneurs to radically change the current situation. 

A sufficient number of studies are devoted to the problems of theory, 

methodology and practice of managing the innovative development of socio-

economic systems at all its levels and in all its forms. Their results are reflected on 

the pages of monographs, textbooks, articles in scientific journals, dissertations, etc. 

In historical terms, such famous inventors as Geron of Alexandria (I century BC), 

Archimedes (about 287–212 BC), Leonardo da Vinci (1452–1519), B. Pascal (1623–

1662), J. Watt (1736–1819), A. G. Bell (1847–1922), N. Tesla (1856–1943), R. 

Diesel (1858–1913), A. S. Popov (1859-1906), J. Baird (1888-1946), S. P. Korolev 

(1906-1966), S. Jobs (1955-2011), V. Surf (1943) etc. 

Theoretical substantiation of the laws in the ongoing innovation processes in the 

national and world economy is set forth in the works of J. Schumpeter (innovation 

and the dynamic concept of the economic cycle) [2], N. D. Kondratyev (large 

business cycles) [3], S. Yu. Glaziev (technological modes) [4], B. Santo (innovation 

and economic development) [5], C. Young (system management) [6], I. Ansoff 

(strategic management) [7], B. Twiss (innovation management) [8], V. M. Geets 

(innovative Ukraine) [9], V. P. Soloviev (innovation process) [10], other scientists.   

It is the talent of such personalities, both theorists and practitioners, which lies at 

the basis of scientific and technological progress, the evolution of technological 

structures, and the change of industrial revolutions up to Industry 4.0. Success 

accompanies those enterprises, regions, countries, integration associations that turn 

innovator ideas into innovations, satisfying the ever-growing needs of the population 

for new goods and services. 

Despite the fundamental scientific developments in the field of innovation 

development management, many questions remain open. This concerns the need for 

continuous improvement of the economic and organizational component of the 

management of this process. This applies, first of all, to creating conditions on the 

part of business and on the part of the state for the implementation of ideas, proposals 

of inventors, engineers and innovators in the practical activities of business entities. 

Legislative and executive authorities should determine and monitor the 

implementation of adopted strategies for the country's innovative development, and a 

well-functioning market mechanism is designed to ensure the implementation of the 

stated goals. The presence of problems of a methodological nature and unresolved 

issues of the practice of managing innovative processes determines the relevance of 

the study. 

The aim of the study is the further development of theoretical and 

methodological approaches, the development of methodological and practical 

recommendations aimed at improving the mechanism for managing the innovative 

development of socio-economic systems to increase their competitiveness in the face 
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of globalization challenges. The object of scientific research is the innovative 

development of the economy; the subject is a set of theoretical, methodological and 

methodological provisions aimed at improving the management of innovative 

economic development in the context of globalization. 

The methodological basis of scientific research is the concept of innovative, 

cyclical and sustainable development of socio-economic systems in the context of 

globalization challenges. Among the methodological techniques used in the work: 

methods of historical, logical and comparative analysis, the dialectical method of 

cognizing the truth, methods of statistical processing and analysis of information, 

methods for identifying cause and effect relationships, program and target 

management. The information base of the study was: official information of the 

structural units of the UN, EU, IMF, legislative and executive authorities of Ukraine, 

the results of their own research, publications of foreign and domestic scientists, 

Internet resources. 

 

2. Theoretical issues of managing the innovative development of socio-economic 

systems 

“Successful innovation is the achievement of intelligence, not freedom (J. 

Schumpeter)”. The driving force behind the development of national economies and 

the world economy as a whole, of course, is the innovative nature of capital. It is 

based on the classical education system, modern achievements of science and 

technology, and an effective management mechanism. Since we focus on the 

management of innovative development, it is appropriate to recall the opinion of 

Nobel laureate V.V. Leontyev about the attitude in this process of market and state 

forces. He emphasized that the ship of the economy should be equipped with a 

powerful market engine and efficient state steering. 

Let us dwell on the well-known concept of “management” (table 1). In the 

scientific literature, this definition is analyzed according to the following criteria: 

action, activity, mechanism, process [11]. In our opinion, the logic of the presentation 

of these signs, revealing the concept of "management", in theory and in practice, 

should be different, namely: action → mechanism → process → activity. Actions set 

in motion the control mechanism of the socio-economic system; the mechanism 

provides the process of movement. The process, in turn, covers all aspects of the 

organization's activity. Moreover, the innovation process is associated with the 

transformation of ideas into new and / or improved products that are in demand in the 

market. We propose to interpret the concept of “management” as a targeted impact 

on the organizations personnel to translate it into a new, better state [12]. By 

“impact” is meant the fulfillment of all necessary general and special management 

functions. 

The concept of "organization" in our study is identified with the concept of 

"socio-economic system" (SES). The term "socio-economic system" should be 

understood as an organizational and / or territorially separate association of material 

and other resources, people and their relationships, including institutional, regulatory 
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and real ones, in the process of joint activities in order to meet human needs and 

interests by production from natural objects, exchange, distribution, redistribution 

and consumption of material and other goods [13, p. 52]. 

 
Table 1. The wording of the concept of "management" 

Character   Author Definition 

 

A
ct

io
n
s 

 

   Khmel N.D. 

The set of purposeful and interconnected actions of the 

managing and managed systems to coordinate the joint 

activities of people to achieve their goals 

 

 

Lazarev 

V.S. 

A continuous sequence of actions carried out by the subject of 

management, as a result of which the image of the managed 

object is formed and changed, the goals of joint activity are 

established, the methods for their achievement are determined, 

the work is divided between its participants and their efforts are 

integrated 

Shamova 

G.I. 

Purposeful interaction of the managing and managed 

subsystems to achieve a specific goal or planned result 

 

M
ec

h
an

is
m

 

 

Afanasiev 

V.G. 

Element, function of organized systems of various nature, 

ensuring the preservation of their specific structure, 

maintaining the mode of activity, implementation of programs, 

goals of activity  

 

Bespalko 

V.P. 

A mechanism that provides interaction between the manager 

and the managed object, in which the first monitors the 

functioning of the second with respect to achieving 

predetermined goals 

 

Teylor F. 

Genuine science, based on precisely defined laws, rules and 

principles, is the art of knowing exactly what remains to be 

done and how to do it in the best and cheapest way 

 

P
ro

ce
ss

 

Meskon M., 

Albert M., 

Khedouri F. 

The process of implementing a specific set of managerial 

functions. The process of planning, organization, motivation 

and control necessary to formulate and achieve the goals of the 

organization 

Porschnev 

A.G. and 

etc. 

The process of creating targeted interaction between the subject 

and the control object in order to achieve socially significant 

results 

Emmerson 

H. 

The process of interaction with the external environment is a 

cyclic process consisting of specific types of management 

work, called management functions   

 

A
ct

iv
it

ie
s 

Fayol H. Activities in which executives and employees of the 

corporation participate 

Drucker    

P. 

A special kind of activity that turns an unorganized crowd into 

an effective, focused and productive group 

Gerasym-

chuk V.I. 

Targeted impact on the staff of the organization to translate it 

into a new, better condition 

 Source: compiled by the author based on [11] 
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SES unites such organizational forms of economic activity as an enterprise, 

Multinational Corporation, cluster, regional economic objects, intersectional 

associations and other structures, including the world economic system. The subjects 

of innovation are individuals and legal entities, all kinds of associations (startups, 

small, medium and large companies), including representative offices of foreign 

business entities. 

Innovative activity should be considered from the standpoint of its focus on the 

use and commercialization of research results, i.e. to satisfy the demand in the 

consumer market. The core of innovation is invention. By innovation, it is customary 

to mean the first created (applied) and (or) improved competitive technologies, 

products or services, as well as organizational and technical solutions of a 

production, administrative, commercial or other nature, which significantly improve 

the structure and quality of production and (or) social sphere [14].The main character 

of innovation is its author, inventor, and engineer. 

Marketers (T. Levitt, 1965) consider the product life cycle (PLC) as a concept 

that reflects the process of developing a product, selling it, making a profit, 

competitors' behavior, developing a marketing strategy for a company from the 

moment the idea of creating a product to its withdrawal from the market. In a 

simplified form, PLC is presented in the sequence of the following main stages: 

market introduction, growth, maturity and recession. Political economists set forth 

the entire cycle of social commodity production and reproduction in the form of a 

closed four-link scheme: production → distribution → exchange → consumption. 

In accordance with the international standards ISO 9004-1, the product life cycle 

closed in the form of a ring (PLC) or the so-called “quality loop” includes the 

following main stages: marketing (market research – VG); design and development 

of technical requirements, product development; material and technical supply; 

preparation of production and development of technology and production processes; 

production; control, testing and inspection; packaging and storage; sales and 

distribution of products; mounting; exploitation; technical assistance and service; 

disposal. From the standpoint of the concepts of sustainable development and a 

cyclical economy, special attention is paid to the final stage in the “quality loop” – 

the disposal phase, which reflects the increasing importance of protecting the 

environment from human waste. 

Particular attention in the field of innovation should be given to the principles, 

goals, objectives and stages of the organization and conduct of research and 

development (R&D). The most important tasks of R&D are: obtaining new 

knowledge and new directions for their application; theoretical, methodological and 

experimental verification of the possibility of materialization of knowledge 

(innovations) in the field of production; practical implementation of a portfolio of 

competitive innovations and innovations in the market. R&D is characterized by the 

following stages of work: theoretical and exploratory fundamental research; applied 

research; development work; experimental work. 
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The innovative way of economic development requires the creation of an 

effective national innovation system (NIS). NIS refers to a developing system of 

socio-economic relations between various entities and institutions, which ensures 

economic development and improving the quality of life in the process of generation, 

distribution and practical application of innovations. NIS operates within the 

framework of the legal, economic and organizational foundations of state regulation 

of innovation. 

In accordance with the Law of Ukraine “On Innovation Activities”, the main 

goal of the state innovation policy is to create socio-economic, organizational and 

legal conditions for the efficient reproduction, development and use of the country's 

scientific and technical potential, ensuring the introduction of modern 

environmentally friendly, safe, energy and resource-saving technologies, production 

and sales of new types of competitive products. 

The main principles of state innovation policy are: 

- focus on the innovative path of development of the country's economy; 

- identification and support of priority areas of innovative development at the state, 

industry, regional and local levels of government; 

- the formation and implementation at all levels of management of innovative 

programs within the framework of the functioning of the NIS; 

- creating a regulatory framework in the field of innovation; 

- protection of the rights and interests of subjects of innovation; 

- creating conditions for the restoration, preservation, use and development of 

domestic scientific, technical and innovative potential; 

- ensuring the interaction of education, science, industry, the financial sector in the 

development of innovation; 

- the effective use of market mechanisms to promote innovation, support for 

entrepreneurship in the scientific and production sphere; 

- implementation of measures in support of international scientific and technological 

cooperation, technology transfer, protection of domestic products on the domestic 

market and its promotion on the foreign market; 

- financial support, the implementation of favorable credit, tax and customs policies 

in the implementation of innovative programs and projects; 

- supporting the functioning and development of innovative infrastructure; 

- information support of subjects of innovation; 

- training and retraining of personnel in the field of innovation [10, p. 24], [14]. 

In Ukraine during 1991-2019 a number of legislative acts aimed at activating 

innovation activities have been developed and adopted. Among the basic laws: "On 

investment activity", "On scientific and scientific and technical activities", "On 

scientific and scientific and technical expertise", "On special mode of innovation 

activity of technological parks", "On priority areas of innovation activity in Ukraine". 

Let us briefly dwell on the effectiveness of the implementation of legislative acts and 

program documents adopted by the executive authorities on the problem under study. 
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3. State, problems and prospects of the implementation of innovative policies in 

the context of globalization challenges 

“True – just like a bitter drink, unpleasant in taste, but at the same time 

restoring health” (Honore de Balzac). In 1964, the six-volume “Course for Senior 

Management Personnel” was published in the United States. In 1970 in the 

publishing house "Economics" (Moscow) released an abridged translation into 

Russian under the scientific editing of Professor V.I. Tereshchenko, who immigrated 

to the USSR from the USA in 1960. The preface of the English-language and 

Russian-language publications emphasized: “In preparing this volume, the editors 

sought to avoid the danger that always arises in the analysis of management methods, 

namely, the tendency to obscure the reality of management practice with abstract 

principles. We deliberately reduced the theory to a minimum, preferring instead to 

focus our presentation on what the manager does, how it is done and why it is done. 

We believe that most readers will welcome this kind of pragmatic approach to a topic 

of great complexity” [15]. 

We, from the perspective of a producer, manager, and scientist, maintain a 

balance between theory and practice, since these two concepts, two phenomena do 

not contradict, but complement each other. In economic activity, management 

practice is primary. Confirmation of this is the phenomenon of Henri Fayol – one of 

the founders of the classical school of management. 

The trends in the economy of Ukraine are eloquently indicated by the data 

below. They are unsatisfactory. According to the World Bank, in the list of countries 

in terms of GDP growth rate (PPP) between 1990 and 2018, in percent, Ukraine 

occupies ... the last, 167th place (11%). This indicator for the EU countries is 213%, 

the global average is 369%. The highest rates were reached: Equatorial Guinea 

(1098%), China (2162%) and Myanmar (1727%). 

The rupture of traditional trade, economic, scientific and technical ties with the 

CIS countries led to a decline in industry. This negatively affected the state of 

scientific potential, the education system. First of all, this concerned the training of 

engineering personnel. Confirmation of the negative state of the country's economy is 

the dynamics of its functioning during 1990-2020, shown in Fig. 1. If the decline in 

GDP and industry in 1997-1998 and 2008-2009 can be explained by the influence of 

global financial crises, the rest of the periods of decline in rates are associated with 

the influence of mainly internal factors. We are talking about the Orange Revolution 

(2004-205) and the Revolution of Dignity (2013-2014), as well as other factors. 

The volume of production in 2018 it is only about 65% of the 1990 level. If in 

1990 Ukraine’s economic potential exceeded Poland’s potential 4 times, now the 

situation has changed – Poland has become 5 times more powerful than Ukraine. 

According to the World Bank, it will take 40-50 years to catch up with our neighbor 

Poland in terms of living standards, Germany – 100 years. A country from the 

category of industrialized countries acquires the status of an agro-industrial power. 

According to the State Statistics Service, in the structure of Ukrainian exports (2018), 

the share of agricultural products, metallurgy and mineral products reached 77.9%. 
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At the end of 2018 the share of products of these product groups compared to 2005 

increased by almost 10 points.  
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Fig. 1. Dynamics of the pace of GDP and industrial production in Ukraine (%), 1990-2020 

Source: State Statistics Service of Ukraine 

 

The strategic development goal of Ukraine proclaimed the intention to form a 

highly developed socially oriented economy based on knowledge and innovation. 

This guideline was reflected in the Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy, 

the action plan for the implementation of the Ukraine-EU Association Agreement, 

and other documents. In the Strategy for the development of the sphere of innovation 

for the period up to 2030 it is argued that the country has a high educational and 

scientific potential, capable of producing a variety of innovations in the form of 

ideas, scientific developments, patents. Competitive advantages include: high market 

capacity, quality of education and human capital. 

Among the main barriers to the development of innovation: the imperfection of 

political and regulatory institutions, the business environment; insufficiently 

developed innovative infrastructure, which is characterized by a low level of gross 

capital formation, environmental sustainability, accessibility and high-quality work 

of e-government. 

The number of innovatively active enterprises is decreasing. The volume of 

financing of innovative activities decreased to 0.3% of GDP. Own funds of 

enterprises (84.5%) remain the main source of financing for R&D. The share of the 

volume of sold innovative products in the total volume decreased to 0.7%. The 

number of introduced innovative types of products is falling. There is a gradual 

degradation of innovative potential. According to the State Statistics Service, the 
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number of researchers in the country is decreasing (from 133,744 in 2010 to 59,392 

in 2017), the knowledge-intensive nature of GDP across all sources of funding in 

2017 was 0.45%. Investments in intangible assets over the past 15 years accounted 

for about 2-4% of all capital investments. The share of high-tech activities in the 

volume of industrial products sold is only 11.3% [16]. 

The identification of accumulated problems in the innovation sphere, the 

statement of unsatisfactory positions of Ukraine in various world ratings should not 

become only a subject of discussion, a subject of criticism. It is necessary to develop 

a set of managerial measures aimed at solving the problem. These measures should 

relate to improving the legislative framework, improving the efficiency of public 

administration, developing the appropriate infrastructure, creating a public-private 

partnership system to bridge the existing “innovation gap” with developed countries, 

and to increase the competitiveness of the national economy. 

The Strategy for the Development of the Sphere of Innovation until 2030 

indicators of its implementation are presented, i.e. expected end results. In particular, 

the following tasks are set: to increase the share of R&D expenditures in GDP from 

0.45% in 2017 up to 3% in 2030; increase the share of innovative enterprises in the 

total number of enterprises from 16.2% to 30%; increase the share of high-tech goods 

exports from 15.4% to 30%, etc. [16]. 

What is our attitude to the Strategy developed by the government? Pessimistic! 

This is due to several key reasons: 

- firstly, hundreds of developed and approved strategies and programs remained on 

paper, they were not implemented; 

- secondly, there is no well-functioning market mechanism for the implementation of 

innovative activities, the effective functioning of the national innovation system; 

- thirdly, they develop strategies - some, advise - others, consider - third, approve - 

fourth, execute - fifth, evaluate - sixth, i.e. there is no unity of the responsibility 

system; there is no effective organizational mechanism for conducting an innovation 

policy led by a charismatic person endowed with the appropriate authority. 

 

4. Conclusions  

“Amat victoria curam (Lat.). – Victory loves perseverance”.  Over the period of 

independence (1991–2020), Ukraine has experienced a degradation of the economy 

in the direction from its high-tech, diversified structure to raw materials and mining. 

The consumer on the world market is mainly offered agricultural products and 

metallurgy. For the worse, relations in the trinity “education-science-production” 

have changed. The innovative development path in the context of global 

competitiveness requires a more efficient use of systemic approaches, flexible 

mechanisms and management tools, strengthening the market orientation of all 

subjects of the innovation process. It is necessary to recreate the organizational 

mechanism for managing the national innovation system. In our opinion, it should be 

headed by the Ministry of Industrial Policy in close cooperation with the Ministry of 

Education and Science, the Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of 
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Economic Development, Trade and Agriculture. It is these executive structures that 

should answer to the people of Ukraine all the questions of the famous Latin 

expression, in which we changed only their sequence: “Quis? Cur? Quid? Ubi? 

Quomodo? Quado? Quibus auxiliis? (Lat.). – Who? Why (for what purpose)? What? 

Where? How? When? With whose help?”. 
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Abstract. Many companies create numerous creative products and services. A study done 

by the Boston Consulting Group (BCG), a leading consulting firm, shows that many of the 

most innovative companies in Europe are based in Germany and they use brainstorming 

sessions [1]. As the daily newspaper FAZ reports in a study regarding innovational ideas, 

nine German companies are among the top 50 innovation leaders [2]. New ideas are 

important for the long-term success of any company in general. However, the enthusiasm 

for possible perspectives and digitalization often leads to putting a lot more money and 

resources into a project that is not originally well planned and executed. 

Unfortunately, it is common in business that not every creative idea pays off. If investments 

are done for unprofitable projects even with the right idea, this can only bring great losses. 

This is caused due the fact that it is not always foreseeable that an innovation cannot be 

implemented in practice or it doesn’t cover the expectations. However, costs, risks, 

misconceptions and lack of time can be avoided with the right project management strategy 

and tools toward the project team creativity.  

Keywords: project management, project team, project problems, innovation, creative ideas, 

brainstorming.   

 

1. Въведение 

Иновациите като управленска компетентност са изключително трудни да 

бъдат точно дефинирани, предвид множеството им концепции и различни 

възприятия. Бизнес смисълът на понятието „иновация“, обикновено се 

интерпретира до реализацията на дадена идея в търговски продукт - 

опровергавайки възприятието, че единствено гениите като Стив Джобс, Марк 

Зукърбърг и други визионери, могат да достигнат ранга на новатор. От друга 

страна, дефиницията на икономическият феномен „иновация“ в тълковния 

речник е „нововъведение, изменение в дадено явление“ и позволява твърде 

широк спектър на интерпретации. И въпреки всички позитиви на този 

феномен - в крайна сметка много от „креативните“ идеи не успяват да дадат 

желаните резултати.  
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Взимайки за пример механичната резачка за хляб и повсеместността на 

фразата, „най-доброто нещо от нарязания хляб“ [3], може да бъде изненада, 

че нарязаният хляб е имал неуспешно начало. Изобретен в началото на 20-те 

години на миналия век от Ото Роуведер, механичната машина за рязане на 

хляб е широко критикувана иновация, която се описва като непрактична и 

грозна. Първоначалните впечатления на клиентите в магазините е било, че 

предварително нарязаният хляб е по-скоро небрежно изглеждащ продукт, 

поради факта, че след като хлябът бъде нарязан има трудности да се задържат 

филиите достатъчно дълго заедно, за да изглеждат добре и да могат да се 

сложат в съответната опаковка. Пекарите опитвали всичко - от гумени ленти 

до метални щифтове, за да покажат по атрактивен начин нарязания хляб, но 

нищо не привлича потребителите. Проблемът останал, докато хлебарят от 

Сейнт Луис - Густав Папендик не се заел да подобри устройството. Това 

което той развил като идея е хлябът да бъде поставен върху картонена табла, 

която да поддържа филиите достатъчно дълго заедно, за да могат 

механизирани опаковъчни машини да предоставят на клиентите 

необходимият вид и функционалност [3]. 

Механичната режеща машина за хляб сама по себе си не се възприема 

като иновация. Неимоверно е била креативна идея, но не е успяла да 

предостави реална стойност за клиента. По същия начин, гумените ленти и 

щифтове не са нововъведение, а по-скоро вид подобрения, които добавят 

минимална стойност, но не са непременно плод на иновативно мислене. Едва 

когато Папендик комбинира машината за хляб (креативна идея) с 

картонената табла (иновативно мислене) се добавя истинска стойност. 

Използвайки този пример, иновациите могат да бъдат разгледани като 

генериране и прилагане на идеи, които добавят стойност за организацията. 

Именно това определение - генериране и прилагане на идеи, отличава 

иновациите от подобренията. Непрекъснатите подобрения добавят стойност, 

но не винаги водят до генериране на нови напредничави идеи. Има много 

причини - вътрешни и външни, защо отдел или компания могат да достигнат 

до иновации, независимо от наличието или отсъствието на творческо 

мислене. Генерирането и прилагането на идеи, които добавят стойност, също 

отличават иновациите от самото творчество. Въпреки че на проектните 

ръководители често им се налага да разчитат на творческо мислене за да 

създадат иновации е също толкова вероятно да използват стандартизирани 

данни и логически разсъждения. Ежедневните иновации се случват именно 

при пресечната точка на творчеството мислене и желанието за 

усъвършенстване в ръководството на проекти. 

 

2. Иновативният ръководител на проекти 

Традиционните модели за управление на проекти се фокусират върху 

предоставянето на продукти и услуги, чрез предварително дефинирани 

резултати с ясни и измерими критерии за изпълнение. В този контекст, 
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възможностите за иновации като цяло са насочени към решаване на 

проблеми. Например, когато предстои сблъсък с проект с висок риск, който 

трябва да бъде избегнат или смекчен, ръководителят на проекти често трябва 

да генерира идеи, които добавят стойност (иновация), за да се определи 

подходящ план за действие и план за извънредни ситуации. 

За разлика от традиционния модел, по-новите модели за управление на 

проекти се фокусират главно и ексклузивно върху постигането на резултат. 

Обхватът, графикът и разходите са важни, но подчинението се основава 

върху резултатите спрямо по-голямата картина, които организацията се 

опитва да постигне. Например, от ръководител на проекти може да бъде 

поискано да управлява инициатива свързана със задържането на клиенти за 

осемнадесет месеца с 10%. В този модел ръководителят на проекта е от части 

тактик - отговорен за изпълнението на обхвата на работата в дадения период 

от време - и същевременно  стратег, отговорен за: 

• Тълкуване на бизнес стратегията; 

• Оценка на осъществимостта на целта; 

• Анализиране на причини за проблеми; 

• Препоръчване и/или предоставяне на иновационно решение; 

• Формулиране на обхват на работата; 

• Постепенно усъвършенстване на обхвата на работа; 

• Изпълнение и мониторинг на проекта; 

• Осигуряване на изпълнението на стратегическите цели. 

 

В този модел иновацията придобива изключителна важност за работата 

на ръководителя на проекта. Ръководителят на проекта трябва активно да 

търси идеи, които добавят стойност през целия жизнен цикъл на проекта, за 

да гарантира постигането на търсените резултати. 

Независимо от модела, с който се работи, способността за иновационно 

мислене и действие са  сред основните компетентности за всички 

ръководители на проекти. Въпреки това, няколко критични точки в бизнеса и 

организациите често възпрепятстват пътя на ръководителите на проекти да 

развият това умение. Предимно: 

1.  Риска - много мениджъри на проекти работят в организации, 

противоречащи на риска, където дългогодишни  практики вземат 

превес над новите идеи; 

2.  Липса на знания - инструментите, които са необходими за 

ефективните иновации, не са широко известни и изпробвани, а 

всъщност са често пренебрегвани и недооценявани от много 

организации; 

3.  Липса на време - тактическите изисквания към времето на 

ръководителя на проекта, които твърде често са в много кратки 

срокове, оставят малко възможности за иновации в решенията. 
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3.  Иновации в организации противоречащи на риска 

В контекста на иновациите „рискът“ е възможност - реална или 

възприемана за отрицателен резултат. Неминуемо отношението на 

организацията към риска оказва силно влияние върху способността на 

ръководителя на проекта да стимулира иновационните процеси в работата. В 

организациите, които противоречат или омаловажат риска, обикновено се 

предпочита спазването на най-утвърдените практики пред иновациите и 

експериментирането. Въпреки това, винаги е необходима известна степен на 

иновативност в организациите, за да се поддържа темпото в конкурентната и 

динамична бизнес среда. Ръководителите на проекти, които оперират в този 

тип организации, могат да се възползват от пилотни идеи и подобрения в 

контролирана среда, преди да препоръчат по-широкото прилагане на 

стратегическия си план. 

Например, една идея може да бъде тествана първо върху малък 

вътрешен проект и след това да бъде пилотирана в група от тактически 

проекти, преди накрая да бъде тествана в по-екстремни условия. Този подход 

носи много по-малък риск от стратегията, подкрепяща единствено добрите 

практики в организациите. Каквато и да е средата на проекта, изоставянето на 

иновациите почти винаги води до контрапродуктивност. 

Както всяко друго умение, способността за иновации изисква време и 

практика. Когато иновациите са странични усложнения, поради страх от 

риска, компетентността не може да бъде развита. Когато това е факт, 

компаниите се борят да останат конкурентоспособни и адаптивни, 

използвайки единствено старите си методи на работа и добрите практики. 

 

4.  Разбиране на иновациите и истината за техниката мозъчна атака 

В края на 40-те години на миналият век Алекс Озборн - партньор в една 

от най-успешните рекламни агенции за времето си. публикува книга, която 

дава обещание да помогне на хората да се възползват от своята творческа 

сила. Тя има за цел да се позове на  десетилетия  опит в творческата област на 

автора и да го конвертира в прости стратегии, които всеки човек би могъл да 

следва, за да бъде по-креативен в работата си. Най-популярната от тези 

техники и до ден днешен остава „мозъчната атака“. 

Правилата на мозъчната атака са представени опростено, като първо и 

основно правило е да се съберат възможно най-много идеи. Количество пред 

качество. Второто правило е да се избягва критиката върху идеите. Озборн 

приема, че за да работи правилно творческата страна на мозъка, аналитичната 

мозъчна дейност трябва временно да бъде спряна. По думите му: 

„Творчеството е толкова деликатно цвете, че хвалението има тенденцията да 

го накара да разцъфти, докато обезсърчаването често го притиска в пъпката” 

[4]. 
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Мозъчната атака става почти мигновен хит в корпоративна Америка, 

откъдето води своето начало - перфектният баланс между креативността и 

ефективността. Само за един час всеки екип може да генерира изумително 

количество идеи. Има само един проблем - повечето научни изследователи 

отричат ефективността на мозъчната атака. За научните среди 

индивидуалните самостоятелни разсъждения превъзхождат по количество и 

качество мозъчните атаки в групи. 

Бери, Тейлър и Блок са първите, които разработват техниката на Озборн 

в лабораторни условия. Трудът им, публикуван през 1958 г., е изпробван 

стотици пъти през последните пет десетилетия. Изследователи искат да 

проследят научно, дали в реалност групите наистина са по-креативни от 

отделните индивиди. Те събират четиридесет случайни участници и ги 

разделят на десет отбора от по четирима души. Всеки екип получава задача 

да генерира идеи, като решение на даден проблем. Пет от екипите са 

помолени да работят заедно, за да генерират идеи за решаване на проблема, 

използвайки техниката на Озборн. Останалите пет отбора трябва да изкажат 

идеи поотделно, като идеите им са добавени към тези на съотборниците им, 

симулирайки мозъчна атака. Резултатите са категорични - екипите, които 

работят с техниката на Озборн имат два пъти повече и качествени идеи, 

спрямо групите, които симулират мозъчната атака [5]. 

Догмата на мозъчната атака - „няма такова нещо като лоша идея“ – 

блокира забавянето на мозъчната функция и предоставя поле за изява на 

креативността. Груповите дебати ни държат ангажирани със съответната 

задача. Когато всички идеи се възприемат еднакво полезни, няма място за 

притеснение, какво ще си помислят другите. Всъщност множество 

изследвания в това направление сочат, че хората на които е разрешено да 

обсъждат идеи, генерират близо 25% повече такива. По думите на един от 

тези изследователи в областта: „Няма значение дали се опитвате да 

измислите нова марка или да дешифрирате сложен проблем. Започването на 

групова сесия с момент на несъгласие - дори когато то е грешно - може 

драстично да разшири творческия потенциал“ [6]. 

Следователно, какво могат да направят ръководителите на проекти, за да 

насърчат иновациите и ефективността в екипите си? Мозъчната атака може 

да бъде ценен инструмент за групово сътрудничество подтикващо към 

иновации, стига да се спазват няколко допълнителни насоки: 

1. Предоставяне на необходимото време, за да може мозъка да 

мисли самостоятелно - За да се получат максимални резултати от 

сесията с мозъчна атака, мозъкът първо се нуждае от време, за да 

помисли сам. Един от начините за постигане на това е 

осигуряване на предварителна информация на участниците 

преди сесията. Тази първоначална информация трябва да описва 

проблема, който трябва да бъде решен възможно най-просто. 

Необходимо е да се посочат и всички ограничения, които не 
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подлежат на промени. След получаване на тези насоки на 

участниците им трябва време (преди сесията или по време), за да 

предоставят отговори на следните въпроси: 1) Кои са двете неща, 

които смятате, че групата трябва да знае, преди да реши този 

проблем? 2) Кои са най-добрите ви две идеи за решаване на този 

проблем? Това позволява на участниците да се ангажират с 

проблема предварително и намалява феномена „блуждаещ 

поглед“, който може да се прояви дори и при най-

квалифицирания ръководител на сесии. 

2. Насърчаване на дискусия и несъгласие - Без значение от формата 

на провеждане, една продуктивна сесия за мозъчна атака трябва 

да приветства противоречиви мнения, несъгласия и дискусии. 

Това предполага, че стандартната продължителност на 

едночасова среща обикновено не е достатъчна за продуктивна 

мозъчна атака. Организаторът и ръководител на сесията трябва 

да демонстрира още в началото посоката на конструктивното 

проучване на идеите, като дава възможност както за дълбочина, 

така и за инициатива на дискусиите. 

3. Писмена мозъчна атака – Това е алтернативен метод, който 

насърчава по-равномерно участие в групата. Това е единственият 

метод, който е ефективен в борбата срещу блокирането на 

производителността в екипи. Той е предназначен да генерира 

голям обем идеи от всички представители на групата (не само от 

най-доминиращите и проактивни участници) и то за кратко 

време. Това е полезна техника за улавяне на нови идеи, 

адаптиране на съществуващи приложими в други области, и 

промяна на идеите чрез алтернативни подходи. 

 

5. Заключение   

Иновациите не се ограничават до „появата на гений“, а са резултат от 

систематични процеси, които надеждно създават нови продукти и услуги, 

предоставят креативни решения на проблеми и задачи, започвайки от 

нанотехнологиите, минавайки през  разработването на нова ваксинация и 

достигайки до създаване на нови мобилни услуги. Иновациите могат да бъдат 

включени в система или да стартират като проект. Така се насърчава 

творческата свобода, докато това генерира нови резултати. Подходящото 

управление на проектите е от съществено значение за иновациите, както и 

иновациите за резултатите от проектите. От друга страна, общоприетата 

практика за управление на проекти може да възпрепятства иновациите, тъй 

като твърде често се използват единствено стандартните техники, които 

ограничават креативността, необходима за иновациите. Затова трябва да се 

вземат предвид тези характеристики, които отличават иновационните 

проекти от другите проекти, и да се работи усилено върху екипната 
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творческа работа. Ако приемем, че конкурентоспособността на дадена страна 

зависи от повишаването на ефективността, до която водят именно 

иновациите, то става очевидно, че управлението на проекти има ключова 

роля за постигането на фундаментални промени и резултати. 
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Abstract. Innovation and the growth R&D rate in modern conditions can not only help 

build competitive advantage, but can also foster faster economic recovery in times of global 

hardship. This paper aims to show that even though, the main determinants affecting the 

degrees of innovation are the pervasive organizational and environmental dynamics and 

their relationship, the degree of innovation development of a particular country and the 

degree of economic growth present within it, are mutually interconnected and dependent on 

each other. The study analyzes the role of a number of economic and social indicators with 

regard to radical and incremental innovations, represented by intellectual property and 

patents in the technology sector on a country-level. 

Keywords: innovation, research and development, intellectual property, patent, technology, 

economic development.   

 

1. Introduction 

Striving for competitiveness proves to be the driving force for both businesses 

and nations in today’s rapidly changing economic landscape. Sustainability of any 

competitive advantage in the long-term requires constant change and adaptation. 

Through innovating, a firm can create value in order to achieve competitive 

success, which makes the topic of innovation even more critical to understand in 

today’s global economic situation and downturn. 

Innovation and the growth R&D rate can not only help build competitive 

advantage, but can also foster faster economic recovery in times of global hardship 

and help put whole countries on the right track to greener and more sustainable 

growth in the long run. Innovation introduces ways for businesses and countries to 

find already existing opportunities or ones that are likely to emerge with time, to 
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concentrate on development of existing practices and business processes that can 

improve efficiency, and through these factors to be able to minimize waste, seek 

new potential customers and ultimately increase profits. 

These points show that innovation is indeed a major driver of technological 

development and overall economic growth through creating value. The created 

value can range from satisfying current market demands with more effective 

products, processes, services and technologies, to identifying the potential needs of 

markets of the future. The recognition of these relationships and causalities has led 

to more and more policy makers understanding the central role innovation plays for 

overall economic growth, both at the firm and national levels. Therefore, we can 

now readily see more and more countries introducing strategies and enforcing 

policies that help enhance innovative and R&D activities to support and boost 

economic development. Research on innovation has been developed along many 

domains depending on the objectives set in the particular study, with varying both 

depth and scope. It was initially presented in the business literature by authors [1, 

2, 3] as a means for firms to grow and survive by creating temporary monopolies 

through new products and processes, new supply sources, new markets and even 

new types of organization within the particular industry. Later the concept grew 

and extended to encompass even more domains and areas of the firm’s structure, 

such as innovations in management and finance [4]. Because of the broad scope of 

the subject of innovation, it is easy to find many different definitions, concepts and 

perspectives, and is therefore important to clarify the focus of any study and work 

according to relevant concepts and definitions. As this paper aims at relating 

degrees of innovation to patents and intellectual property, the focus will be put on 

tangible and more technical innovations that can fall under patenting rules and 

regulations. As mentioned, innovations can be classified according to different 

degrees and one of the main differentiations between types of innovations, is their 

importance. While some innovations rely on further modifying and improving 

existing products and practices in order to gain continuous and sustainable 

competitive advantage, others completely change an existing domain or even 

create a new one. In the innovation literature, these two major approaches to 

creating new value have been classified as incremental and radical degrees of 

innovation. Even though, the main determinants affecting the degrees of innovation 

identified by scholars are easily the pervasive organizational and environmental 

dynamics and their relationship, we are aiming to prove that one additional crucial 

aspect worth studying is the development level of the country in which the 

innovative activities are taking place. 

Therefore, the first part of the paper will introduce the concept of innovation 

and the main degrees of it. Then the ideas of radical and incremental innovation 

will be linked to patents and intellectual property in the current state of the world 

economic situation. Finally, with the help of relevant research on the topic, the 

paper will make the point that the level of development of a country plays a 

significant role in the degree of innovation adopted by firms in that cluster [5]. 
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2. Innovation: definition and degrees 

The literature has presented various ways of defining and characterizing 

innovation, such as Schumpeter’s [1] idea that innovation arises from novel 

combinations of existing knowledge, or that it is something new and is used with 

risky, unpredictable and uncertain results [6]. More specifically, innovation is 

regarded as the creation and development of new and novel products or processes 

[7], often linked with the importance of learning and education [8] in order to 

foster these new developments. Innovation can be viewed as any change that 

improves the application properties of the product or service, from investing and 

developing the new idea, through implementing it, to the added value at the end. 

The concept has been studied as broadly as on the organizational [9] and group 

levels [10], as well as very specifically on the individual level [11]. Over time, 

with more work on the subject, scholars have pointed out that innovation is a major 

contributing element to long-term growth and development of economies. Studies 

in the field have also made a point about the actual relationship between innovation 

activities and economic growth. While innovation affects growth through 

macroeconomic factors both directly and indirectly [12], it is also possible that 

economic growth and macroeconomic factors have the potential and ability to 

affect innovation efforts. This illustrates that the two concepts can equally affect 

each other and that there is a causality relationship between them. Nevertheless, 

despite the general relationship between innovation and true novelty, only a 

fraction of the innovative activities actually introduce something completely new 

and change the norms. In reality, most innovations are built on already available 

practices or functions and only present improvements or modifications to existing 

products or services. Scholars have identified this critical distinction and have 

separated the ideas of radical and incremental innovation, based on their degrees 

and importance [13]. However, in reality, all types of innovations contain a given 

degree of novelty and uniqueness, and differentiating between whether an 

enterprise creates radically new knowledge or uses already existing ideas in new 

significantly improved ways is not always an easy task. One way to make this 

important distinction is to investigate a certain market. Products or services new to 

the regional or national market, but not new to the world, will most typically be 

perceived as incremental innovations, even though the actual company will most 

probably be regarded as an innovation leader in that particular market [14].  

Therefore, it is important to make the clarification that radical innovations are 

regarded as creations of new knowledge that make a significant departure from 

existing products, practices and technologies [15]. But it has to be noted that even 

though originality suggests higher returns overall, it also involves considerable 

risks and uncertainties in the forms of high implementation costs and serious 

failure rates [16, 17]. In contrast, as they are at least loosely based on another 

already proven technology, incremental innovations are associated with inherently 

lower risks of failure and uncertainty [18], but also usually offer lower returns on 
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investment due to that same fact. Radical innovations lead to higher diffusion of a 

technology, because other companies in the domain attempt to imitate, copy and 

gradually improve on the original idea, this in turn helps in closing the technology 

gap, and leads to greater economic growth overall. This is why both companies 

that pursue a more offensive strategy and introduce truly novel products, and those 

that follow a more defensive strategy and introduce less novel ones, all have a 

place in the market with their unique set of attributes and individual impact for the 

overall economic growth of that market [19, 20]. 

 

3. Intellectual property and innovation 

Competitive markets, with all their perceived power and advantages, on their 

own do not fully and effectively incentivize the creation of new ideas in the sense 

of innovation. It is naïve to expect any substantial research and development 

investment to be made into new technological production, without adequate 

fostering of new inventions and protection of such act nationally. Introduction of 

intellectual property rights is an efficient method to signal to businesses that there 

are indeed tools put in place to promote and protect major technological 

innovations. Intellectual property rights are generally defined as legally 

enforceable rights that are linked to any sort of relevant creation of the mind. 

Furthermore, on a national stage, the rate of generation, creation and absorption of 

knowledge is demonstrated by the development of intellectual property. Therefore, 

countries aim to establish regulatory frameworks in the shape of patents in order to 

protect intellectual property and ultimately the core of the innovation behind it [21, 

22]. The motivation for safeguarding comes from the idea that innovation leads to 

knowledge generation, which is non-rival and non-excludable if not regulated. 

Non-excludable means that others have an unlimited ability to use and benefit from 

the new knowledge once it is created, and non-rival means that the volume of 

knowledge does not deplete when used by others. 

Generally speaking, the most widely used innovation protection devices, in the 

sense of intellectual property, are patents and utility models, also known as “short-

term patents”. A patent represents an exclusive right of usage issued for the 

invention of a product or process which in general is non-obvious, finds a new way 

of doing something, or provides a solution to a problem. However, in order for an 

invention to be able to be covered by a patent, it must also be of practical use, it 

must exhibit an element of novelty such as a new quality or trait not previously 

known in the existing field of knowledge, and it must also provide an innovative 

characteristic that cannot easily be thought of by a person with regular knowledge 

of the particular technical field. By contrast, utility models or “short-term patents” 

represent granting an exclusive right for an invention for a limited time period 

only, which prohibits others from commercially using the safeguarded innovation 

without the authorization and consent of the actual innovator. Likewise, the 

requirements for obtaining a utility model are not as strict as for patents. Even 

though novelty always needs to be present in both cases, with short-term patents 
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the necessity and range for innovative characteristics may be lower. Therefore, in 

reality, protection through utility models is frequently used for adaptations and 

minor improvements to existing products that do not reach requirements for a 

patent, or in other words incremental innovations. 

From the above, it is obvious that the following distinction can be made – 

because of their nature, patents represent more adequate protection in the case of 

radical technical innovations, while utility models are more widely used when 

dealing with incremental innovations. Therefore, the next chapter will examine 

patent volumes as examples of radical innovations, and utility model volumes as 

examples of incremental innovations, in order to show the link and causality 

between their numbers and the development levels of a country. 

 

4. Development level of a country and degree of innovation 

Generally, economic factors impact innovative processes on several levels, 

such as individual, firm, state or country. However, in this paper we will mainly 

focus on innovation on the country level, and more particularly on technological 

innovations protected by patents. As mentioned, economic growth and innovation 

are closely interconnected. One drives the other and vise-versa, which 

automatically makes innovation a key aspect in any government’s political agendas 

[23]. As the level of development of a country increase, the overall prosperity also 

increases, which in turn leads to more opportunities, including access to funding 

for R&D. In the same sense, the fact that developing countries do not have 

adequate access to that same capital in order to establish and sustain a state-of-the-

art technological foundation, it is more uncommon from them to generate radical 

innovations because of their involved risks and costs. Therefore, less developed 

countries often naturally take on the path of knowledge and technology absorption 

and evolution, which turn represents the core characteristics of incremental 

innovations [24]. In the same sense, economic development is also said to be 

positively correlated to the establishment of property rights systems. It is when 

new ideas are being developed into scientific and technological advancements that 

have potential for commercialization, that intellectual property rights become of 

crucial importance. If an inventor is not ensured of the prospects of defending, 

marketing and profiting from his creation, he will be considerably less motivated to 

invest in the potential of the product or service in the first place. In today’s fast 

paced and technological world defending an invention simply by safeguarding or 

hiding its “recipe” or “secret ingredient”, is almost impossible. Therefore, if 

inventors are not encouraged by legislative rules that grant them exclusivity over 

their innovation, they will obviously be cautious about taking higher risks because 

of the possibility of theft or copying. In reality, they may avoid spending any effort 

or money altogether. In that sense, developed countries have also already 

understood the importance of patents to national and international economic 

development. With their strong intellectual property rights and legislative systems, 

they signal to inventors that any efforts in the form of time and money put into 
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R&D will be protected, thus ensuring a higher return on investment and in all cases 

economic progress in the long run.  

On the other hand, developing economies can benefit greatly from incremental 

innovations, as they are generally easier to implement and commercialize in the 

context of higher economic and operational constraints and resource scarcity [15]. 

Interestingly, many developing countries can actually accomplish higher 

performance based on smaller, continuous and incremental innovations [25], as 

they are inherently easier to execute within an established domain and existing 

operational base, due to their non-disruptive character. Ultimately, incremental 

innovations are thought to lead up to more than simply incremental returns [26], as 

adopting them can be translated as a driver for further innovations. The collective 

effect of incremental innovations would conceivably cultivate a culture of 

innovation and competition, and would over time generate availability of vital 

resources that would inevitably cause the creation of radical innovations, thus 

naturally helping the transition of developing countries in this regard.  

The main factors affecting the economic growth and progress of developing 

countries are three stages of technological change. These are initial factor-driven 

growth, then investment-driven growth and finally innovation-driven growth [27]. 

Factor-driven economies are mainly reliant on low labour costs and natural gift for 

production, investment-driven economies take it a step further by gathering human 

and technological capital and stimulate investments, while innovation-driven 

economies are focused on R&D, innovation and entrepreneurship. Growth from 

one stage to the next requires shifts from an economy that imports technological 

advancements through imitation and capital accumulation, to an economy that 

generates technological advancements through creating new knowledge and 

products using state-of-the-art technology. The transition is supported both by 

private and public institutions that enable the production of technology through 

financing and regulating the process [28, 29], as well as the government with the 

help of incentives, policies and collaborations. The process of innovation 

promotion is further facilitated by environmental and regulatory frameworks [21]. 

Two major variables have been identified in the literature as indicators for 

technological development through the above stages – research and development 

expenditures and number of patent applications [30]. As gauging R&D expenditure 

is unreliable, number of patents becomes of even greater importance, as they are 

also often positively corelated to overall country welfare and GDP per capita [31]. 

Therefore, it can be denoted that developed countries that score high on welfare 

and GDP per capita will also have high numbers of patents, as these countries will 

also most likely have the necessary patent protection laws in place. This is indeed 

true and actually numbers are further increasing with time for the countries 

regarded as technological leaders in the world, and namely the United States and 

Japan, where radical innovations are the norm. On the contrary, in developing 

countries where investments into radical innovations are too risky and with high 

costs, the innovative processes only reach incremental and imitative levels which 
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are not patentable in nature. Another important factor in countries behind the 

technology frontier and with low average economic factors is a high percentage of 

foreign patent ownership instead of local, which also facilitates the possibilities of 

spillovers and knowledge diffusion, but also shows that these countries depend on 

foreign cooperation for reinforcing their facilities and resources for innovation. 

This highlights how focusing on process innovation rather than innovation of the 

product or process itself in less developed countries lowers the importance of 

patents and shows that the composition of the innovation process shifts as the 

distance from the technology frontier increases.  

Some Eastern European countries like North Macedonia and Moldova present 

a relevant example of developing countries in the sense of innovations. Even 

though the number of patents and utility models are all on the rise, the actual 

numeric differences between the two are huge. Following the reasoning from 

above, the reality paints a similar picture – compared to developed countries, true 

R&D spending is low, and investments are more risk averse. This hinders 

realization of radical innovations and rather promotes safer imitations and 

incremental improvements to existing ideas. On the contrary, some western 

European countries like Belgium and Netherlands, which have the highest 

minimum wages also have very high numbers of patent applications per 10000 

residents. The Eastern European countries have very low minimum wages and 

accordingly have low patent applications per 10000 residents. This shows a 

positive relationship between minimum wages and patent applications and 

reinforces the idea that countries with better work conditions and high standards of 

living also encourage more growth and innovation [32]. So, how do developing 

economies make the transition from predominantly incremental innovations to 

radical ones. Historically, Japan has followed such a route and can give insights 

into the process. Initially, Japan’s postwar growth in productivity and technical 

progress was positively affected by its utility model system [33]. The country’s 

patent system was aimed at diffusion of technical knowledge, through short patent 

periods and early information disclosure. This promoted high volumes of utility 

models founded on previous invention patents that were quickly disseminated. 

However, as expected, with Japan’s transition to a world leader in technology 

innovation, its patent system has also changed from one encouraging diffusion of 

knowledge, to one that safeguards fundamental technology creation [34]. Similar 

examples can be seen in South Korea and Taiwan. In Korea, until not long-ago 

utility models promoted incremental innovations through absorption and imitation 

of foreign knowledge and technologies, which secured a relatively risk-free 

economic growth and development. In Taiwan, policymakers even openly 

encouraged foreign technology diffusion, reverse engineering and imitation to 

speed up economic development and foster the creation of domestic technology 

base, capable of radical innovations on a larger scale. More importantly, the above 

examples are relevant to other now developed countries. It is accepted that a lot of 

other countries have either gone through, are going through or will go through the 
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same stages, given that technological innovations are a critical source of growth 

and development economically. 

 

5. Conclusion 

The objective of this paper was to introduce the background into the 

relationship between degrees of technological innovation and their manifestation 

R&D activity, on the one hand, and levels of development of countries with regard 

to intellectual property rights. The connection between institutional and 

administrative regulations and policies, and innovative activities is facilitated by 

intellectual property systems. It has been shown that government and policy 

makers can gauge and steer the power of patent protection to have an impact on the 

country’s innovation levels.  

Despite its limitations, our paper offers input to research on economic growth 

and innovation on a country level, while most research on innovation is focused on 

firm or enterprise level innovation. We aimed at showing that radical innovations’ 

inherent risk, uncertainty and high research and development costs, are generally 

more visible in developed countries with strong, established intellectual property 

rights. On the other hand, incremental innovations in the forms of knowledge 

diffusion, imitation and gradual improvements to existing products and services, 

can readily be seen in less developed or developing countries with weaker 

intellectual property safeguarding systems, due to their lower implementation costs 

and risks of failure.  

An important course of future research could be the analysis of the effect of 

different aspects of intellectual property, such as trademarks or copyrights, on 

innovation and economic growth. A principal framework encompassing current 

research and analysis, as well as greater coordination between research endeavors 

will help build a more holistic view of the concept. As innovation has proven to be 

a multidimensional concept, it is not simply about the production of new products 

or services, but rather includes processes, standards and business models. 

Furthermore, it is vital to develop tools to measure innovative activities over 

various different economies while investigating the different industrial, economic, 

financial, social and environmental factors affecting current innovation trends. The 

growth results of R&D will also presumably change depending on the particular 

properties of the national innovation systems that define how practically 

knowledge is created, diffused and commercialized [35]. Also, the state of the 

labour market, the efficiency and quality of higher education, support and 

incentives for entrepreneurship and foreign investment, the presence of venture 

capital and adequate infrastructure are just a few of the factors observed in 

scholarly publications [36, 37]. 
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35.  LUNDVALL, B-Å., National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation 

and Interactive Learning, London: Pinter Publishers, 2010, London: Anthem Press. 

36.  AFONSO, A., SCHUKNECHT, L. and TANZI, V., Public Sector Efficiency: An 

International Comparison, Public Choice, 123(3), 2005, 321–347p. 

37.  HERRERA, S., PANG, G., “Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An 

Efficiency Frontier Approach”, World Bank Policy Research Working Paper No 3645, 

2005. 

271



ИНОВАЦИИ ПРИ ДИГИТАЛНИТЕ УСЛУГИ – ПРОБЛЕМИ 

И ПРЕДИВЗИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗВИТИЕТО ИМ  

INNOVATIONS IN DIGITAL SERVICES - PROBLEMS AND 

CHALLENGES FOR THEIR MANAGEMENT AND 

DEVELOPMENT  

Vanya Ivanova 

Faculty of Management, Technical-University - Sofia, Bulgaria  

 E-mail: v.ivanova@tu-sofia.bg  

 

Abstract. The report, based on literature sources, examines various types of digital 

technologies entering the life of modern society. Innovative digital technologies 

are being introduced. As a result of the research, problems in their management are 

identified, facing the enterprises, as a result of their marketing. Challenges for the 

development of innovative digital technologies in the coming years are revealed.  
Keywords: digitalization, digital services, artificial intelligence, autonomous vehicles, big 
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1. Въведение 

Динамично променящата се бизнес среда изисква управленските екипи 

на предприятиятията в България и по света да се съобразяват с: 

- бързото навлизане на разнообразни нови дигитални (цифрови) 

технологии в личния живот на хората, в бизнеса, в обществената среда, 

акуалността на които се засили след последствията предизвикати от кризата с 

COVID-19 и социалната изолация, в която се наложи хората да живеят и 

работят; 

- необходимостта от адаптиране управлението на предприятията, 

предоставящи услуги да отразяват и насърчават иновациите в дигиталните 

технологии с цел задоволство на клиентите и получаване на икономическа 

ефективност. 

Целта на настоящия доклад е, в резултат на литературно проучване, да се 

изследват иновативни дигитални услуги, като се очертаят проблеми при 

управление на предприятията при предоставянето им и предизвикателства за 

тяхното развитие.  

Задачите на доклада са: 

- Да се проучат и анализират научни публикации, които разглеждат 

видове дигитални услуги:  

- Да се изведат проблеми на предприятия предоставящи иновативни 

дигитални услуги и предизвикателства за развитието на услугите. 
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2. Литературен обзор на проблема 

В научната литература иновациите се разглеждат като термин, отнасящ 

се за определен момент към нови продукти, процеси или услуги. Те са в 

основата на растежа на развитите пазарни икономики [1]. Според Oslo 

Manual’2005 иновацията се определя като краен резултат на иновационната 

дейност, която се изразява в нов или усъвършенстван продукт (стока или 

услуга) въведен на пазара, нов или усъвършенстван процес, използван в 

практиката, нов маркетингов метод или нов метод на организация на 

производството, на организация на работното място или нов подход към 

социалните услуги, които създават пазарни предимства и повишаване на 

конкурентоспособността [2].  

В научна публикация авторът, разглежда се значението на иновациите, 

като счита, че „иновативните предприятия са ефективно средство за развитие 

на съвременната икономика и постоянното актуализиране на всички 

елементи на производствените и маркетинговите процеси, осигурява висока 

конкурентоспособност на техните продукти и услуги“ [3]. В друга 

публикация се прави извода, че „внедряването на научни постижения, нови 

технологии и развитието на иновационния потенциал на предприятията имат 

решаващо значение за укрепването на българското производство, а оттам и за 

повишаване на заетостта и постигане на икономически растеж“ [4]. 

В литературата авторите не са единни относно дефиниране на услугите. 

Срещат се сходни определения за понятието. Предоставянето на услугите е 

икономическа дейност, която не води до собственост [5]; Услуга е всяко 

мероприятие или изгода, която една страна предоставя на друга и която, като 

цяло, е неосезаема и не води към притежание на нещо [6]. Услугите са 

дейности за промяна или поддържане на състоянието на бита, 

производството и дълготрайнитe материални активи в него [7]. 

 

3. Дигитализация и дигитални услуги 

Нарастващ брой услуги се базирани на технологии, т.н. „технологично 

базирани услуги“. Реализират се като ползват технологии, съчетание между 

софтуер и хардуер. Вградени са в телефони, аудио и видео техника, 

автомобили и др. [8].  

Х. Хирш-Крайсен обобщава, че „дигитализацията се отнася до процеса 

на социално-икономическа промяна, предизвикана от въвеждането на 

цифровата технология и приложните системи, базирани на нея“. Той 

разглежда две фази, през които протича процеса на дигитализация [9]:   

• „Първа фаза - от края на 90-те години - потреблението и 

комуникацията са пряко основани на нематериални транзакции и 

използването на данни и информация; 

• Втора фаза – Днес, целта е да осъществи цифровизацията на 

физически обекти от всякакъв вид. От технологична перспектива се 

нарича още „Интернет на нещата“. 
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В научната литературата не съществува единна класификация на 

дигиталните услуги. Дж. Хармън счита, че като дигитални технологии се 

определят „устройствата, които обработват и използват цифрова 

информация, включват персонални компютри, калкулатори, автомобили, 

клетъчни телефони, комуникационни сателити и телевизори с висока 

разделителна способност“ [10]. Друг автор разглежда към тях  „интернет, 

видеоигри, мобилни  телефони“ [11]. Следващо изследване определя като 

нови дигитални технологии „социалните медии, мобилните технологии, 

технологиите за анализ и вградени потребителски устройства“ [12]. 

 

4. Иновации в дигитални услуги 

Новите технологии променят очакванията на клиентите. Позволяват на 

бизнеса да промени начина, по който хората живеят и работят. Дигиталната 

трансформация, както обикновено се нарича, има огромен потенциал да 

създаде стойност за бизнеса и да отключи по-широки социални ползи. 

Световният икономически форум стартира през 2015 г. Инициатива за 

дигитална трансформация (Digital Transformation Initiative - DTI), с цел 

разкриване на нови възможности, произтичащи от най-новите разработки в 

цифровизацията на бизнеса и обществото [13]. На фиг.1 са показани шест 

иновативни дигитални технологии, които ще се развиват и ще имат най-

силно въздействие до 2030 г., обособени съгласно изследвания на Световния 

икономически форум. 

 
Фиг. 1. Иновативни дигитални технологии 
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Иновациите при бъдещите интернет технологии  ще се насочат в няколко 

основни направления [14, 15]: Нараства броя на услугите, базирани на 

технологии, т.н. „технологично базирани услуги“. Те се реализират като 

ползват технологии, съчетание между софтуер и хардуер. Вградени са в 

телефони, аудио и видео техника, автомобили и др. 

• Интернет на всичко (Internet of Everything - IoЕ) -  са връзките 

между хора, неща, данни и процеси, комбинирани в обща взаимосвързана 

система. 

• Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) -  комуникация между 

интелигентни системи (физически обекти), използващи IP адреси. Той ще 

се развива към направления като: Интернет на медицински неща (IoMT), 

Интернет на военни неща (IoBT), Интернет на превозни средства (IoV) и др. 

• Интернет на услугите (Internet of Services - IoS) – нов подход за 

интернет базирани услуги, които се предоставят от архитектурата, 

ориентирана към услугата. 

• Интернет на данните (Internet of Data - IoD): В средата на 

технологиите:  „интернет на нещата“ и „интернет на услугите“ ще се 

генерират огромно количество данни. 

Дигиталните технологии за „Изкуствен интелект“ се отнасят до всеки 

машинен интелект. С. Грееганд обобщава следните специфични области на 

иновативна развойна дейност на предприятия, които работят в областта на 

изкуствения интелект [16]: 

• Общ изкуствен интелект - системите се учат от заобикалящия ги свят, 

използват технологии за невронни мрежи. Приложение при здравни 

услуги, видео игри и др.   

• Обработка на естествен език (Natural Language Processing - NLP) - 

технологията позволява на машините да четат, разбират и тълкуват 

човешки език.  

• Машинно възприятие - напредък в сензорите при камери, микрофони, 

акселерометри, GPS, радари и други - задвижва машинното възприятие, 

което обхваща компютърното зрение, за разпознаване на лица и обекти. 

• Роботи - приложения при здравни услуги, безпилотни полети, системи 

за сложно картографиране и сложно програмиране и др 

Вследствие на проучването на научна литературата, могат да се изведат 

няколко насоки, свързани с управлението на иновациите за бъдещо развитие 

и предоставяне на дигитални услуги, които се дискутират от авторите [17, 18, 

19]: 
Таблица 1. Насоки за управление на цифрови услуги 

 

Насока за управление 

на цифрови услуги 

Управленски дейности Компании в 

света, които я 

прилагат  

Задържане на Постоянно разработване на актуални Amason Business 
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Насока за управление 

на цифрови услуги 

Управленски дейности Компании в 

света, които я 

прилагат  

„цифровия клиент“ предложения, в отговор на бързо 

развиващите се очаквания на клиентите. 

Подобряването на опита на клиента за 

работа с иновативни дигитални услуги е 

основен приоритет. 

Disney 

Хиперперсонализация Разработване на персонализирани 

дигитални услуги и предложения, 

доставящи стойност за клиента. 

Mayc’s 

Shopkick 

Дигитални бизнес 

модели 

Коренна промяна на начина на  

идентифициране, развиване и стартиране 

на нови бизнес начинания. Прогнозата е, 

че в световен мащаб 30% от приходите до 

2022 г. ще са от приложение на нови 

бизнес модели.  

Intel 

Cisco 

Дигитални умения Развитие на уменията на служителите за 

разработване и предоставяне на нови 

дигитални услуги, увеличаване степента 

на автоматизиция с цел повишаване на 

ефективността. 

Glassdoor 

Procter&Gamble 

 

 

5. Проблеми при мениджмънта на дигитални услуги 

Дискутират се различни проблеми свързани с мениджмънта, при 

предоставяне на иновативни дигитални услуги [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]: 

• Основни проблеми пред изкуствения интелект 

o Увеличение на разходите за инвестиции на компаниите по проекти в 

областта на дигитална трансформация, които стават критични за 

оцеляването на бизнеса. 

o Най-голямата пречка за практическо внедряването на модели на 

машинно обучение са обемът и качеството на данните за обучението. 

• Основни проблеми пред услуги чрез Интернет на нещата  

o Заплахи от кибератаки за IoT услуги, като опасността е реална за всички 

взаимосвързани предприятия, ако IoT бъде компрометиран в резултат на 

вътрешни слабости. 

o Нарушаване на поверителността на потребителите. Нарастват 

изискванията им относно поверителността на личния им живот и 

изискват краен контрол върху техните данни.  

o Рискът от загуба на важни данни засяга не само компаниите, но и 

нациите чрез трансгранични атаки.  

• Основни проблеми пред услугите чрез роботи 
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o Недотатъчна многофункционалност на материалите, от които са 

произведени роботите. Въниква необходимост да се инвестира в 

разработки на материали, които да притежават и обединяват способност 

за усещане, движение, събиране на енергия или съхранение на енергия.  

o Недостатъчни възможности за съхранение на енергия и кратък живот на 

батерията в мобилната роботика. Инвестиране в разработки на батерии, 

подходящи за мобилна роботика. 

o Недостатъчна адаптивност на роботите - да учат и да се възстановяват 

след грешки в навигацията, което ограничава възможностите за 

комерсиално използване. 

• Основни проблеми пред услуги с автономните превозни средства 

o Основна трудност, с която се сблъскват компаниите е недвусмисленото 

откриване на препятствия при високи скорости и дълги разстояния, 

която забавя комерсиалното им пускане на пазара. 

o Липса на стратегии за управление на трафика, че всичките превозните 

средства трябва да се движат съвместно на пътя.  

o Правни и етични проблеми биха могли да възпрепятстват 

разпространението на автономни превозни средства. 

• Основни проблеми пред услуги с 3D принтиране 

o Ограничен избор на материали и висока себестойност за единица 

продукция; 

o Недостатъчност на квалифициран персонал запознат с дизайна на 

изделия и спецификите на производствените процеси за качествен 3D 

печат; 

o Трудности по веригата от доставки и скъпо струващо оборудване за 

качествен 3D печат; 

o Липса на официални стандарти; 

o Риск от съдебни спорове и правни последици; 

o Ограничена повтаряемост (точност от изграждане до изграждане). 

6. Предизвикателства за развитие на дигиталните услуги 

В литературата се дискутират и извeждат предизвикателства за развитие 

на дигиталните услуги [16, 23, 24, 25, 264, 27, 28]: 

• Общи предизвикателства пред дигиталните услуги 

o Предизвикателства възникнали в следствие на пандемията COVID -19, 

свързани с нарасналото търсене на дигитални технологии и 

инфраструктура на мрежата, значително повишават изискванията на 

потребителите за надеждност на работата на мрежите, дигиталните 

услуги и приложения. 

o Подобряване на бизнес процесите и развитие на специфични уменията в 

човешките ресурси, с цел разработване и работа с иновативни цифрови 

технологии и предоставяне на услуги – 3D принтиране, изкуствен общ 

интелект, техники за задълбочено обучение и др. 
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o Разшираване на опита в областта на научните изследвания и 

обработката на данни - осигуряване на достатъчна компютърна мощност 

и облачна базова инфраструктура, смекчаване на страховете от загуба на 

работа за служителите. Осигуряване, чрез приложение на съвременни 

технологии на ефективна отдалечена работа на служителите, които да 

функционират правилно, без да се намират хора в офиса или на 

работното място. 

•  Предизвикателства пред услуги с изкуствен интелект 

o Засилване на иновациите и внедряване на услуги за изкуствен интелект, 

които дават възможност за навлизане по-ефективно в незадоволените 

пазари със съществуващите продукти и в дългосрочен план, създавайки 

изцяло нови продукти и услуги. 

o Услугите за изкуствен интелект ще улеснят по-ефективната 

трансгранична търговия и дадат възможност за разширено използване на 

ценни трансгранични потоци от данни.  

o Управление и създаване на условия и норми за използването на услугите 

за изкуствен интелект по неетичен начин.  

o Развитие на автоматизацията, която показва, че определени категории 

ще са технически по-лесно автоматизирани от други дейности.  

• Предизвикателства пред услуги чрез Интернет за нещата 

o Възниква необходимост от разработване на ефективна система за 

динамично присвояване и управление чрез Интернет на имена и 

идентичност при  IoT  за голям брой обекти.  

o Създаване на условия и контролиране: на поверителността за 

информацията идентификация на обекти при IoT, криптиране на 

данните и осигуряване на тяхната безопасност и мрежова сигурност.  

o Приложение в предпириятията на енергийно ефективни зелени 

технологии при дигиталните IoT устройства, поради значителното 

увеличение на потреблението на енергия. 

• Предизвикателства за услуги чрез роботи 

o Инвестиции в разработването на следващото поколение автономни 

роботи, които ще са многофункционални и енергийно ефективни. 

o Подобряването на живота на батерията е основен проблем, особено за 

дронове и мобилни роботи. За щастие, увеличеното търсене на тези 

системи води до иновации в нови технологии за батерии, които са 

достъпни, безопасни и дълготрайни. 

o Инвестиции в изграждане на социални роботи, които да взаимодействат 

с хората, да моделират социалната динамика, изучават социални и 

морални норми, с цел предоставяне на услуги и осигуряване на 

дългосрочни взаимоотношения. 
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o Инвестиции и иновации в разработване и използване на по-меки 

материали за получаване на гъвкавост в движенията на роботите, в  

сравнение с твърдата конструкция. 

• Предизвикателства пред автономните превозни средства 

o Инвестиране в разработката на 3D карти и картографирането.  

Управление, актуализиране и поддържане в реално време на база с 

данни за препятствия като ремонти на улици, хидранти и др. 

o Иновации на компаниите за осигуряване „обучение на софтуера” за 

социални взаимодействия на автономните превозни средства за 

разпознаване на действия на велосипедисти, други шофьори и сигналите 

им. 

o Иновации на компаниите за осигуряване безопасност на пътя, 

включително при лоши метеорологочни условия. 

o Инвестиции в осигуряване на киберсигурност на софтуера на 

автономните превозни средства. 

• Предизвикателства за услуги чрез 3D принтиране 

o Високи разходи на компаниите за оборудване и ограничени материали; 

o По-дълги срокове на производство;  

o Инвестиции в обучение на работниците/служителите. 

7. Заключение 

Направено е литературно проучване, в резултат на което е изведено, че 

дигиталната трансформация притежава огромен потенциал за успешно 

развитие през следващото десетилетие, за създаване стойност за бизнеса и за 

по-големи социални ползи.  

Подчертано е значението на иновациите, които са мощно средство за 

разработване и внедряване на нови продукти и услуги. 

Изведени са основни насоки за управление на иновациите при 

дигитални услуги, насочени към задържане на клиентите чрез подобряване на 

уменията им за работа с нови дигитални технологии и предлагане на 

персонални услуги; 

Определени са основни проблеми и предизвикателства за развитие на 

иновативни дигитални услуги:  

- услуги, ползващи технологии за изкуствен интелект, които след 

решаване на проблеми за обработка на данните, ще допринесат за развитие на 

нови иновативни услуги и подобрят развитието на трансграничната търговия; 

- услуги чрез технологии за Интернет на нещата, които при осигураване 

на безопаснотта на мрежата и сигурността на данните, ще спомогнат за 

включване на най-разнообразни устройства към мрежата с цел улесняване 

изпълнението на ежедневните дейности на бизнеса и хората; 

- услуги чрез роботи, които след решаване на проблеми за енергийна 

ефективност и постигане на гъвкавост при движенията и обучението, ще 
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спомогнат за изпълнение на значителен брой многофункционални задачи в 

различни области с цел спестяване на време и ресурси или подобрение на 

живота на хората. 
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Abstract. By their economic nature, budget expenditures are part of the financial resources 

that the state directs for the development of the state and municipal economy, defence and 

security of the country, health care, education and research and development (R&D), as well 

as for complex services to the population. Budget expenditures meet basic national and 

regional needs related to the production of public goods and services. The main goal of the 

report is to study the trends in the development of budget expenditures for R&D for socio-

economic purposes in Bulgaria during the period 2008 - 2018 and on this basis to formulate 

conclusions and recommendations for their size and importance in the public economy. 

Based on the NSI methodology, the statistical survey of R&D budget expenditures provides 

internationally comparable information on state support for R&D development. The budget 

expenditures for R&D cover the R&D financed from the state budget, carried out both on 

the territory of the country and abroad. 

Keywords: budget expenditures, R&D, growth rate, socio-economic goals, state support, 

collective needs. 

 

1. Introduction 

The nature of public expenditures is determined by state and municipal 

property and their production capacity. In turn, the structure of budget expenditures 

is determined by the functions of the state and municipalities [1]. Budget 

expenditures express the monetary relations related to the distribution and 

redistribution of gross product in national and territorial aspects. Budget 

expenditure policy covers the redistributive process between different levels of 

government in order to meet government priorities and achieve higher levels of 

efficient use of budgetary resources [2]. The main philosophy of the national 

expenditure policy is related to flexible cost management, which is focused on the 

strategic aspects in the medium term and oriented towards achieving the final 

results. The subject of this report is the budget expenditures for R&D for socio-

economic purposes in Bulgaria. The purpose of the report is to examine the budget 
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expenditures for R&D for socio-economic purposes in Bulgaria in the period 2008 

- 2018 and on this basis to formulate conclusions and recommendations for their 

size and importance in the public economy. 

 

2. Literary review 

Budget expenditures are an important macroeconomic indicator, representing 

the part of GDP generated in a country that is spent by the state. Also, they are an 

economic lever for correcting market failures and serve to stabilize the economy. 

The latter is reflected in the stimulation of aggregate demand and the creation of 

employment and income through government procurement and investment projects 

[3]. Budget expenditures contribute to increasing the income of the population, 

which is associated with raising living standards and public welfare. In addition to 

purely economic characteristics, budget expenditures also have social ones [4, 5]. 

The emergence of budget expenditures is related to the classic Adam Smith 

and his theory of the "invisible hand" of the market. According to Smith's concept, 

the economy is driven by demand and supply and the formation of the market price 

through the action of the two market forces. In his theory, in addition to the 

operation of the market mechanism, A. Smith introduces the concept of the 

existence of the so-called "minimum state", which has only representative 

functions [6, 7]. The theory of the classics is the first theoretical foundation for the 

development of budget expenditures. The principle of 1/10 (up to 10% of GDP) is 

also attributed to A. Smith. According to this principle, the state should spend up to 

10% of the resources created in the private economy to perform its minimum 

functions. It is with these minimum budget expenditures that the limit is set, 

beyond which the state cannot and has no right to carry out its activities. 

The nature and specificity of budget expenditures is also associated with the 

theory of collective (public) needs, which highlights the natural and inherent 

human sense of protection of the individual and his property. This need gives rise 

to a real problem, expressed in the financial inability of the individual to finance 

the production of public goods such as: police, judiciary system, national security, 

the army, etc. [8, 9, 10]. Due to the high cost of production of public goods, their 

production and subsequent supply is borne by the state. The state raises funds 

through tax, government and local taxes and non-tax forms of revenue 

accumulation, which it uses to create public goods. The latter are specific insofar 

as they satisfy collective needs, do not have a real market price, and do not have a 

quantitative measure.  

The science of public finance, and budget spending in particular, is associated 

with the name of Paul Samuelson. The economist analyzes the features of public 

goods, focusing on the necessary conditions for their optimal supply in 

combination with their collective form of consumption [1]. With the increase of 

state intervention in economic relations and the transition from a market economy 

to a mixed market economy with active state participation, the amount of budget 

expenditures begins to grow rapidly, reaching 30-40% of GDP in various European 
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countries. The constant increase in the amount of budget expenditures has become 

a significant problem in the last years of the XX century and even more so at the 

beginning of the XXI century. In this regard, a number of scientists are beginning 

to look for the reasons that lead to this increase [11, 12, 13]. Among them is the 

name of Adolf Wagner. In fact, his theory sounds like a forecast related to the 

future upward trend in budget expenditures. This theory, which describes the 

development of budget expenditures, is known as Wagner's Law. According to this 

law, budget expenditures will tend to increase in the future, as new needs arise in 

society and the old ones require more intensive and quality satisfaction [14, 15]. 

Namely, the increase in budget expenditures from 5-10% to 30-40% (and in some 

countries it is close to 50%) currently defines modern countries as "welfare states". 

Budget expenditures that the state incurs in order to meet public needs through the 

production of public goods also include budget expenditures for R&D. The latter 

includes current expenses and the costs of acquiring tangible fixed assets intended 

for R&D, which the state performs on an annual basis for socio-economic 

purposes. 

 

3. Research methodology 

For the purposes of this report, it should be noted that the R&D budget 

expenditure is of research interest. The R&D Budget Expenditure Survey provides 

internationally comparable information on government support for R&D 

development. In fact, based on the NSI methodology, the budget expenditures for 

R&D cover the R&D financed from the state budget, carried out both on the 

territory of the country and abroad [16]. According to the NSI methodology, it 

should be noted that the annual membership fee in the budget of international 

scientific organizations, as well as budget payments related to the participation of 

the Republic of Bulgaria in bilateral and multilateral research programs are also 

treated as R&D budget expenditures. The R&D budget expenditure indicator 

includes running costs and costs of acquiring tangible fixed assets for R&D [16]. 

Depending on the ultimate goal of the research projects, the state budget 

expenditures for R&D are allocated by socio-economic objectives on the basis of 

the Nomenclature for analysis and comparison of the scientific programs and 

budgets (NABS 2007). The study is comprehensive and covers all ministries and 

departments, primary spending units [16]. Statistical methods for characterizing 

development are used to study the budget expenditures for R&D and to achieve the 

goal set. 
 

4. Dynamics of budget expenditures for R&D by socio-economic objectives in 

Bulgaria during the period 2008 - 2018 

The statistical characteristics [17] measuring the changes occurring by years 

are presented in Table 1. The absolute increase on a chain basis of budget 

expenditures for R&D under the socio-economic objective "Exploration and 

exploitation of the earth's surface, water and atmosphere" is negative for several 
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years during the analyzed period, as the most significant change was observed in 

2009. The absolute growth on a chain basis of the indicator marked positive values 

in several years. The highest values were reported respectively in 2012 - 670.0 

thousand BGN; 2014 - BGN 5288.0 thousand BGN; 2015 - 6838.0 thousand BGN 

and 2017 - BGN 1926.0 thousand BGN. 

 
Table 1. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under the 

socio-economic objective "Exploration and exploitation of the earth's surface, water and 

atmosphere” 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Exploration 

and 

exploitation of 

the earth's 

surface, water 

and 

atmosphere 

Thousand 

BGN 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

2008 20385 - - - - 

2009 2482 -17903,0 -17903,0 -87,82 -87,82 

2010 14751 -5634,0 12269,0 -27,64 494,32 

2011 12949 -7436,0 -1802,0 -36,48 -12,22 

2012 13619 -6766,0 670,0 -33,19 5,17 

2013 8659 -11726,0 -4960,0 -57,52 -36,42 

2014 13947 -6438,0 5288,0 -31,58 61,07 

2015 20785 400,0 6838,0 1,96 49,03 

2016 18601 -1784,0 -2184,0 -8,75 -10,51 

2017 20527 142,0 1926,0 0,70 10,35 

2018 18816 -1569,0 -1711,0 -7,70 -8,34 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 2 presents the absolute growth and growth rate of budget expenditures 

for R&D under the socio-economic goal "Environmental Protection". The absolute 

increase on a chain basis of the budget expenditures for R&D under the socio-

economic goal “Environmental protection” was negative for several years during 

the period, as the most significant change was observed in 2011 - BGN - -3499.0 

thousand. The absolute growth on a chain basis of the indicator shows positive 

values over several years. The highest values were reported respectively in 2009 - 

1691.0 thousand BGN and in 2010 - 5744.0 thousand BGN. 
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Table 2. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under  

the socio-economic objective "Environmental protection" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Environmental 

protection, 

thousand BGN. 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

2008 1664 - - - - 

2009 3355 1691,0 1691,0 101,62 101,62 

2010 9099 7435,0 5744,0 446,81 171,21 

2011 5600 3936,0 -3499,0 236,54 -38,45 

2012 4860 3196,0 -740,0 192,07 -13,21 

2013 3024 1360,0 -1836,0 81,73 -37,78 

2014 1182 -482,0 -1842,0 -28,97 -60,91 

2015 1007 -657,0 -175,0 -39,48 -14,81 

2016 709 -955,0 -298,0 -57,39 -29,59 

2017 821 -843,0 112,0 -50,66 15,80 

2018 1071 -593,0 250,0 -35,64 30,45 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 3 presents the absolute growth and the growth rate of the budget 

expenditures for R&D under the socio-economic goal “Education Development”. 

The absolute increase on a chain basis of the budget expenditures for R&D under 

the socio-economic goal “Development of education” marks both negative and 

positive values during the analyzed period as the negative ones are more in 

comparison with the positive ones. The year 2010 is impressive, when the indicator 

marked a serious growth, calculated as an absolute increase on a chain basis, 

namely: 12,681.0 thousand BGN. The most significant negative increase on a chain 

basis is the budget expenditures for R&D under the socio-economic goal 

“Development of education” noted in 2012 -6899.0 thousand BGN. 

 
Table 3. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under 

 the socio-economic goal "Development of education" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 
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Years 

Development of 

education, 

thousand BGN. 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

2008 4504 - - - - 

2009 10947 6443,0 6443,0 143,05 143,05 

2010 23628 19124,0 12681,0 424,60 115,84 

2011 22531 18027,0 -1097,0 400,24 -4,64 

2012 15632 11128,0 -6899,0 247,07 -30,62 

2013 14592 10088,0 -1040,0 223,98 -6,65 

2014 11808 7304,0 -2784,0 162,17 -19,08 

2015 13697 9193,0 1889,0 204,11 16,00 

2016 11296 6792,0 -2401,0 150,80 -17,53 

2017 12280 7776,0 984,0 172,65 8,71 

2018 9340 4836,0 -2940,0 107,37 -23,94 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 4 presents the absolute growth and growth rate of budget expenditures 

for R&D under the socio-economic objective "Development of transport, 

telecommunications and other infrastructure". The absolute increase on a chain 

basis of the budget expenditures for R&D under the socio-economic goal 

“Development of transport, telecommunications and other infrastructure” marked 

both negative and positive values during the analyzed period. The most significant 

negative growth was in 2010 - -6059.0 thousand BGN, followed by 2016 - -4683.0 

thousand BGN. The best positive values of the indicator were reported in 2009 - 

4978.0 thousand BGN and in 2014 - 4843.0 thousand BGN. 

 
Table 4. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under the  

socio-economic objective "Development of transport, telecommunications  

and other infrastructure" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Development of 

transport, 

telecommunications 

and other 

infrastructure, 

thousand BGN. 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

2008 2140 - - - - 

2009 7118 4978,0 4978,0 232,62 232,62 
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2010 1059 -1081,0 -6059,0 -50,51 -85,12 

2011 460 -1680,0 -599,0 -78,50 -56,56 

2012 3824 1684,0 3364,0 78,69 731,30 

2013 2212 72,0 -1612,0 3,36 -42,15 

2014 7055 4915,0 4843,0 229,67 218,94 

2015 9630 7490,0 2575,0 350,00 36,50 

2016 4947 2807,0 -4683,0 131,17 -48,63 

2017 4805 2665,0 -142,0 124,53 -2,87 

2018 6060 3920,0 1255,0 183,18 26,12 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 5 presents the absolute growth and the growth rate of budget 

expenditures for R&D under the socio-economic goal "Production, storage, 

distribution and use of energy". The absolute increase on a chain basis of the 

budget expenditures for R&D under the socio-economic goal “Production, storage, 

distribution and use of energy” marked both negative and positive values during 

the analyzed period. The most significant negative growth was in 2009 - -14611.0 

thousand BGN, followed by 2010 - -4585.0 thousand BGN. The best negative 

values the indicator reported in 2009 - -14611,0 thousand BGN. The best positive 

values the indicator reported in 2014 - 1102,0 thousand BGN and in 2015 - 471,0 

thousand BGN. 

 
Table 5. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under  

the socio-economic objective "Production, storage, distribution and use of energy" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Production, 

storage, 

distribution 

and use of 

energy, 

thousand BGN. 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 
Chain base 

2008 19596 - - - - 

2009 4985 -14611,0 -14611,0 -74,56 -74,56 

2010 400 -19196,0 -4585,0 -97,96 -91,98 

2011 1502 -18094,0 1102,0 -92,34 275,50 

2012 273 -19323,0 -1229,0 -98,61 -81,82 

2013 354 -19242,0 81,0 -98,19 29,67 

2014 634 -18962,0 280,0 -96,76 79,10 

2015 1105 -18491,0 471,0 -94,36 74,29 

2016 661 -18935,0 -444,0 -96,63 -40,18 

2017 540 -19056,0 -121,0 -97,24 -18,31 

2018 868 -18728,0 328,0 -95,57 60,74 
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Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 6 presents the absolute growth and the growth rate of the budget 

expenditures for R&D under the socio-economic goal "Improvement of industrial 

production and technologies". The absolute increase on a chain basis of the budget 

expenditures for R&D under the socio-economic goal "Improvement of industrial 

production and technologies" marks both negative and positive values during the 

analyzed period. The most significant negative growth on a chain basis was in 

2009 - -16373.0 thousand BGN, followed by 2013 - -6180.0 thousand BGN. The 

best positive values of the indicator reported in 2010 - 11395 thousand BGN and in 

2015 - 4550.0 thousand BGN. 

 
Table 6. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under the 

socio-economic goal "Improvement of industrial production and technologies" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Improving 

industrial 

production and 

technology, 

thousand BGN 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 
Chain base 

2008 22835 - - - - 

2009 6462 -16373,0 -16373,0 -71,70 -71,70 

2010 17857 -4978,0 11395,0 -21,80 176,34 

2011 18358 -4477,0 501,0 -19,61 2,81 

2012 21855 -980,0 3497,0 -4,29 19,05 

2013 15675 -7160,0 -6180,0 -31,36 -28,28 

2014 16358 -6477,0 683,0 -28,36 4,36 

2015 20908 -1927,0 4550,0 -8,44 27,82 

2016 20620 -2215,0 -288,0 -9,70 -1,38 

2017 19141 -3694,0 -1479,0 -16,18 -7,17 

2018 22134 -701,0 2993,0 -3,07 15,64 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

Table 7 presents the absolute growth and the growth rate of the budget 

expenditures for R&D under the socio-economic goal “Health Development”. The 

absolute increase on a chain basis of the budget expenditures for R&D under the 

socio-economic goal "Health Development" marks both negative and positive 

values during the analyzed period, with the positive ones being more than the 

negative ones. The most significant negative growth on a chain basis was recorded 

in 2010 - -3802.0 thousand BGN, followed by 2016 - -1234.0 thousand BGN. The 

best positive values of the indicator reported in 2009 - 4192.0 thousand BGN and 

in 2012 - 3164.0 thousand BGN. 
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Table 7. Absolute growth and growth rate of budget expenditures for R&D under  

the socio-economic goal "Health Development" 

  Absolute growth, 

thousand BGN 
Growth rate, % 

Years 

Healthcare 

development, 

thousand BGN. 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

Permanent 

base (2008) 

Chain 

base 

2008 899 - - - - 

2009 5091 4192,0 4192,0 466,30 466,30 

2010 1289 390,0 -3802,0 43,38 -74,68 

2011 2656 1757,0 1367,0 195,44 106,05 

2012 5820 4921,0 3164,0 547,39 119,13 

2013 4067 3168,0 -1753,0 352,39 -30,12 

2014 4638 3739,0 571,0 415,91 14,04 

2015 4607 3708,0 -31,0 412,46 -0,67 

2016 3373 2474,0 -1234,0 275,19 -26,79 

2017 4053 3154,0 680,0 350,83 20,16 

2018 4956 4057,0 903,0 451,28 22,28 

Source: Author's calculations based on NSI data 

 

5. Conclusion 

The R&D Budget Expenditure Research provides information on public 

financial assistance for innovation and support for creating added value by 

generating new knowledge on a number of socio-economic processes. The 

statistical research on the structure of budget expenditures for R&D by socio-

economic objectives in the period 2008 - 2018 shows a slight change on a chain 

basis. The statistical study of budget expenditures for R&D through methods for 

characterizing development allows to draw the following conclusions: 

➢ insufficient state financial support for R&D in general, especially with 

regard to the following socio-economic objectives: “Environmental protection”; 

"Production, storage, distribution and use of energy"; "Healthcare Development"; 

➢ absence of a long-term positive trend towards increasing R&D budget 

expenditures; 

➢ continuous alternation of positive and negative growth rates of budget 

expenditures for R&D, showing a lack of unambiguous government policy 

regarding innovation and the creation of new knowledge for the benefit of society; 

➢ strong dependence of the budget expenditures for R&D in relation to the 

economic crises - in the period under review there is a serious decline in their size 

in 2008 and 2009 as a whole and by individual socio-economic objectives. 

 

290



References 
1. BRUSARSKI, R., Teoriya na publichnite finansi, UI “Stopanstvo”Sofiya, 2007. 

2. STOENCHEVA, TSV., Publichnite finansi, UI “Stopanstvo”Sofiya, 2007, 165, p. 

3. HYMAN, D. N., Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 

Thomson South-Western, 10th ed., 2010. 

4. TSOKLINOVA, M., Developments in public expenditures of Bulgaria during the period 

2011 – 2015, Academic journal 'Management and Sustainable Development' 2/2016, 

volume 57, University of Forestry, Sofia, 43-48. pp. 

5. LEVINE, R., Finance and Growth: Theory and Evidence. NBER Working Paper, 10766. 

Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research. 2004. 

6. AFONSO, A., L. SCHUKNECHT, V. TANZI, Public sector efficiency: An international 

comparison', ECB Working Paper No. 242 (Frankfurt: European Central Bank). 2003. 

7. ARPAIA, A., A. TURRINI, Government expenditure and economic growth in the EU: 

long-run tendencies and short-run adjustments', European Economy − Economy Paper 

No. 300 (Brussels: European Commission). 2008. 

8. ALMUS, M., D. CZARNITZKI, The Effects of Public R&D Subsidies on Firmsä 

Innovation Activities: The Case of Eastern Germany, Discussion Paper No. 01-10, 

Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim. 2002. 

9. Singhal, M. Special interest groups and the allocation of public funds. Journal of Public 

Economics, 92 (3-4), 2008, 548–564, pp. 

10. BAILEY S. J. Strategic Public Finance Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2004. 

11. CINCERA, M., D. CZARNITZKI, S. THORWARTH, Efficiency in public spending in 

support of R&D activities: An international comparison (forthcoming study for the 

European Commission). 2008. 

12. DAVID, P., B. HALL, A. TOOLE, Is Public R&D a Complement or Substitute for 

Private R&D? A Review of the Econometric Evidence”, Research Policy, Vol. 29, 2000. 

497-529. pp. 

13. HUSSINGER, K. R&D and Subsidies at the Firm Level: An Application of Parametric 

and Semi Parametric Two-Step Selection Models, Discussion Paper No. 03-63, Centre 

for European Economic Research (ZEW), Mannheim. 2003. 

14. WALLSTEN, S. J., The Effects of Government-Industry R&D Programs on Private 

R&D: The Case of the Small Business Innovation Research, RAND Journal of 

Economics, Vol. 31, 2000, 82-100. pp. 

15. KRISHNA, A., J. SLEMROD, Behavioral Public Finance: Tax Design as Price 

Presentation, International Tax and Public Finance 10, 2003, 189-203, pp. 

16. www.nsi.bg 

17. KOLEV. K., KIROV, A., Analiz na bankovoto kreditirane v Balgariya po 

ikonomicheski sektori, izdatelstvo “Avangard Prima”, ISBN 978-954-342-902-3, 

Sofiya, 2011, 62 p. 

 

291

http://www.nsi.bg/


ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА – КЛЮЧ КЪМ ТРИАДАТА 

ТРЕВОЖНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ИНОВАЦИИ 

(ПОВЕДЕНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ МОДЕЛ - I) 

 

PHENOMENOLOGY - THE KEY TO THE TRIAD OF 

ANXIETY, CREATIVITY, INNOVATION 

(THE SOCIAL MODEL BEHAVIOUR - I) 

 
Silvia Beloeva1, Diana Antonova2  

 
1Department of Management and Business Development, Faculty of Business 

and Management, University of Ruse, 8 Studentska str., 7017 Ruse, Bulgaria 

E-mail:slambeva@uni-ruse.bg 

 
2Department of Management and Business Development, Faculty of 

Business and Management, University of Ruse, 8 Studentska str., 7017 Ruse, 

Bulgaria  

 E-mail:dantonova@uni-ruse.bg  
 

Abstract. In the social world we find specific variants of real models that reproduce a 

positive interaction between the categories of anxiety, creativity and innovation and lead 

to successful entrepreneurial activities based on the mentioned modeling. The authors of 

the report, based on the theory of Kurke, Lance (2007) develop the thesis that higher 

creative results can be achieved if the principles of phenomenology are applied to the 

basics of entrepreneurial behavior for managerial decision-making in a state of moderate 

anxiety leading to creative results in creating product and process innovations. 

In particular, the paper examines the importance of phenomenology as the 

culmination of the development of a hundred-year-old theoretical setting that has not yet 

been applied in social activities and practical decisions related to entrepreneurship, 

leadership and strategic planning. Phenomenology is analyzed in six aspects by 

formulating the following assumptions: First, the stock of available knowledge of people 

is their reality; Second, this store of knowledge gives a common sense of reality; Third, 

All individuals learn the stock of available knowledge from each other; Fourth, we 

accept that others share our stock of available knowledge; Fifth, there is nothing inherent 

in what we consider to be real in our social world; and Sixth, there is the presumption 

that the world is the same for all people and that we inhabit a common social world. 
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1. Въведение 

В изложението ще се опитаме да предадем форма на поведението на 

модела, предложен в доклада. Целта е да се променят основни социални 

вярвания на читателите за времето, което отнема прочитането на този 

текст – една, може би невъзможна на пръв поглед задача. Промяната на 

светогледа, означава да почнеш да мислиш различно от общоприети 

човешки стереотипи и вярвания. В конкретния случай това са възгледи за 

ролята на овладяната тревожност, неограничената креативност и 

иновативното мислене, базирани на принципите на феномена, като ключ 

към предприемаческия успех. Основните опорни точки на формирането 

на тезата на авторите са базирани на теоретичната постановка на Lance 

Kurke [1], представена на Innovation and Entrepreneurship in Developing 

Countries Workshop, Department of Economics at Cankaya University, 

Ankara, Turkey, November 1–2, 2007. Авторът е водещ учен в сферата на 

промяната, иновациите и креативността, an adjunct professor at the H. John 

Heinz III School of Public Policy and Management at Carnegie Mellon 

University до юли 2012 г. В много свои трудове той представя възгледа, 

че: „…Най-добрата прогноза за поведението Ви утре е да наблюдавате 

поведението си днес и да  предположите, че утрешното Ви поведение ще 

е същото. С други думи, Вие няма да промените своето поведение.“ 

Авторската задача е да се изтъкнат аргументи, които да променят 

поведението на индивида утре. Ще бъдат интерпретирани някои доводи, 

които да накарат читателите да видят, че светът въобще не е такъв, 

какъвто в момента вярват, че е. След прочитането на доклада, приносът 

ще бъде евентуална промяна на вижданията на обществените публики, 

заради представените доводи, подкрепени с примери. Това би могло да се 

приеме за значителна промяна, нали? 

 

2. Придобиване на социални знания 

Защо вярваме в това, в което вярваме? Първо, нека да приемем, че 

читателят е брилянтен учен, който отговаря: “Аз знам това, което знам, 

защото използвам научен метод.” Това е чудесен отговор, макар че е доста 

заблуждаващ, защото научният метод се използва в много малко 

ситуации. Най-простият отговор е, че знаем това, което знаем, че е вярно. 

Просто го знаем - Garfinkel [2], Handel [3], Husserl [4], Husserl [5], Mead 

[6], Schutz [7], Shaver [8], Simmel [9], Stryker [10], Weber [11].   

Приемаме много неща, на които са ни учили за даденост и не ги 

подлагаме на съмнение. Социолозите казват за този феномен, че имаме 

запас от налични знания  на разположение, което ще обясним по-долу. 

Задачата в изложението е да зададем някои основни въпроси, целта на 

които е читателят да бъде накаран да мисли достатъчно различно, за това, 

в което мисли, че вярва и така да бъдат внесени промени в социалните му 

възприятия.  
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Отправна точка за оспорване на убежденията Ви е дискусията за 

епистемологията - философското учение за процеса на придобиване на 

знания. Откъде знаете това, което знаете? Философите твърдят, че има 

четири пътя за осъществяване на познавателния процес чрез: упоритост, 

авторитет, интуиция и наука [12]. Не е трудно да се докаже, че първите 

три начина са грешни, с изключение на „интуицията“ [13] в някои много 

специални случаи. Следователно, необходимо е да се отдели повече 

внимание на анализа на науката и по-точно на научния подход към 

явленията. 

За да разберем същността на епистемологията ще се обърнем към 

примери от областта на социалните науки. 

Защо вярваме в това, в което вярваме? Този въпрос е 

фундаментален, независимо от професионалния статус на индивида - 

лекар, химик, икономист, инженер, мениджър, предприемач или лидер. 

Ако не се съмняваме в това, в което вярваме, тогава нашето поведение 

утре би могло да се прогнозира като повторение на поведението ни днес. 

Така ще бъдем по-малко креативни и успешни.  

Отговорът е, че ние просто вярваме, а в следващите редове ще 

изследваме защо е така. Всеки от нас не се съмнява в това, в което вярва. 

Антрополозите, вече повече от 100 години систематично се опитват да 

дадат ключ към същия въпрос, най-отговорно и научно, като отговорът им 

е или най-смущаващото или най-вълнуващото нещо по дългия път към 

истината.  

И така, защо ние просто приемаме това, в което вярваме? 

Отговорът е в социологическите проучвания на символичния 

интеракционизъм, етнометодологията и феноменологията [14]. 

Десетилетия наред социолозите са се задълбочавали в подробно 

характеризиране на социалната реалност. В следващия раздел ще бъде 

представен контент анализ на феноменологията, за да се обоснове 

твърдението, че тя може да бъде основа към разбирането на научното 

знание и много полезна в стратегическия мениджмънт. 

 

3. Феноменът като креативен индикатор 

Нека да започнем това изследване с нещо, което всеки читател ще 

адаптира към себе си: работата, кариерата, професията. Проблемът е, че 

нито една от тези съставки не е реална и те не могат да се променят 

отведнъж.  

Например, в конкретния случай, единият от авторите е младо 

момиче наскоро завършило своето образование, което поставя началото 

на трудовата си кариера като технически сътрудник в офис в малкия, но 

спокоен град, в който е родена. Работата е изключително приятна, не 

толкова тежка, с добро заплащане, което е напълно удовлетворяващо за 

нуждите на младия специалист по публична администрация. Мечтаната 
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работа  за човек, който тъкмо е завършил своето образование и тепърва 

започва да се реализира в сферата на човешките ресурси (макар и не точно 

по специалността, по която се е обучавала).  Паралелно с работата, 

момичето не се отказва от своето по-нататъшно обучение и развитие и 

продължава да се изкачва по стълбата на образоването си. Не след дълго 

младата дама получава изключително добро предложение да започне като 

директор на отдел в общинска администрация. Нова работа, но в друг 

град, която е точно по специалността, изучавана повече от шест години по 

време на следването. Тук идва моментът на дилемата, дали да се оттегли 

от заеманата от нея позиция до момента и да спре да живее по удобния и 

не толкова ангажиращ цялото й време начин или да направи крачка към 

промяна, която ще я накара в голяма степен да излезе от зоната си на 

комфорт, но с очаквани добри перспективи за бъдещето. Тя избира новата 

работа с много повече отговорности и ангажименти, с по-добро 

заплащане, но и повече разходи на време и за транспорт. За сметка на това 

трупа опит, стаж и добри контакти, които могат да бъдат от изключителна 

помощ за нейното кариерно развитие. Страх, несигурност или просто 

умора от ежедневните ангажименти и отговорности, карат момичето да 

остави на заден план магистърското ниво на своето образование.  

Но човек не може да се стреми към много различно бъдеще от 

настоящото без да направи огромна промяна, каквато прави тя, оставяйки 

изцяло спокойния си живот в малкия град (основна концепция във 

феноменологията, която ще бъде обяснена по-нататък). Съвсем  наскоро, 

обаче, тя се оттегля от заеманата от нея длъжност на директор и се насочва 

към ново поприще - живот в академична среда като редовен докторант.  

Сега тя има нови задължения и е на прага на нова научна кариера. Обратът 

става изключително бързо, но със съпътстващи много положителни 

емоции и събития в личен план, които променят на 180 ͦ ежедневието на 

младия човек, поставяйки го при нови условия, като част от голямо 

задружно семейство. Промяната на начина на живот променя всичко. 

Всеки сам контролира трансформирането на съдбата си. В нашия случай 

от бюрократ към учен. От човек на твърда заплата и със статут на 

държавен служител, към такъв, който получава стипендия и хонорар за 

свършена работа. От доход на базата на минали резултати към доход въз 

основа на текущо изпълнение на задачи. От авторитет на базата на 

репутацията на публичната организацията, за която преди работи към 

изграждане на престиж на базата на собствения й имидж. 

Тоm Peters [15] повече от петнадесет години твърди, че 

професионалистите могат да предлагат услугите си на базата на 

аутсорсинг, а не като членове на една бюрократична система и да имат по-

голям доход, по-голяма свобода и много по-голям контрол над нещата. 

Авторите подкрепят твърдението на Peters. 

295



Започнахме с този персонален реален пример, за да бъде показано 

как животът може да бъде променен съществено и колко лесно може да 

стане това. Но индивидът може да не желае да направи подобна радикална 

лична промяна. В случая с автора, дилемата да се радва (или не) на 

илюзията за първоначална финансова сигурност, би предопределило 

решението да не променя начина си на живот.  

Това запазване на статуквото не означава, че не могат да бъдат 

променени други персонални аспекти, нито пък, че не може да се 

трансформира съществуването на една бизнес организация, например, как 

Управителният борд вижда своята роля; очакванията на топ 

мениджмънта; определянето на индустрия, с която да се осъществят 

конкурентни взаимоотношения; дали бизнес организацията да се 

конкурира с някого въобще;  кои са клиентите на компанията; как се 

разпространяват продуктите и услугите й; защо се използват точно тези 

търговци, и още множество други въпроси, които топ мениджърите 

просто не си задават, и схващания, които се приемат за предопределени. 

Една от най-важни отговорности на мениджъра е да не приема такива 

въпроси за даденост. 

Когато ръководителите спрат да приемат своя живот и живота на 

своите организации за неподлежащи на промяна, могат и се случват 

забележителни неща, но това рядко става, защото мениджърите са 

изключително предразположени да продължат да приемат 

съществуването си такова, каквото е. 

Ако разглеждаме феноменологията в по-голяма дълбочина, тя е 

“…генеричен термин, включващ всички позиции, които подчертават 

първенството на съзнанието и субективния смисъл при интерпретирането 

на социалното действие” [16].  За несоциологическата публика Jonathan 

Turner [14] дава особено достъпно обобщение на работата на Edmund 

Husserl [4] (1969, originally published in 1913) и Alfred Schutz [7] (1967, 

originally published in 1932). Ще се опитаме да представим примери на 

базата на трактовките на Husserl и Schutz. 

Първо, реалността на един човек е неговият запас от налични 

знания. „…Запасът от налични знания  е обединяване на правилата, 

процесите, концепциите и информацията, които съставят познатия свят на 

социалния актьор“ [5] (Husserl, 1969) Това означава, че можем да 

„атакуваме“ запасът от налични знания, които хората имат за своя свят. 

Например, основателят на компанията Маzda – Матсуда остава в 

автомобилната история като човек с нюх и гений за изобретяване на нови 

продукти, както и на машини за тяхната промишлена изработка. Неговото 

име е още живо в автомобилния живот на планетата, Mazda продължава 

да изненадва с нови уникални решения и все още е единствената компания 

в света, която е вярна на дългогодишната си любов - роторният двигател. 

Mazda и Toyota са единствените японски компании, които произвеждат 
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автомобили собствени разработки. Техническият дух на основателя лежат 

в основата на успеха на организацията и в най-трудните години на 

земетресението (1923 г., когато град Токио и самата компания са 

физически изличени и се строят отначало), голямата икономическа 

депресия (1930 г., когато печелят автомобилно състезание със собствена 

разработка на автомобил) и атомната бомбардировка (на 6 август 1945 г., 

точно на 70-годишнината на Матсуда, бомбата срива половината 

компания) [17]. Представете си една паралелна компания, която не 

споделя запасът от налични знания  на Mazda. Тази алтернативна 

компания разглежда „философията на икономичността“ като нещо лошо 

и скъперническо. Каква, питаме ние риторично, е инвентарната стойност 

на стотици тонове стомана, от гледна точка на вечността?!  Mazda показва 

предимство в разходите. Да вземем предвид и проблема за качеството. 

Компанията се нуждае само от модифициране на това, което е в системата 

им понастоящем. Оптимизираната фирма осигурява по-високо качество 

при по-ниски разходи и с много по-добро време за пазарна реакция.  

И така, в този случай, ролята на мениджъра ще бъде да придобие 

„подходящия“ запас от налични знания  и да убеди членовете на своята 

организацията във важността на този алтернативен светоглед – това е в 

интерес за всички.  

Второ, този запас от налични знания, който дава усещане за 

реалност, се приема за даденост. Индивидът по същество никога не 

разсъждава върху тази даденост, а използва предполагаемото й 

съществуване за да ръководи цялостното си поведение. Отражението 

върху лидерите и стратегическите планиращи организации е, че т.нар. 

стратегическо планиране, всъщност не е такова, защото подобни въпроси 

се приемат за даденост. Ако влизаме в сделка чрез посредник, ние никога 

не идентифицираме различни предположения, а ги приемаме за даденост 

по време на целия процес на „планиране“ (т.е., продължаване на минали 

рутинни действия). Това разбиране на феномена подсказва, че първите 

стъпки за улесняване на планирането са да се разкрият всички 

предположения. Това е трудна задача. По същество, няма  човек, който да 

има интерес да преобърне статуквото и всеки, който ще поведе атака за 

предприемане на радикална промяна, ще бъде възприеман като  като 

нихилист или анархист. Въпреки това, за да бъде верен на 

феноменологията, мениджърът трябва да „достигне достатъчно дълбоко“, 

за да извади на открито запаса от знания, приемани за даденост. Ако една 

организация направи това, а конкуренцията й не, първата компания ще 

има несравнима възможност да унищожи всички свои конкуренти. 

Един малък казус показва как приемането на грешните неща за 

даденост може да парализира една фирма. Създадена през 1841 година от 

бизнесмена Томас Кук, едноименната компания  бе една от най-старите 

туристически брандове в света. Фирмата с над 19 милиона клиенти 
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годишно изгражда своята империя върху един прост принцип: хората 

отиват на ваканции, за да си почиват и искат всичко на едно място. 

Основната идея на компанията all inclusive е максимално да улесни 

пътуващите като осигурява най-важните стъпки в подготовката на една 

почивка – от полет до хотелска стая, местен транспорт за различните 

турове и дори храна по време на престоя. "Томас Кук еърлайнс" летеше 

до поне 82 дестинации по света в Африка, Азия, Северна Америка и 

Европа. Благоприятната идея на компанията проработи през годините и 

си създаде внушителна репутация сред поколения пътешественици и 

конкуренти. След 179 години в бизнеса британският туроператор "Томас 

Кук" обяви, че ликвидира своите активи и подава молба за банкрут. 

Според специалисти в областта редица неправилни решения са довели до 

парализирането на компанията. Като най-успешна в бранша компанията 

разчита прекалено много на своята репутация и успех и се изгуби в 

динамиката на новия свят и дигиталната среда. Дълги години 

организацията продължава да разчита най-вече на физическите си 

представителства и телефонното обслужване. В световен мащаб тя 

разполага с над 600 офиса, повечето от тях разположени из главните 

търговски улици на мегаполисите, където наемите се вдигат с всяка 

изминала година. Фактът, че в цял свят масово се правят резервации в 

интернет пространството, а едва през 2017 година „Томас Кук“ осигурява 

това удобство „на място“ на клиентите си, се отчита като съществена 

грешка в управлението. Вместо да се насочи към новия пазар и модерните 

начини на мислене на своите клиенти, компанията избира да си остане 

просто един туроператор с остаряло разбиране и навици, и да не се бори 

със статуквото. В този бизнес най-възлов компонент са клиентите и 

докато се приемат за даденост в цялостната концепция и мисия на 

компанията, се поставя краят на гиганта в туристическия световен бранд 

[18]. 

След успеха на първия си стратегически план за физическо 

разрастване, компанията се фокусира върху удвояване на туристическите 

офиси и транспортни превозвачи, повишаване лукса на туристическите 

услуги на всеки три години, в една свиваща се индустрия на 

гостоприемството. Подобна обикновена промяна на запаса от налични 

знания е пагубна дори за големи и успешни фирми като разглежданата 

организация. 

Трето, запасът от налични знания  се научава. Тези знания се 

придобиват чрез социализиране  в един общ социален и културен свят, но 

стават реалност за действащите фактори в света. Последиците са дълбоки, 

защото  чак след като разберем, че нашите социални убеждения не са 

реални, а са просто заучени мнения, предразсъдъци на нашите родители, 

култура на нашата организация и наследство на страната ни, ние можем  

да започнем да ги заместваме с алтернативни знания, които ще доведат до 
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алтернативни схващания. Да вземем един прост, но притеснителен 

случай.  

През последните дни сред актуалните светски хроники е дълго 

дебатираната новина и развръзката за унищожителят на плевелите – 

препаратът раундъп. Многократни проучвания доказват, че 

активната съставка глифозат, която се съдържа в него е  свързана с 

Ходжкиновия лимфом. Учени от университета в Тексас провеждат 

изследване за въздействието на глифозата върху пчелите и констатират, 

че хербицидът не е никак безобиден и представлява сериозна опасност и 

за пчелите. Химическият гигант "Байер", ще плати обезщетения на обща 

стойност около 11 милиарда долара. След години на дела и преговори 

германската компания се съгласи да компенсира потребителите, 

пострадали от пестицида "Раундъп". Bayer, който закупи производителя 

на Roundup Monsanto през 2018 г. за 63 милиарда долара, многократно 

защитава безопасността на убиеца на плевели, сочейки изследвания, 

които показват, че глифозатът е безопасен. Германското правителство 

одобри забрана на глифозат, която ще влезе в сила от 2023 г. [19]. Въпреки 

всички доказателства и компромати срещу продукта, компанията е 

решила, че ще продължи продажбата на „Раундъп" и не планира да добавя 

етикет с предупреждение срещу рак към продукта. Твърде вероятно е 

продуктът да остане водещ в тази област и да продължи търсенето му 

въпреки всички проучвания. Когато човек е убеден в действието на едно 

изделия, той трудно приема някой друг да му наложи различно мнение и 

решава, че е ненужно да търси алтернатива с цел замяна.  

Четвърто, хората приемат, че другите споделят техния запас от 

налични знания  и че уникалните компоненти на запаса от знания на 

другите, може да бъде пренебрегнат безпроблемно. Във връзка с липсата 

на „зелени коридори“ за снабдяване на веригите супермаркети с 

български продукти, родното производство, поне на хартия, ще е 

достатъчно в големите вериги магазини. Това е натрапено задължение в 

магазините да се предлагат плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти, 

яйца, мед от близки до обектите производители. Под прикритието на 

пандемията в началото на 2020 г. се прокарват популистки, 

протекционистични и неработещи задължения. Проблемът е, че 

търговецът в една пазарна среда би следвало сам да избира какво да 

предлага, а купувачите имат избор кой обект да посетят - дали голямата 

верига, кварталния магазин или фермерските пазари. И второ, веригите 

изискват мащаб, фактури, опаковане, ритмични доставки, типизирано 

качество, което далеч не всеки предлага, и затова малките земеделски 

стопанства отсъстват от тези обекти [20]. Понякога гигантите поставят и 

непосилни условия - високи маркетингови разходи или задължителни 

отстъпки от производителите, които също отказват някои доставчици. И 
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безспорно комуникацията с тях е трудна - чуждите вериги избягват да 

общуват пряко както със стопаните, така и с медиите.  

В тези условия, макар и чрез постановление на правителството, едва 

ли ще видим изобилие от местни храни в магазините. Но политиците ще 

отчетат активност, а веригите, че са провели PR акция. Очевидно е, че 

запасът от налични знания  на бюрократите от Министерството на 

земеделието, храните и горите е много различен от този, на гражданите, 

които те съветват. Защо консумацията на български продукти е част от 

препоръката тогава? Отчасти защото правителството субсидира някои 

родни производства и фермерите реагират на това със свръхпроизводство. 

По този начин, млекопреработвателната промишленост, например, 

отговаря с настояване продуктите да бъдат продадени... 

Би трябвало да е очевидно за образованите и опитни хора, че тези 

твърдения са невярни. Ние нямаме еднакъв запас от налични знания  и 

пренебрегването на различията е постоянен източник на конфликт и 

изгубени възможности за креативни и иновативни промени в нашето 

общество. От това изглежда следва, че всички мениджъри, предприемачи 

или тези, които ги изследват, биха намерили богато поле с възможности 

за проучвания и за нови идеи за продукти и услуги като разберат тези две  

предположения - споделен запас от налични знания и способност да се 

пренебрегват различията. 

Пето, поради приемането, че споделяме общ запас от налични 

знания и поради придобиването на тези знания чрез социализация, у 

участниците в социалния процес може да се появи фалшивото схващане, 

че  има реципрочност на перспективите; т.е. имаме презумпция, че светът 

е еднакъв за всички индивиди. Това твърдение е част от спойката, която 

държи обществото цяло. В ежедневното общуване казаното е полезна и 

дори съществена информация. Но за някой, който създава нова 

организация, продукт или процес, презумпцията е пречка. Разбирането, че 

презумпциите, които носим със себе си всеки ден, не са бариери, а могат 

да бъдат премахнати по всяко време, може да бъде освобождаващо 

овластяване на човешкия дух. (За други, това е плашещо разбиране и тази 

тревожност изисква отделно изследване на персоналната промяна в друга 

публикация.)  

Например, зловещото хрумване, да се превърне самолет в оръжие, 

сработи на 11 септември 2001 г. точно защото всички смятаха, че 

самолетите не са оръжие. От друга страна, ентимологичните оръжия имат 

биологичен произход. Те стъпват на основата на представата за вирусите 

и бактериите, като невидими войници. Разбирането, че медицинският 

персонал може да използва комара, за да достави ваксина срещу болести, 

пренасяни от комари, произтича от това, да не се приеме презумпцията, че 

насекомото трябва да бъде унищожавано. Или пък насекоми да бъдат 
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програмирани да унищожават посеви на противниковата страна, за да се 

предизвика глад и разруха.  

Шесто, тъй като хората приемат, че споделяме общ свят, ние 

можем да участваме в процес на типизация. В този случай, индивидите 

опростяват социалния си свят като намират действия, които в повечето 

случаи могат да бъдат типизирани, записани, или кодирани до такава 

степен, че човешкото взаимодействие да бъде социално улеснено. Тези 

типизирани действия, обаче, отново не са свещени. Маркетолозите и 

рекламодателите постоянно се възползват от рутинизацията на човешкото 

взаимодействие и манипулират умовете ни, така че да се впечатлим от 

дадените продукти с цел закупуване. Пример за въздействие върху 

човешките чувства и емоции е това как маркетолозите приписват именно 

тези човешки характеристики на неживите обекти в рекламата, за да се 

даде възможност на потребителите да съчувстват и да предизвикат 

емоционални асоциации с продукта. При някои житейски ситуации, в 

които изпадаме, ние неизменно избираме рутината, вече проверените 

ситуации. В ежедневието си човек се повлиява доста често от мнението на 

хората. Пример за това е как, за да бъде максимално улеснен човек при 

избора на продукт е напълно достатъчно само да чуе често използваната 

фраза от рекламодатели като "Повечето купувачи предпочитат нашата 

марка." Разбира се, подобни изявления не винаги се базират на данни от 

реални проучвания на общественото мнение. Но дори и неоправдани 

твърдения от този вид променят мнението на купувачите за продукта към 

по-добро и те са склонни да направят покупка [21]. Ярък пример на макро 

ниво за максимално улеснение на човешкото поведение и съществуване е 

компютърът и неговите модификации. В днешния динамичен, дигитален 

свят за много хора компютърът е нещо повече от машина за работа. За тях 

той е дигитален помощник за забавление, учене, източник на 

неограничено количество информация за заобикалящия ни свят.   

Това е прозрението на авторите, които виждат, че не е необходимо 

да приемаме типизацията като ограничение. Дори и сега, някои 

ползватели на технологиите живеят в свят‚ съвсем различен от този на 

останалите. 

Тази характеристика на социума прави социалните взаимодействия 

по-лесни, но може да действа деструктивно на тези, които се опитват да 

изковат нови реалности, например, предприемачи, иноватори, 

проектанти, изследователи, и лидери. Възможно е да се наруши всяко 

едно предположение и да станете по креативни. Образованието ще стане 

най-важният отрасъл – тpябва да cме подготвени за постоянни промени. 

В  новия свят много важни професии ще станат тези на консултантите по 

адаптация към иновациите и промените. Наставниците по етика ще ни 

помагат да си отговорим на главния въпрос: „Трябва ли да правим това, 
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защото го можем?“ Ще чакаме с десетилетия, за да получим необходимите 

разрешения и регулаторни механизми. 

 

4, Заключение 

Тази разработка се опита да намери пресечни точки в социалните 

науки и да покаже истинската сила на интердисциплинарния подход към 

знанието. Научният подход към организационното поведение, 

контролираната тревожност на мениджърите и неограничаваната 

креативност, водят до създаване на продуктови и процесни иновации. 

Икономиката и науката за предприемаческото поведение, биха могли да 

се възползват от дори и повърхностна оценка на феноменологията. 

 Опитахме се да покажем силата на елиминиране на социалните 

ограничения върху нашите вярвания. Икономисти, лидери и 

предприемачи могат да се възползват от разбирането на предполагаемите 

ограничения, формулирани от феноменологията и съответно да засилят 

своята креативност. Надяваме се, че сме развили доводи, които да покажат 

силата на социалния иновационен модел.  

В следващата II част на публикацията „Три проявления на феномена 

в политиката, икономиката и военната история (Характеристики на 

социалната реалност – II)“ ще представим казуси, как инструментите на 

феноменологията променят нашите схващания и така ни правят по-

иновативни и предприемчиви. 
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Abstract. The report proposes an adaptation of examples from military history, political 

and organizational-economic life. It is a continuation of the topic of the importance of 

phenomenology in social policy and strategic management, laid down in the report 

"Phenomenology - the key to the triad of anxiety, creativity, innovation (The Social 

Model Behaviour - I). 

The aim of the authors is to apply in the three examples of the principles of the 

phenomenon, to show that controlled anxiety unlocks unlimited creativity, which as a 

result leads to innovation with real results and entrepreneurial success. Thus, 

phenomenology can serve as a key to breaking down the supposed limitations of our 

social beliefs and stereotypes. 

Keywords: phenomenology, social policy, military history, political, organizational-

economic life. 

 

1. Въведение 

Възгледите за ролята на овладяната тревожност, неограничената 

креативност и иновативното мислене, базирани на принципите на 

феномена, биха могли да станат ключ към предприемаческия успех. 

Основните опорни точки на формирането на тезата на авторите са 

базирани на теоретичната постановка на Lance Kurke [1], представена на 
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Innovation and Entrepreneurship in Developing Countries Workshop, 

Department of Economics at Cankaya University, Ankara, Turkey, November 

1–2, 2007. Приносът на авторите ще бъде евентуална трансформация на 

вижданията на обществените публики, заради представените доводи, 

подкрепени с примери. Това би могло да се приеме за значителна промяна 

в оценката на социалните иновации. 

Тази част предлага три примера за силата на феноменологията да 

променя запаса от налични знания  и по този начин да изменя нашия свят. 

Ще бъдат разгледани един политически пример, два примера от областта 

на бизнеса и един военен пример от историята. 

 

2. Политика и феноменология 

Нека да разгледаме един много специфичен казус как запасът от 

налични знания може да повлияе на нашето мислене толкова дълбоко, че 

да ни направи типично неспособни да виждаме други алтернативни 

светове. Да помислим за едно крайно изявление. Дотолкова крайно, че 

обикновено не бихме му обърнали внимание. Или, че бихме го 

отхвърлили като напълно несъстоятелно. И още, толкова крайно, че бихме 

се насочили към други въпроси за решаване и не бихме му посветили 

повече от нашето ценно внимание. 

Изявлението, което ще прочетете, не е в съответствие с Вашия 

светоглед, следователно е грешно. В контекста на изложението, обаче, 

може би за кратко ще отворите съзнанието си и ще   видите едно схващане 

толкова радикално различно от Вашето, че ще го обмислите. Молим, 

приемете сериозно за няколко минути следващото изречение, в което в 

момента не вярвате. 

България е най-важната държава на Балканите 

България? Тя е малка развиваща се страна, характеризираща се с 

икономическа и политическа нестабилност и всички други стандартни 

неща, които политическите коментатори повтарят непрестанно. Как може 

тя да бъде най-важната държава на Балканите? Може би това твърдение е 

несъвместимо с Вашите представи и няма никаква стойност, но помислете 

върху написаното. Знаете ли, че България е най-старата държава в Европа, 

която никога не е променяла името си [2]? Това твърдение не е 

единственото, което гали слуха на българите. Председателят на 

Европейския съвет Доналд Туск също споделя мнението, че „България е 

най-старата държава в Европа и че нейната армия не е загубила в битка 

нито едно свое бойно знаме“ [2]. 

Един от най-големите специалисти по история на Европа – 

оксфордския професор Норман Дейвис е документирал историческия. 

Нещо повече, според него, когато България е била държава, Европа е 

“ходела права под масата”. Мнението, което споделя за нас като нация е, 

че: “Българите са в ядрото на европейската цивилизация” [3].   

305



Благоприятното географско разположение на нашата държава е 

съществен фактор, който допринася за социално-икономическото й 

развитие. Както знаете едно от основните диференциални предимства за 

конкурентоспособност на националната икономика е транспортът. 

Именно стратегическата позиция, която заема България на Балканите, 

предопределя ролята й като транспортен мост между страните от Западна 

и Централна Европа с Близкия Изток, Западна и Централна Азия, както и 

със северната и южна част на Европа. Успехът на транспортния сектор е 

определящ за развитието на международната търговия, индустриалната 

логистика и туризма в страната. През територията на България 

преминават два важни коридора от TEN-T мрежата: Ориент/Източно-

Средиземноморски коридор и Рейн-Майн-Дунав [4].  

Важно е да отбележим, че най-голямата плавателна европейска река – 

Дунав, е една от артериите на България за осъществяване на уникални 

речно-транспортни връзки със 17 страни от Централна и Югоизточна 

Европа. Именно добрите интермодални транспортни връзки са 

определящи за развитието на България и свързаността на Балканския 

регион  с Европа и света. Това води до засилване на търговските 

отношения, нарастване на инвестициите и гарантиране на достъпа до 

световните пазари.  

България е втората страна в Европа с най-голям брой естествени 

минерални извори. Поради тази причина бихме казали, че тя е световен 

център за балнеология и водни процедури с лечебен и релаксиращ ефект. 

Почти една трета от страната ни е покрита с гори, а най-високият връх на 

Балканите е Мусала (2925м) в Рила, което е предпоставка за развитие на 

алпийските зимни спортове и състезания от олимпийски мащаб. Благода-

рение на уникалните природни дадености (четири сезона, 265 дни 

слънцегреене в годината) и богатото културно и историческо наследство 

(първото обработено злато в света – Варненския некропол; собствена 

азбука, призната за третата в Европа писменост; люлка на европейската 

цивилизация; световни артефакти в нумизматиката, палеонтологията и 

археологията - доказани 17 цивилизационни пласта при разкопки в 

Перперикон) България е третата световна креационна и рекреационна 

дестинация след Италия и Гърция.  

В своята външна политика България винаги се е стремяла към 

постигането на добросъседски двустранни и многостранни отношения с 

останалите страни от региона. Добър пример за това е Договорът за 

приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна 

Македония. В своя труд А. Паргов [5] (2009) дава определение на 

България като страна – медиатор в процесите на регионално ниво. 

„Геостратегическото ни положение в Югоизточна Европа определя 

важността на участието ни в процесите на евроатлантическа 

интеграция на страните от региона. Като държава със сигурна и 
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постоянна външна политика, България е стабилен партньор в рамките 

на ЕС и НАТО, респективно, проводник на идеите на тези организации за 

сътрудничество, сигурност и стабилност в региона“ [5]. „Благодарение 

на първото Българско председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 

2018 г.), Западните Балкани отново заеха водещо място в европейския 

дневен ред. Препотвърдено бе бъдещето на региона като интегрална част 

от ЕС. Напредъкът в европейската интеграция на Балканите, след 

осъществяването на необходимите реформи, съответства на интереса на 

България за изграждане на регион на стабилност, сигурност и 

просперитет, в който да бъдат гарантирани ценностите, принципите и 

стандартите на ЕС“ [6].   

Проучване на фондация Heritage показва, че за 2020 година България 

е най-свободната икономика на Балканите. „Страната ни се намира на 36 

място в света, изпреварвайки всички останали наши съседи. Фондацията 

дава 70,2 точки, като България бележи ръст от 1,2 пункта спрямо 

предходната година. Този ръст се дължи на държавната политика, 

отбелязват от Heritage. България е на 19-о място сред 45 държави в регион 

Европа, а общият й резултат е малко над средния за региона и доста над 

средния за света. България постига стабилен напредък в икономическата 

свобода повече от десетилетие. Данните за здравословен растеж на БВП 

през последните пет години са основание за висока инвестиционна 

активност на запитванията за иновативни производства у нас [7].  

Известно е, че бактерията Lactobacillus Bulgaricus в съюз с Termofilus 

Streptococus, които се срещат само в България, правят българското кисело 

мляко емблема на здравословния начин на живот и дълголетието. 

Високото качество на българския продукт привлича вниманието на много 

инвеститори, включително и на такива от Япония и Китай. Японският 

концерн Мейджи произвежда по български лиценз кисело мляко 

„България“ и го разпространява по целия Индокитайски полуостров. В 

Китай страната ни е известна предимно със своята Розова долина. 

България произвежда до 85% от розовото масло в света и то е обявено за 

еталон на качеството в индустрията за етерични масла. Страната ни е 

световен производител на лавандула. Роза Дамасцена, макар и родена в 

Сирия, намира своето място като тероар и климатични условия в 

Средногорието и Тракийската низина. Извлеченият от нея маслен 

екстракт е тяло на много световни марки парфюми и основен компонент 

във фармацията. По мнението на Жан-Гий Карие, изпълнителен 

председател на Международната търговска камара „Пътят на коприната“ 

„България е една от най-важните страни по пътя между Изтока и Запада и 

търговските партньори разчитат на нея за развитие на отношенията между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа“ [8].  

България е страна на креативни и свободни хора. Именити 

съотечественици са дали достоен принос за развитието на човечеството. 
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Компютърът, електронният часовник, принтерът, телефонният секретар, 

магнетофонната касета, слънчевият хладилник, първото в света 

„антиоръжие”,  въздушната възглавница са една малка част от великите 

открития на българи, които са променили света и начина на живот на 

човека към по-добър, лесен и практичен. 

Главният конструктор на първия в света транспортен пътнически 

самолет "Douglas DC-3" е българин, а Райна Касабова е първата жена 

летец на боен самолет, която взема участие по време на Балканската война 

(1912-1913). Също така откритието на професор Димитър Съселов - най-

отдалечената от Слънцето планета, която се намира на 5 хиляди светлинни 

години от нашата звезда, допринася за постижения в астрономията.  

Христо Явашев (Кристо) е един от най-иновативните изобретатели на 

нашето време. Изключително талантливият артист и дизайнер, заедно със 

съпругата си Жан-Клод и екипът му, съставен предимно от българи, е 

легенда в пространственото оформление и художествените инсталации 

(Завесата в долината Рафъл, Колорадо; Опакованите римски градски 

стени; Бягащата ограда, Калифорния; Обградените острови в залив 

Бискейн, Маями; Чадърите, Япония-САЩ;  Опакованият Райхстаг, 

Берлин; Портите на Сентръл парк, Ню Йорк; Плаващите кейове в езеро 

Изео, Италия). Кристо може да се определи като явление без аналог в 

човешката история. „Няма друг творец, успял да ангажира вниманието на 

хиляди хора по света“ [9]. 

„Корените ни и миналото ни ще са винаги там – зад нас. За да бъдат 

здрава основа на нашите хоризонти.“ Това са думи на американския 

етнолог, Майкъл Кейниг, като отговор на въпроса, защо е избрал гласа на 

народната певица Валя Балканска с песента „Излел е Делю хайдутин“ да 

полети в Космоса с „Вояджър 1“. „Избрах гласа заради качеството…“  

Сега можете да видите една различна България, от това, което беше 

преди да прочетете тази глава. Вашите вярвания се промениха (или поне 

на някои от читателите). Ако разбирате как стана това за толкова кратко 

време, можете да използвате този процес, за да промените всяко социално 

вярване, което имате. Можете да преосмислите индустрии, продукти, 

процеси, планове, култури и дори цели общества. Погледнете Таблица 1 

и вижте твърдения две, пет и шест. 

 

3. Организационно поведение и феноменология 

Бенетон – всички цветове на света 

В този пример, ще разкажем историята за успеха на едно малко момче, 

което от асистент по продажбите в малко магазинче за платове и дрехи, 

днес е марката Бенетон се е една от най-известните модни марки в света. 

Още в ученическите си години Лучано Бенетон се принуждава да напусне 

училище и да започне работа в едно малко магазинче за дрехи и платове. 

Работата му помага да навлезе в бранша на търговията и модата. Знанията 
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и уменията, които демонстрира му осигуряват повишението в асистент по 

продажбите. Прекарвайки по цял ден в магазина зад щанда и 

наблюдавайки поведението на клиентите, той стига до извода, че 

наличието на щанд пречи на директния контакт с продукта, което до 

определена степен ограничава избора на купувачите. Наличието на щанда 

усложнява процеса на покупка, при което се отделя твърде много време за 

един купувач. Вдъхновен от уменията на сестра си да шие дрехи и 

неговите знания за търговията и модния бранш, Лучано решава да 

инвестират средства в закупуването на плетачна машина на която сестра 

му да сътворява от нейните цветни и плътни пуловери. След като са 

създали първата колекция пуловери, Лучано тръгва да продава дрехите от 

врата на врата, докато търговията се разраства до 20 блузи на седмица. Не 

след дълго семейството получава първата си голяма поръчка за 600 блузи. 

Въпреки настъпилата рецесия, семейство Бенетон обмислят вариант да 

изградят собствена фабрика в която всеки член на семейството да има 

определена дейност и ангажимент. По време на строежа на фабриката, при 

Лучано пристига човек който иска да продава неговите дрехи. Така 

семейство Бенетон откриват първият си магазин със средства на 

Марчорело и дофинансиране от тяхна страна. Двамата мениджъри се 

договарят да се продават единствено дрехи на Бенетон в магазина и да 

няма щанд, който да ограничава директният контакт между клиента и 

стоката. Тази формула за бизнес се оказва изключително успешна за 

семейството и по този начин изграждат цяла верига от магазини, които да 

предлагат единствено техните дрехи. Благодарение на специалния вкус 

към дрехите, които са изпълнени със цвят и добро настроение, успяват да 

наложат изцяло нов модерен стил и да засенчат тъмните и мрачни нюанси, 

които са се произвеждали след Втората световна война. Постепенно 

бизнеса на семейството се разраства и магазините, предлагащи 

продукцията на Бенетон достигат до 300. След няколко години Бенетон 

решава, че трябва да се инвестира в нещо ново и взема решение да 

навлязат на пазара на мъжката мода и модата унисекс. Успехът на 

концепцията на Бенетон се вижда от създадените хиляди магазина на три 

континента. Чрез знания, умения, усет и решения (които за някои са били 

неприложими и неефективни - като премахването на щанда), Бенетон се 

превръща в една от най-известните и успешни марки в света [10]. През 

2008 година Лучано Бенетон се оттегля от бизнеса и оставя управлението 

на фамилната компания с активи 155 милиона евро на сина си Александро. 

Посоката на развитие е променена с инвестиции в строителството на 

големи инфраструктурни проекти и назначаване на външни за фамилията 

изпълнителни директори. Мениджърските грешки принуждават 84-

годишния Лучано да се завърне в управлението и да поеме  пасив от 81 

милиона евро през 2016 година. Той е на мнение, че най-голямата грешка 

е спирането на производството на пуловери и го сравнява със спирането 
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на водата в акведукт. Прозрението на Лучано Бенетон става основа за нова 

ера в производството и търговията на конфекция. Той написва 

стратегически план за създаването на спомагателни производствени 

единици, които в последствие се предлагат публично. Предприемаческото 

му прозрение е да наруши всички феноменологични предположения. 

 
Таблица 1. Предположения и последствия от феноменологията 

    Предположение Последствие 

1 Запасът от налични знания на 

хората са тяхната реалност. 
Тази първостепенна реалност 

оформя и ръководи всички 

социални събития. 

2 Този запас от знания дава 

общоприето усещане за 

реалност. 

Предположения, процеси, правила, 

договори и процедури ни 

помагат да се движим в нашия 

социален свят. 

3 Всички индивиди научават 

запаса от налични знания един 

от друг. 

Той става наша реалност. 

4 Приемаме, че другите споделят 

нашия запас от знания. 
Разликите между нашите уникални 

компоненти могат спокойно да 

се пренебрегнат. 

5 Няма нищо присъщо в това, 

което смятаме за истинско в 

нашия социален свят 

Уникалните компоненти в запаса 

от знания на другите спокойно 

могат да бъдат пренебрегнати. 

6 Съществува презумпция, че 

светът е един и същ за всички 

и ние населяваме общ 

социален свят. 

Позволява да типизираме нашите 

действия и това типизиране 

значително опростява нашия 

свят. 

 
Вторият бизнес казус описва историята на аржентинския бизнесмен 

с италиански произход и инженер в автомобилната индустрия Хорацио 

Пагани. Той е основател на Pagani Automobili SpA - италиански 

специализиран автомобилен производител. Преди да стартира собствена 

компания, Pagani е работил за Renault и Lamborghini. Страстта към 

инженерството се появява още докато живее в Аржентина, но усеща, че 

малкият град няма да отговори на неговите желания и мечти, които си 

поставя в инженерната кариера. Още в ранна възраст той започва да трупа 

ценен опит в занаятчийството. Докато работи за Renault, Пагани успява да 
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разгърне и покаже таланта си. След като постига завиден успех в този 

малък мащаб, Pagani посещава Lamborghini и през 1982 г. е нает на работа 

от главния технически директор на Lamborghini. Първоначално в 

компанията извършвал най-обикновени задачи като почистване на пода и 

изпълняване на поръчки, но той бързо си проправил път нагоре по 

стълбата на успеха. Едва на 20-годишна възраст Pagani е главен инженер 

в Lamborghini и изградил концепцията Countach Evoluzione. Той 

проектирал и построил първия си състезател F3 (Формула 3, наричана още 

F3 клас от трето ниво на състезания с формули с отворени колела). 

Страстта му към материалите и леките конструкции предизвика интересът 

му към въглеродните влакна, а по това време никой автомобилен 

производител не е много наясно до каква степен въглеродните влакна ще 

добият популярност в серийното производство. Пагани предлага на 

шефовете си да купят автоклав, в който да се изработват сложни 

композитни части, усилени с въглерод, което може да се окаже 

изключително добра възможност за иновация в този бизнес. Подведени от 

стандарта и нивото на конкуренцията, мениджърите отговарят, че щом  

Ferrari не използва автоклав, значи и Lamborghini няма нужда да го 

прилага. Следвайки амбициите си и подобрявайки своите знания и умения 

той закупува собствен автоклав и основава компания наречена Modena 

Design, която продължава да произвежда композити от въглеродни влакна 

за автомобили от Формула 1 и клиенти като Daimler, Ferrari и Aprilia. 

Неговата история показва, че за да си успешен в това, което правиш е 

необходима правилната комбинация от знания, талант, страст, 

решителност и най-вече добре обмислен план. Решението да скочи смело 

с главата напред и да стартира своя компания сред всички гладиатори в 

бранша според някои хора е  самоубийство. Вдъхновен от Леонардо да 

Винчи, следвайки концепцията, че изкуството и науката вървят ръка за 

ръка, Pagani остава един от най-екстравагантните производители на 

хиперавтомобили в световен мащаб. Неговите творения – автомобилни 

шедьоври никога не са се отличавали с достъпност. Най-скъпият модел в 

историята на марката, от който има само 3 произведени бройки (като 

единият е негов) е на цена - 15 млн. долара. Pagani е олицетворение на 

бутиков автомобилен производител – компанията създава по 40 коли на 

година, но работи на печалба, а вече се подготвя и наследникът на Huayra, 

който засега носи означението С10 и трябва да бъде представен през 2022 

година [11]. 

Най-важното от всичко това е да се разбере, че запасът от налични 

знания не е реалният свят, че не се споделя универсално, че се учи, че се 

приема за даденост. Чрез систематично отменяне на тези виждания и 

стереотипи, човек може да промени запаса от знания на другите. 

Предприемачите и лидерите, повече от всички други, трябва да са с 
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повишено внимание по отношение на своите предположения, приемани 

за даденост за социалния свят. 

 

4. История и феноменология 

Битката при Маратон – 490 г. пр.Хр. 

Атина е най-влиятелният гръцки полис по това време. Тридесет години 

по-рано гръцките граждани изгонват своя владетел, титанинът Хепий и 

установяват първата демокрация в западната цивилизация – управленска 

форма, при която властта произтича от народа и за народа. Хепий бяга в 

Персия и решава да си върне властта като помогне на Дарий I да подчини 

атиняните и останалите гръцки полиси. Той съветва военачалника на 

персите Датис да извърши десант с корабите на източния бряг на Атика в 

Маратонската равнина. На 12 септември 490 г. пр. Хр. там се състояла 

една от най-важните битки в древността за защита на демократичните 

завоевания на гръцките граждани. Атиняните прилагат фалангата – 

бойната формация на гърците. Важна особеност на атинските военни 

формирования е, че те са съставени само от свободни граждани-войници, 

а не роби. Според Шеста книга на Херодот, персийската армия наброява 

600 кораба, от 20 000-100 000 пехотинци и 1000 конници. Атинската 

войска от 9000-10 000 души се ръководи от главния стратег Милтиад 

Млади. Архонтът полемарх Калимах ръководи дясното крило на войската. 

Съюзническият град Платея (в Беотия) изпраща 1000 тежковъоръжени 

пехотинци в помощ на Атина. Спарта не се включва в сражението, тъй 

като по това време са 10-дневните тържества в чест на бог Аполон и 

спартанците се страхуват от гнева на боговете, ако прекъснат аполониите. 

Според Херодот са убити само 192 атиняни и 11 платейци срещу 6400 

перси, като 7 персийски кораба са разрушени. Тактиката, която прилагат 

гърците е нестандартна – 10 стратези се редуват да ръководят битката по 

1 час, като последната част – марша на пехотата в обсега на стрелите на 

персите (400 м) се изминава на бегом.  

Въпреки лятната горещина и липсата на почивка гръцките философи, 

поети, занаятчии, аристократи и политици разгромяват 3 пъти по-

многобройната и опитна в боя персийска армия, половината от която 

остава на бойното поле. 

Дарий I заповядва на остатъка от войните си да се качат на корабите и 

по море да нападни празната Атина. Стратегът Милтиад предусеща плана 

на персите и тръгва с атинските войни обратно към града (на 42 км) за да 

го защити. Войниците пробягват разстоянието в пълно бойно снаряжение 

и пристигат в града преди персите. Когато Дарий акустира на брега, 

установява, че гърците чакат пристигането му. Той се отказва от обсада и 

напуска Атина. Междувременно пристигат спартанските подкрепления, 

за да установят, че атиняните сами са отблъснали многочисления враг. 
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 Ако в тези горещи августовски дни на 490 г. Дарий I e бил успял да 

осъществи плановете си, съвремените модерни общества нямаше да 

познават демокрацията, такава, каквато са я създали атинските граждани. 

И още един подвиг трябва да бъде споменат с респект и уважение – 

професионалният бързоходец и вестоносец Фидипид, пръв съобщил на 

атиняните за победата на Маратонското поле.  

За съжаление, тъй не издържал на напрежението, на което бил 

подложен за 3 денонощия – да избяга 300 км, най-напред от Атина до 

Спарта, търсейки помощ, след това до Маратон (общо 243 км) и накрая 

отново до Атина по терен, който не можел никой да прекоси на кон. Как 

може да се анализира победата в схватката с персите? Този раздел 

предполага да се използват Таблици 1 и 2 като полезни, при среща с 

подобен нерешим проблем. 

 
Таблица 2. Прилагане на предположенията на феноменологията,  

за да бъдат нарушавани 

Предположение                      Прилагане чрез нарушаване на 

предположението 

1. Запас от знания Отричане на запаса от знания 

2. Приемане за даденост Неприемане на нищо за даденост 

3. Научено Научаване на нова реалност 

4. Друго споделяне Не трябва да се насърчават уникални 

компоненти 

5. Нищо вродено Всички имаме уникални компоненти 

6. Светът е еднакъв за всички Не типизирай - усложнявай света си 

        

Три неща характеризират армията на атиняните: бойният ред на 

гръцката фаланга от 8 реда войници, където всеки паднал се заменя 

веднага от друг; добрата атлетична подготовка на свободните граждани-

войници и нестандартното ръководене на битката с демократичната смяна 

на военачалниците почасово. Отговорите произтичат от отричането на 

наличния запас знания, научаването на нова реалност, приемането на 

уникалните компоненти на запаса от знания на колективния ум на 

стратезите и пресъздаването на нова реалност. 

 

5. Заключение 

Тази разработка се опита да намери пресечни точки в социалните 

науки и да покаже истинската сила на интердисциплинарния подход към 

знанието. Научният подход към организационното поведение, 

контролираната тревожност на мениджърите и неограничаваната 

креативност, водят до създаване на продуктови и процесни иновации. 
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Икономиката и науката за предприемаческо поведение, биха могли да се 

възползват от дори и повърхностна оценка на феноменологията. 

 Чрез бизнес и политически казуси е показана силата на съзнателно 

моделираното елиминиране на социалните ограничения върху нашите 

вярвания. Представени са доводи за да се докажат възможностите на 

инструментите на феноменологията да променят нашите схващания и 

така да ни направят по-креативни, иновативни и предприемчиви.  

Шестте аспекта на феномена се проявяват в Таблица 1 предположения: 

Първо, Запасът от налични знания на хората са тяхната реалност; Второ, 

Този запас от знания дава общоприето усещане за реалност; Трето, 

Всички индивиди научават запаса от налични знания един от друг; 

Четвърто, Ние приемаме, че другите споделят нашия запас от налични 

знания; Пето, Няма нищо присъщо в това, което смятаме за истинско в 

нашия социален свят; и Шесто, Съществува презумпцията за това, че 

светът е еднакъв за всички хора и че ние населяваме общ социален свят.  

Последствията от позоваванията на феномена, като ключ водят до 

обобщения като: Първо, Първичната реалност оформя и ръководи всички 

социални събития; Второ, Предположенията, процесите, правилата, 

договорите и процедурите ни помагат да се движим в нашия социален 

свят; Трето, Представата ни за социалния свят  става нашата реалност; 

Четвърто, Разликите между нашите уникални компоненти на запаси от 

знания и тези на другите около нас могат спокойно да се пренебрегват; 

Пето, Уникалните компоненти в запаса от знания на другите също могат 

да бъдат пренебрегвани; и Шесто, Разбирането, че живеем в единен 

социален свят позволява да типизираме нашите действия и това 

значително опростява ежедневието ни. 

В Таблица 2 са систематизирани предположенията на 

феноменологията и възможностите за постигане на успех в бизнеса чрез 

нарушаване на статуквото, т.е. представени са възможни подходи на 

ръководителя, стратега или лидера да избягват приемането за даденост на 

същността на нашия социален свят. Мениджърите могат да използват 

ключа на феноменологията, като се стараят да вникват, разбират и 

избягват презумпциите, които ни ограничават. Феномените дават много 

повече възможности за успех, но тяхното откриване е трудна задача.  
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Abstract. At a time when not only Bulgaria, but the whole world, is facing the biggest crisis 

of any nature, social, health, economic, etc., it will be extremely interesting to study the 

influence of motivational factors on the work of the individual. The purpose of this report is 

to create and validate a survey that integrates the motivational factors available in the 

literature and tries to measure them using the basis of quantitative management methods. 

Keywords: crisis, quantitative management methods, motivational factors. 

 

1. Въведение 

В момент, в който не само България, а целият свят, е изправен пред най-

голямата, може би, криза от всякакво естество, социална, здравна, 

икономическа и т.н., ще е изключително интересно да се изследва влиянието 

на мотивационните фактори върху работата на отделния човек. 

Мотивирането и задържането на персонала са ключови функции в 

управлението на човешките ресурси.  

Същността на мотивацията е прилагане на система от специфични 

инструменти за въздействие върху персонала с цел да се подобри трудовото 

му представяне. В същото време това е психологически процес на 

субективна, вътрешна детерминация на човешкото поведени, чието 

разкриване дава отговор на въпросите защо и в името на какво се проявява 

активността (вътрешна и външна) на личността.  

Мотивирането е функция на възможностите, усилията и желанията 

както от страна на мениджъра, така и на служителя. Целта на настоящия 

доклад е да създаде и апробира анкета, в която се включват наличните в 

литературата мотивационни фактори и да се опита да ги измери, използвайки 

основата на количествените методи в управлението [7]. 
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2. Количествени методи в управлението 

В цитат от статия на американското бизнес-списание “Forbes” от 2010 се 

отбелязва, че все по-голям брой водещи компании насочват вниманието си 

към „аналитичните изследвания“, в които се прилагат количествени методи 

за извличане на знание от данни, въз основа на които се формират бизнес 

решения. Това се прави с цел повишаване на конкурентоспособността и 

достига на по-голяма ефективност. 

При прилагане на количествените методи в управление се използват 

основни понятия като система, процес на управление и цел. Системата е 

съвкупност от обекти и връзки, които представляват едно цяло. Система в 

икономиката и управлението е всяка организация. Като такава, тя се състои 

от хора, средства за производство, транспорт и обмен на информация и 

използва материални, финансови, енергийни и други ресурси. Системата се 

изследва в отношенията между елементите и връзките вътре в нея и 

взаимодействията с околната среда. 

Целта е пълно описание на състоянието на системата, опознаване на 

възможните действия върху нея, променящи състоянието й, т.е. познаване на 

организацията и развитието й. На базата на тези знания може да се състави 

прогноза за състоянието на системата в бъдещ момент от време.  

Дадената система се изследва по отношение на някаква цел, основна за 

нея. Целта определя търсеното състояние на системата измежду всички 

възможни, което води до определен резултат. Изискванията към целта са: да 

може да се оценява количествено; да бъде реално достижима и да бъде ясно и 

точно формулирана. Освен това да има оценка за ефективност.  

Възможните цели на една икономическа система могат да бъдат 

максимална печалба, минимални разходи, ефективност в използването на 

ресурсите, най-пълно опазване на околната среда, максимални доходи на 

работещите в системата и други. 

В настоящия доклад нашата система е самият човек, а целта е да видим 

всеки един от познатите ни мотивационни фактори, как би повлиял върху 

работата му (положителна или отрицателно) и с каква степен на важност е. 

Основният процес при изучаване на системите е процесът на 

моделиране. При него една реална система се съпоставя с абстрактна такава, 

която се нарича математически модел на реалната система. Той представлява 

описание на системата с определени средства. Между модела и реалната 

система трябва да има определено съответствие, за да се превърне той в 

средство за изучаването й. 

Математическият модел на дадена икономическа система описва тази 

система количествено. 

Понеже човекът е на първо място социална система, създаденият в 

доклада модел, ще го описва качествено. 

Стъпките, по които се съставя математическия модел, са: 
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• Избор на подходящи величини (променливи), които се използват за 

описание на реалната система. Те могат да бъдат статични или динамични.; 

• Описание на величините, характерни за околната среда. Те са 

величини-параметри и в се считат за постоянни при конкретно разглеждане 

на проблема.; 

• Описание на връзките между променливи и параметри за реалната 

система и взаимоотношения в рамките на системата. Те се наричат най-общо 

ограничения, които са от тип равенство или неравенство и имат вида f(x1, 

x2,…, xn) = 0 и g(x1, x2,…, xn)<=0.; 

• Определяне на целевата функция на модела, която представлява 

функция на променливите x1, x2,…, xn и измерва степента на постигане на 

целта на модела като тя обикновено е търсене на онези стойности на 

променливите, при които целевата функция достига максимум или минимум. 

 

3.  Мотивационни теории 

 През последните десетилетия човекът е в центъра на управлението на все 

повече компании, разглеждан като носител на възможности за успех на 

организацията. Ето защо фирмите, които се обръщат към индивидуалните 

потребности на служителите си, се радват на тяхното удовлетворение и 

мотивираност  [2]. 

 Според различни теории мотивацията включва съвкупност от вътрешни и 

външни сили, влияещи върху човешкото поведение в процеса на 

осъществяване на дейността, насочена към постигане на определени цели. 

 Отправната точка на мотивационния процес е незадоволената потребност, 

която предизвиква напрежение у човека. То го довежда до ангажиране с 

определен вид поведение с цел задоволяване на потребността и намаляване 

на напрежението. 

 В теорията са известни два вида, добре познати и изследвани, 

мотивационни теории: съдържателни и процесуални. 

 Съдържателните теории разглеждат мотивацията като процес на 

взаимодействие между различните потребности и импулсите те да се 

задоволят [4]. 

 Процесуалните теории акцентират върху причините и начина, по който 

хората избират дадени поведенчески възможности за задоволяване на 

потребностите си и как се променя удовлетвореността им при постигане на 

поставените цели [3]. 

  В настоящия доклад накратко ще бъдат разгледани различните 

мотивационни теории, тъй като има много литература за тях. 

 Основните съдържателни теории са теорията за потребностите на Маслоу, 

теорията на Алдефер, теорията на МакКлилънд и теорията на Херцберг. 

 Теорията на Маслоу се гради на две фундаментални положения – само 

незадоволените потребности могат да въздействат върху поведението и 
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потребностите ни са подредени йерархично според своята важност. Маслоу 

изказва хипотезата за наличието на 5 нива потребности: 

• Физиологични – основни за всеки индивид – потребност от 

поддържане на биологично съществуване, от храна, вода и други; 

• Потребности от сигурност и безопасност, защита и стабилност във 

физическата и междуличностната среда; 

• Социални потребности – от любов, привързаност, чувство за 

принадлежност във взаимоотношенията с другите хора; 

• Потребности от уважение и почит – включва потребност от 

признанието на другите, респект, престиж, потребност от висока самооценка, 

лично чувство за компетентност, майсторство; 

• Самоосъществяване – най-високото ниво на потребности, 

изразяващи се в стремеж да осъществиш себе си, да растеж и използваш 

способностите си в най-пълна и творческа степен. 

Според Маслоу задоволяването на потребностите от самоосъществяване е 

възможно само след удовлетворяването на всички други потребности. 

Потребностите са подредени в така наречената пирамида на Маслоу като в 

основата седят физиологичните, а на върха – потребността от 

самоосъществяване.  

Теорията на йерархията на потребностите на Маслоу се ползва широко от 

мениджърите в организациите. Основните критики към тази теория е, че не 

се отчитат различията в индивидуалните потребности и не се разглеждат 

потребностите в динамика [4, 5]. 

Надграждайки теорията на Маслоу Алдефер предлага теорията ERG, 

която свива петте категории на Маслоу в три: потребност от съществуване, 

потребност от свързаност и потребност от растеж. Подобно на Маслоу и тук 

авторът прави прогнози, че когато всяко ниво на потребности се задоволи, 

следващото по-високо равнище става силен мотиватор [4]. 

По-всеобхватна теория от гледна точка на потребностите е теорията на 

МакКлилънд за мотивация за постижения. Подчертава се значението на три 

потребности: от постижения, власт и принадлежност. Според МакКлилънд 

хората са мотивирани от различни модели потребности. Факторите, които 

водят до мотивация на труд може да са различни при отделните хора според 

конкретния им модел на потребностите [4]. 

 Двуфакторната теория на Херцберг е предложена от него през 1959 г., въз 

основа на изследване на 200 инженери и счетоводители, на които са зададени 

въпросите кога са се чувствали особено добре на работното си място и кога 

са се чувствали особено зле. После всеки от служителите е помолен да опише 

условията, довели до дадените конкретни чувства. Обобщавайки данните от 

изследването Херцберг прави изводи, че поддържащите (хигиенни: политика 

и администриране на компанията; технически контрол; междуличностни 

отношения с равни, с подчинени и с висшестоящи; заплата; сигурност на 

321



работното място; личен живот; условия на труд и статус) фактори 

причиняват много недоволство, когато липсват, но не създават силна 

мотивация, когато ги има. От друга страна, факторите: постигане на 

определен резултат, признание, служебно повишение, естеството на самата 

работа, възможност за развитие на личността и отговорност водят до силна 

недоволство, когато отсъстват. В ядрото на мотивационните фактори на 

Херцберг стои длъжността, т.е. те се отнасят пряко до самата работа, до 

изпълнението ѝ от конкретния човек, до отговорностите, свързани с 

изпълнението на служебните задължения и до развитието и признанието, 

които се получават от нея. Херцберг е доразвил идеите на Маслоу и ги е 

направил пригодни за прилагане към работната ситуация. Според него 

мотиваторите трябва да бъдат вградени в длъжността, за да се подобри 

мотивацията. 

 Критиките към теорията на Херцберг са: 

• Хората са склонни да извеждат причините за задоволството от своите 

собствени постижения, но обясняват своята неудовлетвореност по-скоро с 

пречките, създавани от политиката на организацията или от мениджърите, 

отколкото със собствените си недостатъци.; 

• Двуфакторната теория прекалено опростява действителните 

взаимовръзки между мотивация и неудовлетвореност, както и между 

източници на задоволство и неудовлетвореността от работата.; 

• Авторът приема, че съществува тясна взаимовръзка между 

задоволството и производителността, но в изследванията му се анализира 

само задоволството [5, 6]. 

Процесуалните теории за мотивацията насочват вниманието си върху 

това, как се създават вътрешните стремежи и подбуди, т.е. как поведението 

се инициира, направлява, поддържа и преустановява [5]. 

Най-популярните процесуални подхода са теория на очакванията, теория 

за целите (за целеполагането), теория за личната ефективност, теория за 

реактивността и теория за равенството. 

Теорията за очакването е една от най-популярните мотивационни теории. 

Известна е още като теорията валентност-средства-очаквания. Под това 

заглавие съществуват много теории с корени от разработката на Вруум от 

1964 г., според която поведението е резултат от съзнателни избори между 

алтернативи. Тази теория твърди, че предпочитанията на хората към един или 

друг изход са пряко свързани с персоналното състояние на потребностите им.  

Очакването се отнася до личностното убеждение на индивида за 

възможността му за постигане на определено ниво на изпълнение на дадена 

задача. Върху очакването могат да повлияят редица фактори: нивото на 

увереност в уменията, които се изискват за изпълнение на задачата, нивото на 

очаквана подкрепа от страна на висшестоящите и подчинените, качеството на 

материалите и оборудването, наличността на подходяща информация. Смята 
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се, че предишен успех при изпълнение на задачата усилва очакването за 

успех в конкретния момент. 

Вруум дефинира инструменталността (средство) като „вероятността един 

изход – резултат (добро ниво на изпълнение, например) да се свърже с друг 

изход – резултат (награда)“. Необходимо е да се отчете, че добро изпълнение 

може да бъде, но може и да не бъде, средство за придобиване на награди. 

Важно за мениджмънта е, че за да бъде осигурено високо ниво на 

изпълнение, то трябва да се свърже с желания изход (позитивната 

валентност), и тази връзка да е ясна и на двете страни. 

Валентността се определя от емоционалната оценка, която служителят 

дава на евентуалния резултат и се свързва с удовлетвореността от 

постижението. С негативна валентност е онзи резултат, който предпочитаме 

да бъде избегнат – умора, стрес и т.н. 

Вруум предполага, че убежденията на служителите относно очкаване, 

валентност и инструменталност си взаимодействат психологически и 

създават мотивационна сила, която кара служителя да действа така че да 

увеличи удовлетвореността и да намали неудовлетвореността. Мотивацията е 

равна на произведението на очакване, инструменталност и валентност [3]. 

През 1968 г. теорията на очакванията се доразвива чрез циркулационния 

модел на Портър-Лоурър. В него те прибавят още фактори, влияещи върху 

формиране на трудовата мотивация. Според модела, за да се трансформира 

мотивация в действие, са необходими и съответните способности, формирани 

на базата на вродени умения, придобити знания и обучение. Също така 

конкретното поведение трябва да е в съответствие с ролевия модел, възприет 

от индивида. Прилагането на този модел в управлението изисква от 

мениджърите периодично да си задават следните въпроси: Какви са 

потребностите на съответния подчинен?; Мога ли по някакъв начин да 

помогна за задоволяване на тези потребности?; Зависят ли от изпълнението 

наградите, които контролирам и давам?; Притежава ли този служител 

уменията, характера, поведението и опита, които са нужни за изпълнението 

на служебните му задължения?; Точно ли оценявам изпълнението на 

служебните задължения и ако не, защо? и Докога ще продължи да бъде 

мотивиран този служител? Какво трябва да направя, за да го поддържам 

мотивиран [3, 5]? 

Теория за целеполагането е върху разработките на Латам и Локи, които 

определят ролята на целите върху повишаването мотивираността и 

представянето. Според авторите поставянето и насочването на служителите 

към определени, ясни и по-трудни, но постижими, цели води до по-добро 

представяне и до усилване на поведението (в сравнение с обща цел, изикваща 

от тях да направят най-доброто, на което са способни). Целите мотивират 

като фокусират вниманието на човека, увеличават старанието и повишават 

нивото на вложените усилия. Три фактора оказват влияние върху връзката 
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цел – изпълнение: отдаденост на целта; адекватни лични способности 

(ефективност) и националната култура. 

Теория за личната ефективност – зад нея стои теорията на Алберт Бандура 

за социалното обучение. Според Бандура ново поведение може да се 

придобие и чрез ролеви модели, и чрез задълбочаване анализа на начините, 

по които човек обработва поведенческите и мисловните причини и 

следствия. Ценността идва и от подчертаване на ролята на личния пример на 

ръководителя. Личната ефективност идва от индивидуалната увереност в 

степента на изпълнение на конкретната задача. Тя има голямо значение за 

мотивацията, особено в трудни моменти, тъй като хора, при които стои на по-

високо равнище ще са по-упорити в решаването на даден проблем, като дори 

негативните критики ще ги стимулират. Мениджърите могат да повишат 

убедеността на служителите в личната им ефективност чрез: осигуряване на 

бързи възможности за успех; даване на конструктивна обратна връзка за 

качеството на изпълнение на една задача; създаване и демонстриране на 

модели за ефективно изпълнение на задачите пред персонала; генериране на 

позитивни емоции. 

Теория на реактивността – на Дж. Брем – характерното в нея е излагането 

на тезата, че работещите не са пасивни приемници на мениджърските 

решения, а наблюдават и оценяват активно средата, в която се трудят. Те се 

стремят да намалят неопределеността в трудовата среда, чрез контрол над 

различни фактори, с които е свързан резултата от техния труд 

(възнаграждението).  

Теория за равенството – при нея не се разглежда мотивацията като строго 

индивидуален процес, а се посочва влиянието на организацията върху 

развитието на мотивите за труд. Теорията за равенството е развита от Адамс 

и е свързана със субективната оценка на индивида за това как той е третиран 

в сравнение с другите. Според нея хората са мотивирани да търсят социално 

равенство и справедливо разпределение на наградите спрямо степента на 

вложения труд.  

Теориите, които бяха разгледани досега са от средата на 20-ти век. 

Съществуват и някои съвременни мотивационни теории. 

Теорията на когнитивната оценка, разработена от Деци, е теория за 

вътрешната мотивация, според която съществуват две мотивационни 

системи: вътрешна и външна, свързани с два типа мотивиращи фактори: 

търсене на ситуации с умерено предизвикателство за индивида, където 

оптималната стимулация се определя от нивото на способностите, 

компетентността и възможностите за успех и развитие и завоюване на 

предизвикателни ситуации с основен мотив намаляване на субективната 

неувереност посредством овладяване на предизвикателството.  

За вътрешни мотивационни фактори се приемат: отговорност, 

постижения, компетентност, мотиватори, произлизащи от актуалното 
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изпълнение на задачата или работата. Тези мотиви имат 

правопропорционална връзка с удовлетвореността от труда. 

Външните мотивиращи фактори са заплащане, изкачване в йерархията, 

статус, престиж, обратна връзка, условия на труд, фактори, които произлизат 

от обкръжаващата среда и се контролират от други лица. Едните или другите 

може да са по-силно изразени при всеки индивид. 

Теорията за реинфорсирането на мотивацията е своеобразен контрапункт 

на теорията за целите и ползва бихейвиористкия подход, според който 

поведението е функция от своите последици. Тази теория изповядва, че 

поведението може да бъде контролирано чрез реинфорсиране, като всеки 

позитивен или негативен изход или ще повиши, или ще намали вероятността 

от повторение на това поведение. От значение е, че определени типове 

поведение могат да бъдат предвидени и формирани посредством механизми 

за реинфорсиране (вторично усилване) без да се отбелязва вътрешното 

състояние на индивидите. Доколкото тази теория се основава на реакциите, а 

не на онова, което в действителност причинява поведението, тя може само 

условно да бъде наречена мотивационна теория. Може да се използва за 

предлагане на подходящи средства и начини за контролиране на мотивацията 

и е подходяща за контролиране количеството и качеството на изпълнение, 

устойчивостта на вложените усилия и равнището на отсъствия, забавяне на 

изпълнението и злополуките [3]. 

 

4. Анкетно проучване 

За да се установи влиянието на мотивационните фактори върху хората, бе 

разработена и проведена анкета сред 70 човека, работещи в различни 

организации. Външните фактори, които са непроменими, са пола и възрастта 

на участниците в проучването. В него се включиха 27 мъже и 43 жени. 

Възрастово са разпределени така: 2 мъже и 3 жени между 20 и 30 години, 10 

мъже и 15 жени между 30 и 40 години, 11 мъже и 17 жени между 40 и 50 

години, 4 мъже и 8 жени от 50 нагоре години. От тях 6 мъже и 11 жени са със 

средно образование, а 21 мъже и 31 жени – с висше. Образованието също е 

външен фактор, който е от части променяем, ако конкретната личност има 

мотивация да го направи. 

Мотивационните фактори, които бяха включени в анкетата са 16: 

вътрешно удовлетворение, отговорност, възможност за развитие на 

личността, самата работа, служебно повишение, признание, постигане на 

нещо, статус, условия на работа, личен живот, сигурност на работното място, 

заплата, междуличностни отношения с подчинените, междуличностни 

отношения с контролиращия орган, технически надзор и политика и 

администриране в организацията. Анкетираните трябваше да ги оценят с 

цифрите от 0 до 5, като 0 се дава за най-малко мотивиращите фактори, а 5 – 

за най-силно влияещите мотивационно фактори на конкретната личност. 
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За да кажем, че един фактор е силно мотивиращ, ние трябва да го 

разгледаме и съпоставим с външните фактори, например силен мотиватор за 

2-мата мъже на възраст между 20-30 години, участвали в нашата анкета, ще е 

този, общата оценка, на който е по-голяма или равна на 6 (средно и двамата 

са дали оценка 3), а слаб – съответно под 6.  

От направеното проучване става ясно, че всички мотивиращи фактори, 

освен междуличностните отношения с подчинените, са силен мотиватор при 

мъжете между 20 и 30 години. Това може да се обясни от факта, че крехката 

им възраст навярно ги поставя на такава позиция в организацията, на която 

нямат подчинени. 10-те мъже на възраст между 30 и 40 години са дали висока 

оценка (в случая над или 30=3*10) на факторите: заплата, сигурност на 

работното място, личен живот, условия на работа, постигане на нещо, самата 

работа, служебно повишение, възможност за личностно развитие, 

отговорност и  вътрешно удовлетворение, като най-висока е тя за условията 

на труд (46), а най-ниска за политиката и администрацията в организацията 

(12). Личното ми мнение е, че много малко хора осъзнават стойността на 

ролята, която оказва политиката и администрацията на организацията върху 

цялостната й работа, а според анализаторите на фирмената култура, тя е от 

изключително значение за организацията. 11 мъже на възраст между 40 и 50 

години оценяват високо (над 33=11*3) факторите: всички фактори без 

служебното повишение и вътрешното удовлетворение, а те самите са с 

оценка 28, която е една средна оценка. За 4-мата мъже над 50 години най-

силно мотивационно влияние (с оценка 12 и повече) оказват факторите: 

заплата, сигурност на работното място, личен живот, условия на работа, 

постигане на нещо, самата работа, служебно повишение, възможност за 

личностно развитие, отговорност, статус и признание, като сигурността на 

работното място, личния живот, условия на работа и статус имат максимална 

оценка от 20 т, а най-ниско те оценяват политиката и администрацията в 

организацията и техническия надзор (с 8 т). 

За трите жени от 20 до 30 години всички мотиватори играят силна роля 

(имат оценка 9 и нагоре), като максимална оценка те са поставили на 

междуличностните отношения с контролиращия орган, заплата, сигурност на 

работното място, личен живот, условия на работа, служебно повишение, 

възможност за развитие на личността и вътрешно удовлетворение, а най-

ниска – на техническия надзор и междуличностните отношения с 

подчинените. Дамите между 30 и 40 години определят като силни 

мотивационни фактори (с оценка 45 и нагоре): политика и администриране в 

организацията, заплата, сигурност на работното място, личен живот, условия 

на труд, статус, постигане на нещо, признание, служебно повишение, самата 

работа, възможност за развитие на личността, отговорност и вътрешно 

удовлетворение, като най-силно ги мотивира сигурността на работното 

място, а най-слабо – междуличностните отношения с подчинените. 
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Дамите между 40 и 50 години посочват като силно мотивационни всички 

посочени фактори (с оценка над 51), като най-слабата им оценка е за 

факторите технически надзор и политика и администриране в организацията, 

а най-силната за постигането на нещо. За жените над 50 години най-силно 

мотивиращи фактори са всички без политика и администриране в 

организацията (с оценка под 24), а най-силно ги мотивират факторите: 

постигане на нещо, признание и отговорност. Като цяло за жените със средно 

образование най-силно мотивиращи са условията на работа и сигурността в 

нея, а най-слабо – техническия надзор. А за тези с висше образование най-

силният мотиватор се оказва вътрешното удовлетворение, а най-слабият – 

техническият надзор. За мъжете с висше образование най-силният 

мотивиращ фактор са условията на работа, а най-слабият – политика и 

администрация в организацията. Тези със средно образование най-силно са 

мотивирани от сигурността на работното място и личния живот, а най-слабо 

– от отговорността. 

Ако направим обща оценка на мотивационните фактори, без да взимаме 

под внимание пол, възраст и образование на анкетираните, можем да 

обобщим, че условията на работа са най-силният им мотиватор, а 

техническият надзор – най-слабият. 

 

5. Заключение 

В съвременната литература все повече се пише за мотивацията. Тя е от 

изключителна важност, както за развитието на индивида, така и за развитието 

на общностите, в които той пребивава. От много научни публикации по 

темата може да се открие връзката между просперитета и 

конкурентоспособността на една организация и степента на мотивация на 

нейните служители. За да може всяка една фирма да е успешна, би било 

добре през определен период от време да прави подобна на горепосочената 

оценка на мотивационните фактори на своя персонал. Това би ѝ позволило в 

голяма степен да постигне отъждествяване между личните цели на персонала 

и тези на фирмата, което е водещ фактор за нейния успех. 
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Abstract. The article presents the results of a survey conducted through the "Multicomponent 

Model for the Study of Labor Motivation in Administrative Organizations in the "Security" 

Sector and an analysis of the obtained results. Key values of the model components are 

presented in tabular view. The emphasis is on those values representing graphically the four 

vector indicators of the model. The results from three different groups of respondents are 

analyzed. The respondents are divided into these three groups as staff working on operational 

activities, staff working on project activities, and all the staff together. The main goal of the 

study is to verify the value and the feasibility of the vector indicators in real administrative 

organizations. 
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motivation, vector indicators. 

 

1. Въведение  

Изследването има за цел да провери приложимостта на разработения модел 

за изследване на трудовата мотивация в административни организации (АО) 

от сектор „Сигурност”, чрез провеждане на експериментално проучване.  

След проведено целенасочено проучване на специализираната литература 

за налични методи и средства за оценка и анализ на текущото състояние на 

трудовата мотивация в административните организации, не беше открит 

модел, който да е практически приложим и ориентиран към взаимно 

зависимата съвкупност от: служители, организация и трудова дейност. Тези 

три компонента са основни при изследване на трудовата мотивация и поради 

тази причина е необходимо тяхното взаимно обвързване при провеждането на 

емпирични изследвания.  
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Фокусът на настоящата статия е насочен към представянето на разработен 

„Многокомпонентен модел за изследване на трудовата мотивация в 

административни организации от сектор „Сигурност”, чиято цел е да 

предоставя възможността за лесно практическо приложение. задачите са 

насочени към представянето на получените емпирични резултати от 

проведено изследване „на място“, и по-конкретно върху неговите векторни 

компоненти и тяхното графично подставяне, анализ въз основа на емпирични 

данни, резултати и начини за тяхното повлияване от страна на субекта на 

управление. 

Изследването е проведено в АО от сектор „Сигурност”. Респондентите са 

разделени на три групи – служители изпълняващи основно текущи дейности, 

служители изпълняващи основно проектни дейности и всички служители 

взети заедно. 

Важно уточнение е, че изследването разглежда проблемите на текущата 

трудова мотивация на служителите в АО от сектор „Сигурност”, а не 

желанието им да работят в АО по принцип в дългосрочен план. 

 

2. Многокомпонентен модел за изследване и оценка на трудовата 

мотивация в административни организации от сектор „СИГУРНОСТ” 

Разработеният Многокомпонентен модел е изграден на няколко слоя, като 

всеки от тях съдържа различен брой компоненти, показани подробно на 

фигура 1. 

Първият компонент не се оценява в изследването, но той е описан в модела 

за да насочи ръководителите към тази потенциална опасност, основен риск в 

АО от загуба на ключови служители, блокиране на основни дейности и 

невъзможност за тяхното възобновяване. Неговата оценка е строго 

специфична и предварителните резултати показаха, че служителите много 

трудно дават адекватна информация относно него, рядко са запознати 

подробно и разполагат с актуална информация, затова неговата оценка е 

оставена за ръководителите.  

Останалите 30 (тридесет) айтема се оценяват чрез въпросник (анкета), 

който беше разработен заедно с представения мотивационен модел. 

Оценката на всеки айтем се формира от три въпроса, като два от тях са 

зададени в положителен смисъл, а третият въпрос е зададен в отрицателен. 

Изключение на това е единствено компонентът Удовлетвореност от работата, 

който се формира от 13 (тринадесет) въпроса, 10 (десет) от които са зададени 

в положителен смисъл и 3 (три) в отрицателен. Причина този айтем да бъде 

формиран от повече въпроси се крие в неговата комплексност и стремежа 

максимално точно да бъде извлечена оценката.  

Разработена е и технология за обработка на събраната информация, 

посредством която акумулираните данни да се изчислят и валидират. Това са 

електронни таблици на MS „Word”, които съдържат всички необходими 

329



формули за оценка на айтемите и изчисляването се извършва 

полуавтоматизирано. 

 

 
 

Фиг. 1. Многокомпонентен модел за изследване и оценка на трудовата мотивация 

в АО от сектор „Сигурност” 

 

3. Изследване трудовата мотивация в АО от сектор „СИГУРНОСТ“ 

Целта на емпиричното изследване е да се провери валидността на 

представения „Многокомпонентен модел за изследване и оценка на трудовата 

мотивация в административни организации от сектор „Сигурност”. По-

специално в статията се обръща внимание на графичното представяне на 

ключовите векторни компоненти от модела, а именно: 

1. Основна дейност на организацията (производство – проектиране); 
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2. Основна дейност на служителите (продукт/услуга, производство – 

проектиране); 

3. Тип на организационната култура (производство – проектиране); 

4. Тип на служителя (производство – проектиране). 

Тези променливи играят основна роля в изграждането на представения 

модел, те освен големина имат и посока на своето влияние, при това сумата от 

посоките на всички вектори определя общата посока на влияние. 

Стремежът е всички вектори да лежат на една права (идеален случай), като 

това разбира се е спорно дали е постижимо на практика. 

При провеждане на изследването на група от 10 (десет) респондента в 

електронен вид са им предоставени въпросниците за анкетиране, проведен им 

е инструктаж относно начините за попълване и са разяснени принципни 

въпроси относно въпросниците и целта на самото проучване. 

Групите са разделени по следния начин: 

1. Служители основно изпълняващи текущи дейности (5 бр.); 

2. Служители основно изпълняващи дейности по проекти (5 бр.); 

3. Всички служители общо (10 бр.); 

 

4. Изследователски хипотези             

ХИПОТЕЗА № 1: 

Според авторите, векторите: 

1. Основна дейност на организацията (производство – проектиране); 

2. Основна дейност на служителите (продукт/услуга, производство – 

проектиране); 

3. Тип на организационната култура (производство – проектиране); 

4. Тип на служителя (производство – проектиране). 

подробно описани в  Христова, Георгиев, 2020) трябва да имат принципно 

разминаване в стойностите и посоките между трите изследвани групи. Ако 

такова разминаване се докаже, то би означавало, че различните групи 

респонденти имат от различен вид решения, нуждаят се от различни видове 

подходи и ресурси, за да могат те да се фокусират върху намаляване на ъглите 

между векторите и приближаването им един към друг. 

ХИПОТЕЗА № 2: 

Според авторите, графичното представяне на векторните компоненти 

предоставя директни насоки на ръководителите за мерките, които са 

необходими да бъдат предприети за промяна на получения резултат. 

Информацията от диаграмата е с висока степен на полезност и може да се 

използва както за решаване на проблеми от тактическо, така и за вземане на 

решения от стратегическо ниво. 

Диаграмата показва основните стълбове на трудовата мотивация, като чрез 

визуализацията ръководителите придобиват пространствено ориентиране за 

основните причини, които водят до текущото състояние на трудовата 

мотивация. 
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При провеждане на изследването се получиха следните резултати за 

четирите векторни компонента от модела, изобразени на следващите таблици: 
Таблица 1. Описателни данни на изследването 

Брой респонденти 10 (100%) 

Позиция: Години: Пол: Образование: Трудов стаж: 

Инженер 5 50 <30 1 10 Мъж 5 50 Средно 1 10 0-2 2 20 

Техник 1 10 31-40 3 30 Жена 5 50 Бакалавър 2 20 3-5 2 20 

МОЛ 1 10 41-50 5 50 Друго 0 0 Магистър 7 70 6-10 1 10 

Друго 3 30 51-60 1 10       >10 5 50 

   >60 0 0          

 

В табл. 1 са представени общи данни на респондентите, като съставът и е 

сравнително разнороден. 
Таблица 2. Коефициент за вътрешна съгласуваност на Кронбах – α 

Компоненти на работата Кронбах α 

1 Изискване за психологическо натоварване 0.940 

2 Наличие на еквивалент в частния сектор 0.969 

3 Основна дейност на служителите (производство - проектиране) 0.908 

4 Заплащане 0.856 

5 Рискове 0.759 

6 Обратна връзка от трети лица 0.960 

7 Работа с други хора 0.830 

8 Социална удовлетвореност 0.854 

9 Изискване за възраст 0.878 

Компоненти на организацията Кронбах α 

10 Механизъм за обратна връзка 0.918 

11 Тип на организационната култура (към задачите - към хората) 0.902 

12 Механизъм за корекция на процесите 0.889 

12 Механизъм за контрол на психическото натоварване 0.826 

14 Ниво на справедливост 0.733 

15 Описани процеси 0.907 

16 Политика за защита на еквивалентните професии 0.875 

17 Управление на справедливостта 0.884 

18 Осигуряване на лични потребности 0.926 

19 Основна дейност на организацията (производство - проектиране) 0.873 

20 Наличие на политика за управление на кариерата 0.944 

21 Коефициент на специализация на професиите 0.952 

Служител Кронбах α 

22 Лични ин професионални цели 0.922 

23 Изпитана значимост от извършената работа 0.799 

24 Ниво на психологическо изхабяване (история) 0.720 

25 Професия 0.979 

26 Кариера 0.949 

27 Тип на служителя (производство - проектиране) 0.949 

28 Длъжност 0.960 

29 Лични потребности 0.840 

30 Удовлетвореност от работата 0.807 
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За да се осигури допълнителна подкрепа за проучването с всеки един от 

респондентите беше проведен индивидуален разговор, в който беше разяснено 

каква е основната му цел, какви биха били ползите, последствията и друга 

допълнителна информация. 

 
Таблица 3. Коефициент за вътрешна съгласуваност на Кронбах – α 

Кронбах – α критерий 

Отлично 0.9 ≤ α 

Добро 0.8 ≤ α < 0.9 

Приемливо 0.7 ≤ α < 0.8 

Гранично 0.6 ≤ α < 0.7 

Лошо 0.5 ≤ α < 0.6 

Неприемливо α < 0.5 

 
Таблица 4. Сравнителни данни на ср. стойности и стандартно отклонение на 

някои от по-големите различия между двете групи респонденти 

Всички 

служители  

(10 бр.) 

Служители 

работещи по 

проекти  

(5 бр.) 

Служители 

работещи по 

текуща дейност  

(5 бр.) 

№ Компонент 
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 Компоненти на работата       

1 

Основна дейност на 

служителите (създаване 

или производство на 
продукти/услуги) 

3.6670 1.64842 4.5340 1.57487 2.8000 1.32456 

 
Компоненти на 

организацията 
      

2 
Тип на организационната 
култура 

3.0660 1.34113 2.8660 1.48616 3.2660 1.31842 

3 

Основна дейност на 

организацията (създаване 
или производство на 

продукти/услуги) 

4.2340 1.26868 4.2680 1.69089 4.2000 .87146 

 
Компоненти на 

служителя 
      

4 

Тип на служителя 

(производство - 

проектиране) 

4.7670 1.56353 5.6000 1.09062 3.9340 1.60506 
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Всички респонденти споделиха своите притеснения относно сигурността 

или по – точно осигуряването на сигурността на обратната информация от 

попълнените въпросници. Как тя ще бъде съхранявана, как би повлияла на 

ситуацията след проучването и други въпроси, които своевременно бяха 

изяснени. 

Поради високите стойности на коефициента Кронбах – α, табл. 2 може да 

се заключи, че въпросникът е изграден добре, въпросите са разбираеми и 

проучването може да бъде прието за валидно. При оценката на коефициента е 

използвана следната пояснителна таблица 3 (Манов, 2001). 

 

5. Анализ на получените емпирични данни  

От таблица 2 може да се видят данните за вътрешната съгласуваност на 

всички компоненти от модела, като е видно, че те имат задоволително високи 

стойности, включително и тези на векторните компоненти: 

1. Основна дейност на служителите (производство - проектиране) - 0.908; 

2. Тип на организационната култура (към задачите - към хората) - 0.902; 

3. Основна дейност на организацията (производство - проектиране) - 0.873; 

4. Тип на служителя (производство - проектиране) - 0.949. 

Таблица 4 е сравнителна таблица, която показва стойностите на векторните 

компоненти между различните групи респонденти. От тази таблица се вижда, 

че средните им стойности са най - високи при служителите изпълняващи 

проектна дейност, в сравнение с тези изпълняващи текущи дейности. След 

това данните са нанесени и представени чрез векторни диаграми. 

И на трите векторни диаграми големите на векторите са избрани да бъдат с 

еднаква стойност, това са параметри, които се определят от ръководителите, 

които анализират резултатите от изследването. Те могат да бъдат различни в 

зависимост от преценката на конкретния анализатор, като това да помогне за 

анализа, напр. дори някой вектор да се разминава драстично с посоката на 

останалите, той може да е определен с много ниска степен на важност и 

съответно да не бъде взет под внимание. 

На фиг. 2 е представена векторната диаграма на служителите, които 

упражняват предимно проектна дейности. От диаграмата е видно, че според 

респондентите, основната дейност на организацията е близка до средната, 

тоест изпълнява се както проектна така и текуща дейност относителен баланс.  

Освен това посочват, че основната им дейност според тях отново е близка 

до средната, което означава, че те освен натоварени с проектна дейност 

изпълняват и много текуща и не може да се каже, организацията както и 

служителите са строго ориентирани към едната или другата дейност. 
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Фиг. 2. Графично представяне на векторните показатели на изследваната група 

изпълняваща задачи свързани с работа по проекти 

 

Оценката им за тяхната лична нагласа, или от какъв ти са те самите обаче е 

доста по ориентирана и сочи към проектна дейност. Това означава, че те 

определят себе си като служители желаещи и имащи симпатии предимно и 

основно към работа по проекти.  

Също така посочват, че организационната култура в организацията или по-

скоро в микроорганизационната единица, в която се провежда изследването е 

насочена в посока предимно текуща дейност.  

Изводите, които биха могли да бъдат направени са следните. 

В този екип от служители упражняващи основно проектна дейности, 

служителите изпълняват и много други дейности, щом като определят 

собствената си заетост като умерена, а не строго насочена към работа по 

проекти. Основната дейност на организацията също е посочена с много сходна 

стойност и почти съвпада с дейността на служителите. При тази ситуация не 

бихме могли да очакваме много висока трудова мотивация, нито висока 

ефективност защото липсва специализация.  

Работата по проекти изисква себеотдаване, вникване в смисъла и 

стойността на проекта, изисква полагане на големи усилия за справяне с 

непредвидени ситуации, развитие на собствените познания на служителите и 

мн. други. Ако служителите изпълняват и сходен обем от текущи задължения, 
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то предходните необходими дейности свързани с проектната дейност не биха 

могли да се осъществят в нужната степен следователно няма как служителите 

да се отдадат в едната от двете дейности.  

Друг притеснителен факт е, че инфраструктурата в микроорганизацията не 

помага на проектната дейности и респондентите посочват, че тя е основно 

свързана с текущите дейности.  

Служителите, които работят по проекти имат нужда организацията да 

разбира тяхната работа, да им съдейства, да ги подкрепя и да търпи развитие 

заедно с техните нужди и в зависимост от сложността на изпълняваните 

проекти. Ако организационната култура в организацията е в голяма степен 

ориентирана към текущата дейност значи, липсват традиции като провеждане 

на брейн-сторминги, събирания с цел решаване на проблеми свързани с 

проектите, регулярни срещи и др. Тези обстоятелства препятстват 

служителите да изпълняват ефективно дейностите си по проекти.  

 
 

 
 

Фиг. 3. Графично представяне на векторните показатели на изследваната група 

изпълняваща задачи свързани с работа по текущи дейности 
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Фиг. 4. Графично представяне на векторните показатели на изследваната група 

като цяло, текущи и проектни дейности 

 

Това, че служителите посочват собствените си интереси основно към 

работа по проекти означава, че ръководителите трябва да имат предвид този 

факт когато разпределят дейностите и задачите в организационната единица. 

Ако този екип от служители бъде заставен да изпълнява изцяло текуща 

дейност то няма как да очакваме висока вътрешна мотивация за работа и 

ръководителите трябва несъмнено да се съобразят с този показател. 

На фиг. 3 може да се забележи, че служителите изпълняващи основно 

текущи дейности са потвърдили стойностите на основната дейност на 

организацията и организационната култура. Посочили са също така и, че 

тяхната основна дейност е доста по-ориентирана към текущите дейности, но 

не е изцяло насочена към тях. Съответно означава, че понякога и те участват с 

конкретни задачи по някои проекти.  

Определят и собствените си нагласи за работа като колебаещи се, не 

конкретно насочени към едната или другата основна дейност на 

организацията.  

Тук ситуацията е по-добра от предходната група респонденти като 

организационната култура спомага текущата дейности, разбиранията на 

хората са им ориентирани към текуща дейност и като цяло векторите са с 

относително малки ъгли по между си и като цяло се разполагат в лявата страна 

на графиката. 
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Третата графика от фиг. 4 показва, че резултатите, които бяха разгледани 

по-горе се осредняват, което води до събирането на векторите предимно около 

средата на графиката. Това означава, че ако се разглежда групата респонденти 

като цяло без разделяне по основните дейности ще се получим осреднен 

резултат и информацията, която беше коментирана по-горе от фиг. 2. и фиг. 3. 

ще бъде маскирана и ръководителите не биха могли да имат достъп до нея. 

Някои от стойностите на векторите, които са близки няма да попречат на 

ръководителите да извлекат необходимата им информация, но други, които се 

разминават драстично по посока ще се осреднят и ще се насочат към средната 

част от графиката. 

Стремежът на ръководителите трябва да бъде насочен в посока на събиране 

на векторите в една посока, ако теоретично идеалният случай е когато 

векторите лежат на една права, то на практика това едва ли е постижимо, но 

политиката трябва да бъде в посока събиране на векторите поне в една близка 

област от скалата. 

Напр. ако разглеждаме фиг. 3 ръководителите следва да решат дали за 

организацията (микроорганизационната единица) следва желаната посока, 

дали трябва да се фокусира върху една от двете основни дейности, или да 

запази своя курс.  

Една примерна политика за промяна на посоката на векторите от фиг. 2 би 

могла да бъде следната. 

Дейността на групата респонденти следва да се преосмисли и с цел 

повишаване на трудовата мотивация на служителите и повишаване на 

операционната ефективност, би могло да се преустанови служителите да 

изпълняват и текущи дейности, а фокусът им да остане в работа по проектни 

дейности. 

Относно векторът, който показва, че организационната култура е предимно 

ориентирана към работа по текущи дейности следва да се вземат мерки, като 

напр. осигуряване на конферентна зала за провеждане на регулярни срещи 

касаещи работата по проекти, провеждане на серия от обучения по управление 

на проекти, въвеждане на техники за бързо решаване на сложни комплексни 

проблеми касаещи проектите – брейн-сторминги и др. Цялостно провеждане 

на политика по образоване на цялата организация за смисъла на работата по 

проекти, тяхната важност и особеностите, които са свързани с упражняване на 

тази дейност. 

Промяната на ъглите между векторите не следва да се получи мигновено, 

това е процес който изисква време и провеждането на подобна политика по 

промяна на посоката на някой от тях ще отнема време, но периодичното 

измерване на стойностите чрез многокомпонентния модел може да даде 

информация за скоростта и посоката на преместване на векторите, като по този 

начин ми могло и да се верифицира дали взетите решения са в правилната 

посока и с необходимата интензивност и количество. 
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6. Заключение  

Разработеният Многокомпонентен модел за изследване на трудовата 

мотивация в АО от Сектор „Сигурност“ показва високо ниво на полезност. 

Това е аргументирано от получените емпирични данни  (Коефициент на 

Кронбах, чиято стойност е α – 0,884). Доказаните изследователски хипотези 

показват полезността при прилагането и използването на модела дава добра 

престава за изследваната организационна единица. Благодарение на ъглите 

между векторните показатели, които биха могли да бъдат изчислени с точност 

може да се предприемат необходими действия и да се проведат съответните 

политики за промяната им в желаната от ръководителите посока. 

Четирите векторни показателя на модела изграждат основата, без която е 

не може да се говори за висока трудова мотивация. Ако цялостната дейност на 

една организация е насочена към текуща дейност и в нея има екип от 

служители, които упражняват дейност по проекти, то организацията няма да 

има изградена инфраструктура, която да помага на тези служители. Биха 

липсвали основни елементи, които да подкрепят служителите съответно 

работата им би се затруднявала ежедневно и вероятността от неуспех би се 

повишила, а трудовата мотивация намаляла. 

Прилагането на разработеният многокомпонентен модел създават добра 

основа за провеждането на периодично изследване на трудовата мотивация в 

АО и предпоставка ръководителите да вземат решения по отношение на 

трудовата мотивация съобразно получените резултати. 
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Abstract. Given the importance of motivation to achieve work efficiency, career growth 

and organizational development, in this study is shown that motivating human resources in 

the organization is a key contributing factor and has a decisive impact on achieving 

satisfaction. There is analyzed the applied motivational theories for achieving work 

efficiency and employee satisfaction, which guarantees success in the development of the 

organization. For the purposes of the study, fundamental scientific assumptions and methods 

of the theory of motivation, statistical analysis and weight method are used. 
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1. Introduction 

Labor productivity is one of the leading indicators of a company's economic 

performance. The analysis of productivity thus determines the efficiency of the 

corporate workforce and working hours. 

The most important problem when analyzing and planning productivity is to 

identify and exploit reserves for growth. To do this one needs to determine 

opportunities for improvement in labor productivity. One way of doing this is to 

increase the motivation of employees. 

The term motivation refers to a process of encouraging ourselves and others to 

take action, achieve personal aims or business objectives. The primary purpose of 

the motivational methods is to gain the maximum benefit from the use of the 

existing workforce, which improves the overall performance and profitability of a 

company. 
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Increasing employees‘ motivation is a complex and consistent process. When 

there is a motivational system, there is must take the technical, organizational, 

social and economic factors into consideration. 

There are different approaches in modern staff motivation theories that affect 

the relationships of employees and managers within the organization. These 

theories serve not only as an incentive to perform specific work problems, but also 

as criteria for loyalty and a means of retaining highly skilled employees and 

integrating staff into the organization and the constantly changing production and 

market conditions. Many modern human resource management concepts are based 

on motivational theories and their knowledge is required to understand the relevant 

models and tools for managing the motivational process. 

The achievement of high efficiency, productivity and competitiveness of the 

modern conditions is connected with the constant motivation and stimulation of the 

personnel in the organizations.The authors in [1] are extends the research and 

theory on work motivation by examining temporal stability and change in 

employees’ self-determined work motivation profiles and their differential relations 

to various predictors and outcomes. 

In [2] are deal with the problems of satisfaction with work, the working 

conditions of personnel, are revealed the main motivational factors that affect the 

loyalty of the staff, provided that they continue working at the enterprise or change 

their place of work. Based on the analysis of data collected during the study, ways 

are determined to increase the loyalty of personnel by improving the incentive 

system (incentive) at the enterprises of the oil and gas complex of the Khanty-

Mansiysk. The most important motivational factor for respondents when changing 

jobs is career growth and pay growth. Subject to continuing work at the enterprise, 

the most important factor is immaterial motivation. A comprehensive approach is 

needed to improve the system of motivation (stimulation), which includes 

improving working conditions, developing the personnel reserve system (talent 

management), expanding the social package and other measures to improve 

material and non-material motivation (incentives) of staff. 

The article [3] is explained the scheme of employee motivation tools, which 

meet the scientific requirements prescribed by human resource management 

science and the modern conditions of production enterprise operations. 

Furthermore, it is offered methodological solutions for its practical application. 

The purpose of authors in [4] have been to investigated the interrelation and 

impact of the PDR process, and its elements, on staff motivation. The study is 

based on a case study research approach carried out in two large manufacturing-

engineering departments of a world-class manufacturing organization. The study’s 

results are indicated that in most of the cases, a PDR process does not by itself 

motivate staff. But it is argued that a poorly designed and conducted PDR process 

may make motivation, through personal development, difficult to achieve. This 

paper provides manufacturing managers with an opportunity to understand whether 
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a common business process (i.e. PDR), and the elements that comprise it, can be 

employed as a method to aid in the motivation of their staff. 

In the paper [5] is compared the level of employee motivation in Hungary and 

Slovakia. Total of 30 motivation factors are divided into 5 groups of motivation 

factors. There is analyzed motivation factors relating to mutual relationships, to 

career aspiration, to finance, to work conditions and to social needs. Significantly 

different preferences are observed in 4 of 5 groups of motivation factors preferred 

by Hungarian and Slovak respondents (motivation factors relating to mutual 

relationships, to career aspiration, to work conditions and to social needs). 

In [6] is applied the Herzberg two-factor theory in the perspective of the 

administrative staff of the telecom sector of Pakistan. There is investigated whether 

the motivational (intrinsic) factors and hygiene (extrinsic) factors affect the job 

satisfaction of administrative staff and their influence on telecommunication 

sectors. The results show that the motivational and hygiene factors do not affect the 

job satisfaction of administrative staff. However, job satisfaction seems to be 

connected to career development, compensation and benefits and good working 

environment in the telecom sector in Pakistan. 

The authors in [7] are assessed the level of employee motivation in a trading 

company and its relation to work performance. There is used statistical processing 

and the research results is illustrated by a Paretto chart. 

In [8] is examined how work motivation, specifically intrinsic motivation, 

identified motivation, introjected motivation, and external motivation, influences 

service employees’ job performance. The purpose of this study is to reveal the 

mechanism through which work motivation affects the job performance of service 

employees. The results of this research suggest that intrinsic motivation and 

identified motivation are positively related to service employees’ job creativity, 

while external motivation is negatively related to service employees’ job creativity; 

service employees’ job creativity is positively related to customer orientation; 

customer orientation is positively related to job performance. Furthermore, the 

relationship between intrinsic motivation/identified motivation and job 

performance are sequentially and fully mediated by service employees’ job 

creativity and customer orientation. This study is attempted to develop an 

understanding of the underlying mechanism through which work motivation 

affects service employees’ job performance through job creativity and customer 

orientation. 

The article [9] is examined staff motivation, satisfaction, and job performance 

among the librarians and library staff in six selected university libraries in Nigeria. 

The target population for the study includes the professionals and nonprofessional 

library staff. Significant correlation exists between staff motivation and job 

performance and between job satisfaction and job performance. In addition, the 

two factors (motivation and satisfaction) are exerted significant contribution to the 

determinant of librarians and library staff job performance. Based on the findings, 

the study recommended improvement in the level of motivation of 
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nonprofessionals so that the significant difference with the professional counterpart 

would not be so much pronounced. 

Always the topic of staff motivation has been relevant. Common theoretical 

methodology for the influence of various factors on motivation, as well as methods 

for its investigation and analysis, are also discussed in [10, 11, 12, 13, 14, 15] and 

etc. Motivational problems in the sense of insufficient motivation of the human 

resources of the companies exist, but the tools for their accurate and specific 

diagnosis are not sufficiently used in the practice of the companies. Given the 

importance of motivation to achieve work efficiency, career growth and 

organizational development, we will show that motivating human resources in the 

organization is a key contributing factor and has a decisive impact on achieving 

satisfaction. 

The object of the study is Pharmaceutical Company. 

The subject of the development is the applicable motivational theories and 

methods for motivating the staff to make a contribution and achieve satisfaction, 

applicable to the object of study. 

The main aim is to analyze the applied motivational theories for achieving 

work efficiency and employee satisfaction, which guarantees success in the 

development of the organization. The purpose of the research is to find and retrieve 

information related to the working conditions in the company; what is the 

motivational environment; on the basis of which a system should be created to 

provide the necessary conditions to motivate and stimulate the company staff. By 

defining the directions and anchor points in the management of the motivation 

process, the manager can maximize the potential of human resources in the 

company's activities. 

For the purposes of the study, fundamental scientific assumptions and methods 

of the theory of motivation, statistical analysis and weight method are used. 

 

2. Creating of motivation profile of medical representatives of a 

Pharmaceutical Company 

This study is conducted among 14 medical representatives of a Pharmaceutical 

Company. 

The research is done in two stages: the first stage is determined the importance 

of the main factors for motivation; in the second stage - the degree of satisfaction 

of the most significant factors. 

The factors studied are: 

1. Remuneration according to results 

and performance; 

2. Evaluation of work; 

3. Assignment of tasks; 

4. Career development; 

5. Developing abilities; 

6. Decision-making autonomy; 

7. The importance of the work; 

8. Distribution of work tasks; 

9. Socio-psychological climate in the 

team; 

10. Relations in the team; 

11. Feedback; 

12. Awareness of organization and work. 
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For the implementation of the first stage, a questionnaire is made and released 

among the medical representatives, who determined the significance of the factors 

listed above according to them. The results of the survey are presented in Table 1. 

 
Table 1. Data from the first questionnaire - Absolute frequency  

of occurrence of factors by degrees of significance 
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№ 

Motivation factors 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Σ 

1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2 0 0 1 5 0 1 1 0 3 1 1 1 14 

3 0 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 4 14 

4 0 0 0 1 5 0 1 1 2 2 1 1 14 

5 0 3 1 1 1 1 2 2 1 0 0 2 14 

6 0 1 3 0 1 3 1 1 3 1 0 0 14 

7 0 2 1 0 1 1 3 2 0 1 1 2 14 

8 0 1 2 0 2 1 1 1 2 4 0 0 14 

9 0 0 1 3 0 1 3 2 0 1 3 0 14 

10 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 4 2 14 

11 0 3 3 0 1 2 0 1 0 2 1 1 14 

12 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 3 1 14 

Σ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 

Σ 14 5 5 11 7 5 6 5 9 5 2 8 55 

 

The data from Table 1 are statistically processed and the frequency Table 2 of 

the six most important motivation factors obtained is compiled and for each factor 

j , 6,...,1=j , the relative frequency is: 

6,...,1, == j
N

n
w

j

j
,    (1) 

where: 
jn  is the absolute frequency of the factor j , 6,...,1=j ; 

N is the total number of all items in the sample (N=55). 
 

Table 2. Frequency table of the six most important motivation factors obtained 
№ The most significant six factors Absolute frequency 

jn  Relative frequency 
jw  

1. 1. Remuneration according to results and 
performance 

 

14 

 

0.25 

 

25% 

2. 4. Career development 11 0.20 20% 

3. 9. Socio-psychological climate in the team 9 0.16 16% 

4. 12. Awareness of organization and work 8 0.15 15% 

5. 5. Developing abilities 7 0.13 13% 

6. 7. The importance of the work 6 0.11 11% 

Σ N=55 1.00 100% 
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The results of Table 2 are presented graphically in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Diagram of the results of Table 2 

 

In the second stage of the research, a second questionnaire was released among 

the surveyed staff. This determines the degrees of satisfaction for the six 

motivational factors of highest significance. The data from the second 

questionnaire are given in Table 3. 

 

Table 3. Absolute frequency 
jks , of occurrence of each of the degrees  

of satisfaction k  under each of the factors j , 6,...,1=j , 6,...,1=k  
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1. Remuneration according to results 

and performance 

0 6 3 5 0 0 14 

2. Career development 1 0 1 4 6 2 14 

3. Socio-psychological climate in the 

team 

0 1 2 2 5 4 14 

4. Awareness of organization and work 0 1 0 2 3 8 14 

5. Developing abilities 0 1 4 3 3 3 14 

6. The importance of the work 0 1 4 3 3 3 14 

 

Table 3 is processed and the weights of satisfaction levels for each of the 

motivational factors are obtained as follows: The weight of each factor j , 

6,...,1=j , for each degree k , 6,...,1=k , is 
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P

s
v

jk

jk = , 6,...,1=j , 6,...,1=k    (2) 

where: 
jks  is the absolute frequency of the jth factor by the kth degree of 

satisfaction, 6,...,1=j , 6,...,1=k ; 

P is the total number of staff surveyed, P=14. 

The weights obtained are presented in Table 4. 

 
Table 4. Weight table 
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1. Remuneration according to results 
and performance 

0.00 0.43 0.21 0.36 0.00 0.00 1.00 

2. Career development 0.07 0.00 0.07 0.29 0.43 0.14 1.00 

3. Socio-psychological climate in the 

team 

0.00 0.07 0.14 0.14 0.36 0.29 1.00 

4. Awareness of organization and work 0.00 0.07 0.00 0.14 0.21 0.57 1.00 

5. Developing abilities 0.00 0.07 0.29 0.21 0.21 0.21 1.00 

6. The importance of the work 0.00 0.07 0.29 0.21 0.21 0.21 1.00 

 

The results of Table 4 are graphically presented in Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2. Histogram of the results of Table 4 
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The methods used to process the data in the study are statistical and weight 

based on fundamental scientific assumptions and methods of the theory of 

motivation. 

MS Excel and MS Excel Solver are used for the numerical realization. 

 

3. Analyzing the motivational profile of medical representatives of a 

Pharmaceutical Company and recommendations 

The main motivating factors for the team of medical representatives are 

remuneration according to results and work, career development, social and 

psychological climate in the team, awareness of the organization and work, 

development of abilities and training and the importance of work. 

Performance-based pay is one of the factors that is highly valued by most 

employees. At the pharmaceutical company, this is not a problematic factor as 

many of the employees have noted that they are satisfied. The bonus system works 

and there is no need to make changes in this direction. Career development is a 

much bigger problem for employees. This is also the first problem with higher 

levels of dissatisfaction. 

In many studies across the EU, employees cite career development as a major 

motivating factor when choosing a job. It is crucial that managers have regular 

meetings with employees and direct them to advanced training. They should be 

interested in their interests, ambitions and desires for development. In 2019 three 

long-term representatives with over 5 years of experience and good product 

knowledge have left the company and despite the proposal for better pay, they 

prefer another company because of their career opportunities. This confirms the 

result of the survey. The following recommendation can be made: when opening a 

new position in the company, one must first be recommended by a team member 

who has the desire and the necessary qualities for development. This would 

encourage team members to be loyal employees and to feel valued. 

Awareness of the organization and the work involved with the employees 

concerned is the second factor with unmet need. Hiding information about what's 

happening in an organization always has only negative consequences. It is good to 

keep employees informed of the news and changes that directly affect their work. 

Lack of sufficient awareness can lead to lower efficiency of their work. 

This factor usually contributes negatively to the social and psychological 

climate of the company. Human emotions have a great influence on choices, 

decisions and behavior. It is for this reason that it can even lead to a job change and 

the loss of highly qualified employees. The effectively working team is 

psychologically whole. Here, employee satisfaction is again unsatisfactory. The 

peculiarities of the psychological climate affect all processes throughout the 

organization. 

In order to improve the social and psychological climate in the team, the 

following may be recommended: to be monitored several times a year for analysis 

of the working environment; team building would help bring the team together. 
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Developing capabilities and training, like all other factors, is one of the 

important things for a company. This is where the largest percentage of the 

answers is the column ‘Can not decide’. Learning and development is an important 

process for everyone. Although no degree of satisfaction is indicated, this may be a 

problem as employees can not decide whether they need training. In the presence 

of such a large competition, each representative must have a sufficiently large set 

of knowledge. Investing in human capital, in the form of presentation, sales and 

language training, will contribute to the growth of the company. The establishment 

of an internal system for training and development of the personnel will lead to the 

re-qualification of employees, specialists planned for management positions, 

management personnel of the company. 

The importance of work is a factor again defined by a high degree of ‘Can not 

decide’ going to dissatisfaction. Everyone has the need to make their work 

significant, even if it is not realized. Every employee needs to do things that he or 

she considers important and useful, only then can he / she be satisfied with the job. 

Based on all the factors in this study, it can be seen that the level of 

dissatisfaction is much higher than the level of staff satisfaction. If not taken, this 

may lead to internal company problems and a drop in sales. 

In this article, a study is conducted that shows what are the important factors 

that motivate research staff. Diagnoses problems and recommends the creation of a 

stronger team based on them. The motivational profile of the surveyed staff reflects 

the overall impact of the motivational factors and their level of satisfaction. As 

with any company, there are problems here. The research methodology does not 

solve the motivational problems. The surveyed motivational profile identifies 

weaknesses in the motivation for staff work and directs in what direction work can 

be done to improve employee performance. 

 

4. Conclusion 

Creating a motivation profile captures the problem areas and gives the manager 

direction to improve staff motivation. The motivation of human resources in the 

organization is a key contributor and has a decisive effect on achieving 

satisfaction. With the advent of more research and practice in the application of 

theories of motivation and their methods, managers are becoming increasingly 

aware of the process of motivation. Every company strives for high efficiency, 

productivity and competitiveness. In today's context, this is related to the constant 

motivation and stimulation of staff in organizations. This is a complex problem 

that requires extremely careful and thorough research and analysis. 
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Abstract. Six fundamental interrelated elements have been researched: corporate strategy and 

culture; technology, communication, social and human structure, work process and 

knowledge structure. They must be adequately balanced and integrated within the 

organizational infrastructure so as to create real conditions for the design of virtual teams. 

Key organizational prerequisites and elements related to the design and operation of highly 

effective virtual teams from a structural, management and process perspective are explored. 

The main purpose is to find a common theoretical and methodological basis in the process of 

implementing virtual teams in organizational practice. 

Keywords: virtual team, organizational infrastructure, forms of virtuality, new paradigm, 

corporate strategy and culture, social and human structure, work process and knowledge 

structure, managing change. 

 
1. Въведение 

В съвременния мениджмънт виртуалните екипи са нова парадигма в 

теорията и управленската практика. Информационните и комуникационни 

технологии трансформират икономиката, бизнеса и институциите в 

обществото. В продължителен период от развитието на управлението 

ударението е върху установяването на устойчива среда, йерархия, 

традиционни роли и рутинни операции. Интензивното пазарно проникване във 

всички сектори на икономиката, глобализацията и развитието на средствата за 

информационно общуване налагат промяна в поведението на организацията, 

свързана с нарастващите изисквания на потребителите, по-късия жизнен цикъл 

на продуктите, технологичните новости, политическата и икономическата 

нестабилност. Движещата сила на тези трансформационни промени са 

комуникационните и информационни технологии. Новите възможности за 

генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на 

работа и мислене. Изискванията се увеличават на всяко ниво, от 

индивидуалното през екипното до глобалното. Безпрецедентният брой на 

фирмени фалити и корпоративни сливания през последните няколко години 
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илюстрират една негативна тенденция в съвременния бизнес. Тя се 

характеризира с неспособността на редица организации, в различни сектори на 

световната икономика, да се адаптират към динамичните промени във 

външната среда. Бързите темпове на глобализацията, международната 

конкуренция и развитието на информационните и комуникационни 

технологии налагат преоценка на редица смятани за безспорни до сега схеми 

на управление и генериране на управленски инструменти и методологии, чрез 

които да се възползват от потенциала на ресурсите, технологиите и таланта от 

дистанция. Виртуалните екипи са адекватният организационен модел във 

VUCA-среда и непрекъснат натиск за промяна. 

Технологичната инфраструктура и инструментите за съвместна работа са 

сериозно предизвикателство в процеса на проектиране на виртуални екипи. 

Това изисква адаптирана за целта рамка, която се задава от организационната 

инфраструктура. Тя представлява архитектурата, която предоставя ресурси, 

регулации и норми. В доклада се идентифицират шест основни 

взаимосвързани елемента: корпоративна стратегия и култура; технологична, 

комуникационна, социална и човешка структура, структура на работните 

процеси и управление на знанията, които трябва адекватно да се балансират и 

интегрират в рамките на организационната инфраструктура, така че да се 

създадат реални условия за проектиране на виртуални екипи. Изследват се 

ключовите организационни предпоставки и елементи, свързани с 

проектирането и функционирането на високо ефективни виртуални екипи от 

структурна, управленска и процесна гледна точка. Целта е да се намери обща 

теоретична и методологична основа в процеса на имплементиране на 

виртуалните екипи в организационната практика. 

 

2. Концептуална рамка на организационната инфраструктура 

На фиг. 1 са представени шестте основни взаимосвързани елемента на 

организационния контекст, които въздействат за въвеждането на 

виртуалността в организационната практика: корпоративна стратегия и 

култура; технологична, комуникационна, социална и човешка структура, 

структура на работните процеси и управление на знанията. 

Организационната инфраструктура детерминира елементите на 

организационния дизайн (процеси, структура и системи), начините на 

функциониране на организацията, като синхронизира вътрешните и външните 

взаимоотношения. Тя е фундаментална (опорна рамка) както при 

изпълнението на дейностите – физически, технически, културни, социални и 

функционални, така и при осигуряването на адекватни ресурси – човешки, 

финансови, материални и информационни. 
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Фиг. 1. Концептуална рамка на организационния контекст при проектирането 

на виртуални екипи 

 

Организационната структура е водещ елемент на организационния дизайн 

и детерминира архитектурата на структурните компоненти. Инфраструктурата 

се проектира на базата на външните заинтересовани страни, организационната 

стратегия, структура, използваната основна технология, комуникацинните 

системи, съоръжения и структурни връзки. Това е ключов елемент, който 

вгражда виртуалните екипи в организацията и е свързан с вътрешната власт, 

политиките и процесите [1]. В същото време, обаче организациите трябва да 

анализират и външния контекст – икономически, политически, пазарни и 

конкурентни фактори. Следователно новата стратегия на виртуалност трябва 

да ангажира заинтересованите страни да споделят информация, технологии и 

знания, което е необходимо условие при взаимодействието на 

междуорганизационни екипи. Нормалното функциониране на организацията е 
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в непосредствена зависимост от начина, по който се въвежда виртуалността в 

работните процеси, основните корпоративни ценности, политики и ресурси. 

Виртуалните екипи налагат промени и в организационната структура като 

традиционните йерархични модели се трансформират в децентрализирани или 

плоски. Тези гъвкави организационни форми осигуряват работните и 

социално-емоционалните процеси в екипна среда, където ИКТ и трансфера на 

знания са основни. Организационната структура трябва да се анализира на 

макро- и микро ниво. Макро нивото влияе на функциите, формулирането на 

целите, разпределянето на ролите и отговорностите на виртуалния екип в 

рамките на организацията. Микро нивото се концентрира върху уменията и 

поведението във връзка с отношенията – УЧР и социалната структура. 

Организационната инфраструктура детерминира йерархичния модел 

(нивата на управление) и системата на информационните комуникации. Във 

виртуалните екипи йерархичните взаимоотношения са по-размити, въпреки че 

в рамките на по-сложни организации, които традиционно се основават на 

матрични модели, се налага членовете на екипи да се управляват от двата 

центъра на властта. Аналогично, йерархичните връзки е възможно да не са 

преки между лидера и участниците във виртуалния екип, като този аспект 

влияе на управленските процеси и възможните видове ръководство. 

Изводът, който се налага е, че организационната инфраструктура е 

необходимо да предоставя адекватна среда за работните процеси на 

виртуалните екипи. Възможно е да се изискват адаптирани практики, 

включително мрежови форми на обмен и нови системи за оценка. В основата, 

обаче е стратегията, базирана на виртуалното сътрудничество. Следователно 

трябва да се вземат предвид както външните, така и вътрешните аспекти при 

внедряването на виртуалността в организационната инфраструктура. 

На външно ниво се развиват мрежи и се формират отношения с други 

организации. Например, те могат да приемат формата на аутсорсинг, при 

който организацията използва външни услуги чрез мрежа от доставчици, която 

е възможно да работи и с виртуални процеси при създаването на стойност. 

Организационната инфраструктура трябва да е проектирана за външни 

виртуални връзки с основните заинтересовани страни – потребители, 

доставчици, конкуренти или партньори. Това предполага организациите да 

имат съвместими структури, високоскоростни информационни мрежови 

връзки, адекватен софтуер и инструменти за сътрудничество. Тези ресурси 

създават гъвкава база на системите за виртуални екипи. При проектиране на 

архитектурата на външните връзки, организациите трябва да се съобразяват с 

технологичната инфраструктура. Нивото на технически решения директно 

рефлектира върху ефективността на виртуалните екипи.  Внедряването на 

вътрешни виртуални екипи предполага интегрирането в организационната 

структура на някои концепции и методи на управление, координация, 

комуникация и технологии, адаптирани към виртуалността. В теорията се 
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идентифицират шест основни компонента, свързани с виртуалността: 

стратегия и култура, технологии, комуникации, специфични компетенции, 

структура на управление на знанията, работни процеси, човешки и социални 

структури. Ролите на ключовите компоненти не могат да бъдат изолирани една 

от друга и анализирани извън контекста на структурното развитие на 

организацията в посока на виртуалността. Те са в основата на свързаните 

процеси, изследвани в монографията. Структурата е адекватна когато 

интегрирането на тези елементи в организацията е на високо ниво. Това 

предполага взаимовръзки между шестте компонента. 

Виртуалният контекст изисква нова корпоративна култура, която се 

основава на адаптивна, технологично развита нейерархична организация, 

толерира трансформационните промени и внедряването на иновации. 

Културата създава организационна идентичност и психологическа връзка 

между членовете на виртуалните екипи. Тя е инструментът, чрез който се 

адаптират нови модифицирани структури, необходими за интегрирането на 

виртуалните екипи в организационната практика. Съгласно формулираната 

стратегия организациите структурират дейностите така, че да интегрират 

културните и стереотипни разлики, с цел да осигурят балансирано 

разпределение на ролите на служителите [2]. 

Организационната култура трябва да стандартизира виртуалните екипи. 

В противен случай резултатите са крайно неефективни. Например, ако 

присъствието в офиса е еквивалент на индивидуално представяне и 

ангажираност, логично организационната култура не толерира внедряването 

на виртуални екипни процеси.  

Изводът, който се налага е, че всички елементи свързани с 

организационната култура са основни при проектирането, изпълнението, 

адаптацията и въвеждането на виртуални работни и технологични процеси. 

Технологичната структура е друг елемент на организационния контекст, 

който въздейства върху въвеждането на виртуални екипи в практиката. 

Информационните системи са сферата, която интегрира всички аспекти на 

информационните технологии (ИТ). Те определят обема информация, който 

организациите могат да събират, обработват, филтрират, създават и 

разпространяват данни [3]. ИС са източник на конкурентно предимство. 

Условно могат да се разграничат три ери на развитие в компютърната сфера: 

обработка на данни, микрокомпютри и мрежи [4]. Технологичните иновации 

са в основата на еволюцията на системите за вземане на сложни решения 

(например, сравнителни данни за продажби, прогнозни бюджети и др.). 

Съществува силна връзка между организационната инфраструктура и 

технологиите. Технологичната структура включва центрове за управление на 

бази данни, компютърни и комуникационни мрежи, системи за регулиране. 

Внедряването на виртуални екипи изисква промяна в технологичния 

потенциал на заинтересованите страни, включително и на фактори като 
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структури, процеси и човешко поведение. Необходимостта от ефективни 

инструменти и системи за сътрудничество и взаимодействие е в основата за 

постигане на успешни резултати в екипна среда. 

Разработването на адекватна ИТ инфраструктура, която да управлява 

информационния поток в организациите, изисква високи разходи в ново 

поколение технологии – компютърен хардуер и софтуер, системи за 

управление на данни, комуникационни мрежи и други. Основната цел е 

организациите информационно и комуникационно да осигурят работните 

процеси и необходимите нива на сътрудничество. 

Технологиите за данни и системите за цифрови текстове, изображения и 

глас, радиочестотната идентификация (RFID) създават реални условия и 

предпоставки за вндряване на виртуални екипи. Тези инструменти 

компенсират ограниченията, свързани с географската и пространствена 

разпръснатост [5] и създават възможност за непосредствени въздействия. 

Структурата на ИКТ и технологиите за сътрудничество се наричат с 

термина „групуеър“ (groupware applications) приложения. Той обединява 

връзките между технология, процеси и хора в един организъм, така че да 

функционират в синхрон за постигане на спцифични цели и задачи. 

Групуеърът предлага разнообразни комуникационни канали при вземането на 

решения. Развитието на продуктите, архитектурите с множество потребители, 

споделянето на информация в мрежи, преговарянето и управлението на 

транзакции въздействат върху интегрирането на виртуалността в 

организациите. Структурата на ИКТ е инструмента, чрез който се преодолява 

„парадоксът на виртуалността“ [6]. „Реалната свързаност“ се компенсира чрез 

информационни ресурси, а виртуалната с компетентни членове на екипа. Тези 

ресурси (groupware applications) създават условия за съвместна работа в квази-

реално време и усещане за присъствие [7], което директно въздейства върху 

непосредствените резултати на виртуалните екипи. 

ИТ-проектантите изграждат системи в рамките на инфраструктури на ИС, 

които трябва да включват иновативни решения в контекста на мисията, 

кохезията на групата и индивидуалната удовлетвореност. Изводът, който се 

налага е, че групуеърът създава истинска добавена стойност за организациите 

и за еволюцията на формите на виртуалните екипи, като трансформира 

индустриалните ценности и нагласи в култура на знанията [8]. 

Комуникационната инфраструктура е друг основен фактор във 

виртуалната организация, която осигурява корпоративната стратетия. 

Естествено, тя не може да се изследва извън контекста на технологичната 

структура. Комуникационната структура в екипна среда интегрира два 

основни вида информация: последователна и едновременна. 

Последователната информация се предава от едно лице на друго, а 

едновременната се свързва с използването на споделени ресурси, които са на 

разположение в бази данни. Тези типове информация се използват в 
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зависимост от комуникационните цели. Структурата регулира необходимата 

информация за дейността на екипа, като фокусът е върху осигурването на 

изпълнението на задачите. Характерна особеност на комуникационната 

структура във виртуална екипна среда е, че тя е децентрализирана и гъвкава, 

което създава предпоставки за лесно адаптиране към организационното и 

културно разнообразие. Ролята на лидерите в този процес е фундаментална и 

се свързва с намаляването на дистанцията между структурата и процесите, 

ситуационните възприятия и невидимите психологически движещи сили. По 

този начин се предлага концептуален модел за реализиране на екипните цели 

във виртуална среда на базата на взаимодействие в рамките на съществуващата 

организационна култура. Комуникационните технологии създават 

взаимоотношения между членовете на екипа и инициират благоприятни 

условия за виртуална работа като стимулират творчеството и креативността. 

Профилът на членовете на организацията и индивидуалните 

характеристики трябва да се вземат предвид при проектирането на 

комуникационната структура. Програмите за обучение (включително on-line 

софтуерно-базираните програми) и екипното учене, развиват 

многокултурните и виртуалните възприятия, които подобряват ефективността 

на вътрешните и външни комуникации във виртуален контекст. Всъщност 

„меките умения“ са по-трудни за придобиване в сравнение с техническите. 

Организациите, които инвестират в придобиването на нови знания и умения 

(компетенции) и развиват човешкия потенциал са в уникална пазарна позиция 

по отношение на внедряването на иновативни модели и управленски практики. 

Структурата на знанията е елемент на организационния контекст при 

проектирането на виртуални екипи. Условно специфичните знания и умения 

могат да се органзират в три направления: декларативни (предметни), 

процедурни и структурни. Декларативните са знания и свойства от 

предметната област и се свързват с начините на функциониране на 

организацията (как и защо). Процедурните са оперативни знания и 

идентифицират различни стъпки или дейности, необходими за изпълнение на 

задачите, като по този начин се постига стандартизация на процесите 

(инструкции или методики). Структурните знания се фокусират върху 

решаването на проблеми и разработването на стратегии.  

Според базираната на знания концепция, организацията се възприема като 

социална общност, която интегрира специализираните знания на индивидите 

със своите цели и услуги, така че да се развиват организационните 

способности. Знанията формират ключовите компетенции и са в основата на 

създаването на стойност. Стратегията основана на знания е инструмент за 

устойчиво конкурентно предимство, тъй като практически е невъзможно 

компетентностните модели да се имитират или дублират от други 

организации. С развитието на информационните технологии се променя 

структурата на знания, която се разширява чрез системата за управление на 
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знания. Във виртуална екипна среда трансфера на знания е основен рисков 

фактор в процеса на функциониране, успоредно с технологичните и 

комуникационните. Знанията трябва да се трансформират в информация, за да 

се използват ефективно от виртуалните екипи. Освен това те трябва да са 

интегрирани в организационната структура. 

Едни от критичните предизвикателства пред управлението на знания във 

виртуална екипна среда са свързани с ефективното управление на 

съдържанието (създаване, модифициране и прилагане на знания), улесняване 

на сътрудничеството, намирането на необходимата експертиза за вземането на 

решения, на базата на актуални, адекватно интерпретирани данни и 

информация. В реалната практика, обаче не всички знания са формализирани, 

като например индивидуалната интуиция и скритите знания (implicit (tacit) 

knowledge), които Davidson (2013) нарича с термина „когнитивни знания“ [9], 

които много трудно се интегрират в организационната структура. Липсата на 

формализация може да се отнася и до „ситуационни“ или „контекстни“ знания, 

които са свързани със специфичните за обекта работни практики. Този 

проблем е особено актуален и се преодолява чрез виртуални пространства за 

обучение и комуникации. Изводът, който се налага е, че управлението на 

знанията е един от организационните лостове за иновации и развитие на 

екипни компетентностни модели за ефективно представяне. Това естествено 

изисква адекватна организационна структура, адаптирана към виртуалния 

контекст. Въпреки, че жизненият цикъл на виртуалните екипи е детерминиран 

във времето (например, в рамките на конкретен проект), обучението чрез 

екипния процес създава допълнителна добавена стойност в две направления. 

От една страна, членовете на виртуални екипи разширяват социалните си 

мрежи, а от друга работните процеси се кодират в допълнителни нови знания 

в организационната памет. 

Структурата на работните процеси е друг основен елемент, който 

въздейства върху виртуалния контекст. Тя е свързана с организирането на 

набора от разнородни дейности в организацията и декомпозирането им до 

управляеми работни елементи или задачи. Структурата на работните процеси 

идентифицира логическите връзки между дейностите, необходимите ресурси, 

ролите, отговорностите и времето за реализиране на целите. Тя е пряко 

свързана с работната среда, например непосредственото физическо 

обкръжение и условия за изпълнение на дейностите. 

Във виртуален контекст структурата на работните процеси в голяма 

степен зависи от технологичната структура, тъй като се базира на системи, 

които моделират, контролират и управляват дейността чрез дистанционни 

форми и специализиран софтуер. Съществуват три измерения на работните 

процчеси: софтуерни инструменти, системи, които определят техническата 

архитектура и организацията на бизнес процесите. Във виртуална среда 

работните процеси са с по-висока сложност на управление, която изисква 
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гъвкавост и координация, поради географските и времеви ограничения, 

дисциплината, ценностите и културните различия [10]. Изводът, който се 

налага е, че адаптацията към виртуалните работни процеси изисква адекватен 

управленски подход, който да стимулира участието на заинтересованите 

страни. Това предполага и наличието на изградена човешка и социална 

структура. 

Във виртуална и екипна среда структурата на социалните 

взаимоотношения и мрежи се концентрира основно върху комуникацията и 

взаимодействието чрез компютърни системи и технологии. Социализирането 

е непрекъснат процес на научаване и придобиване на поведенчески и ролеви 

модели от членовете на организацията. Дистанцията между участниците във 

виртуалните екипи е променлива, която въздейства при изграждането и 

поддържането на социални връзки. Терминът, който се използва в научната 

литература е „социално присъствие“ – степента, в която едно средство 

улеснява междуличностните взаимоотношения в процеса на взаимодействие. 

[11]. Във виртуална екипна среда дистанцията и размера на групата влияят на 

индивидуалното физическо и интерактивно изразяване и следователно се 

отразяват на процесите на взаимодействие. Непосредствените резултати се 

свързват с комуникационни проблеми и възможни конфликти, ако тези 

процеси не се управляват ефективно. За преодоляването на критичните 

социални ситуации [12] предлага „рамка на съответствието лице-среда“, 

където се идентифицират индивидуалните умения, необходими за работа във 

виртуален контекст. Ефективната социална структура се базира на 

архитектурата, внедрена за социален и информационен обмен, която 

стимулира организационни практики и механизми свързани с изграждането на 

социални връзки, споделяне на знания, интеграция и сътрудничество в 

рамките на виртуалните екипи. 

 

3. Заключение 

Изследваните в доклада елементи на организационния контекст са 

фундаментални в процеса на проектиране на виртални екипи. В основата е 

организационната инфраструктура, която изгражда, въвежда и адаптира 

ефективни взаимовръзки между корпоративната стратегия и култура, 

технологиите, комуникациите, структурата на управление на знанията, 

работните процеси и социалната структура. Анализираните концептуални и 

специфични измерения по категоричен начин обосновават тезата, че 

виртуалните екипи са нова парадигма в теорията и практиката на съвременния 

мениджмънт. Базирани на иновативни технологии те са неделима част и 

основна градивна единица на организациите на бъдещето. 

Няма универсални формули и организационни решения. Проектирането 

на адекватна инфраструктура (структура, процеси, системи, ресурси, 

регулации и норми) е първата стъпка в процеса на имплементиране на 
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виртуални екипи в организационната практика.  Няма категорични емпирични 

данни, които да идентифицират ефективен алгоритъм за внедряване и 

уравление на виртуални екипи или модел на уникална инфраструктура, който 

да е еталон във всяка ситуация. Това е въпрос на организационен избор, който 

обаче трябва да се основава на изследваните и анализираните основни 

елементи на органзационния контекст. 
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Abstract. The constant variability of the environment in which operate today's enterprises 

encourages them to create, implement and develop modern technologies, systems and 

platforms that increase the quality of their work. The current business environment makes 

some of the traditional organizations innovative. Innovative organizations are those that use 

information and communications technology and employ research and development (R&D) 

specialists. This spreads the digital forms of work through which the teams in the organization 

are managed. It has its challenges and difficulties, but it also brings benefits to the virtual 

teams and their managers, as well as to the entire enterprise. Virtual team management is 

directly related to the development of innovations. It creates value and supports the 

effectiveness of innovation processes in the organization. 
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1. Въведение 

В съвременната бизнес среда, характеризираща се с висока степен на 

динамичност и неопределеност, при бързото развиване на технологиите, 

виртуалното управление на екипи се превръща в необходимост за 

организациите [1]. То е добър начин за дигитализация и оптимизация на 

процесите, които се осъществяват при поставяне на екипните задачи и при 

изпълнението им, но същевременно с това създава предизвикателства за 

екипите и за техните ръководители, които трябва да спомогнат за 

изграждането на екипните ценности. Виртуалното управление на екипи е в 

пряка връзка с информационно-комуникационните технологии (ИКТ), 

тяхното развитие и влияние върху дейността на организациите. 

Управлението на екипи в дистанционна форма не е нов вид управление. 

То води началото си още от Петролната криза през 1973 г., която в световен 

мащаб подтиква хората да търсят начини за спестяване на разходи от пътуване 

до работните си места. По-късно след въвеждане на телекомуникациите в 

употреба, засилени продажби на компютри и разпространено използване на 

интернет се появява управлението на екипи във виртуална среда [2, 3]. 

360



Целта на настоящия доклад е да се опише в какво се състои виртуалното 

управление на екипи в иновативните бизнес организации и какви са неговите 

ползи и недостатъци в сравнение с управлението на екипи в стандартна 

работна среда. 

 

2. Състояние и развитие на ИКТ сектора в България 

Към 2019 г. Европейската комисия поставя България на последно (28-о) 

място по т.нар. Digital Economy and Society Index (DESI), индекс на 

навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото. 

Резултатите, които страната ни постига, са най-високи при индексите на 

свързаност и на цифрови обществени услуги [4]. 

ИКТ са значим фактор за растежа на икономиките. През 2018 г. ИКТ 

секторът в България отбелязва ръст в сравнение с предходни години, като 

създава 4,4% от приходите и 4,6% от заетостта в българската икономика. 

Секторът е генерирал повече от 7 млрд. евро приходи и е осигурил над 127 000 

работни места – повечето висококвалифицирани [5]. 

Основен фактор за развитието на ИКТ сектора е наемането на персонал, 

който да стане част от него. В средата на 2019 г. Агенцията по заетостта 

провежда прочуване, свързано с потребностите на работодателите за наемане 

на нови кадри. Резултатите показват, че за период от 6 месеца 73 313 

организации имат намерение да наемат нови служители, а ИКТ специалистите 

са сред най-търсените. В следващите от три до пет години работадателите ще 

имат немалка потребност от специалистите по информатика и компютърни 

науки, като тяхното най-голямо търсене ще бъде в гр. София [6]. Според 

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) през 2019 г. 

броят на заетите лица в страната само в софтуерната индустрия са 34 140 

човека, като за период от седем години се наблюдава увеличение от 2,5 пъти. 

Фигура 1 показва броя заети лица в софтуерната индустрия в България от 2013 

г. до 2019 г. (фиг. 1) [7]. 

 

 
 

Фиг. 1. Брой заети лица в софтуерната индустрия в България 

за периода 2013  – 2019 г. 
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Основен принос за ръста в софтуерната индустрия в България имат 

компаниите, работещи предимно за външни пазари, докато продажбите от 

вътрешния пазар са с по-малък ръст. Заплащането на софтуерните 

специалисти в България надминава значително това във Великобритания и 

отчасти това в Германия. Наблюдава се и значителен растеж на приходите – 

за достигане на 3 млрд. лв. са били необходими две години. 

Статистиката сочи, че ИКТ секторът в България се развива с бързи 

темпове и това е предпоставка за появата, използването и усъвършенстването 

на нови технологии. 

 

3. Иновативните бизнес организации 

ИКТ могат да бъдат погледнати като иновативен продукт, изграждащ 

модерната инфраструктура за разпространение на знанието, за подобряване на 

организацията и управлението на производствените процеси, за реализиране 

на иновации в предприятията [8], т.е. ИКТ организациите сами по себе си са 

иновативни организации. Понастоящем световно разрасналата се епидемия от 

COVID-19 оказва негативно влияние върху развитието на икономическите 

сектори, но предоставя възможност на организациите да преструктурират 

иновационната си дейност, както и да се фокусират върху усъвършенстване 

на работата във виртуална среда [9]. Разпространените форми на виртуална 

работа и сътрудничество превръщат традиционните бизнес организации в 

иновативни. 

Иновативността на бизнес организациите може да бъде повишена чрез 

внедряване на технологии, базирани на изкуствен интелект (ИИ). Той е наука 

за принципите, методите и средствата за създаване на интелигентни 

компютърни програмни системи и за изследване на естествения интелект чрез 

компютърни системи [10]. 

За да могат организациите да придобиват конкурентни предимства, е 

необходимо да бъдат обмислени стратегии, свързани с внедряване на нови 

платформи, автоматизация на процесите, протичащи в организациите и 

използването на приложения, базирани на ИИ, в различни области от 

основната дейност на определена организация. Според доклад на World 

Economic Forum до 2025 г. изкуственият интелект ще бъде част от борда на 

директорите на големи компании [11]. 

Една от значимите характеристики на иновативните бизнес организации е 

персоналът, участващ в иновационните дейности и неговото образование и 

професионален опит [12]. Фактор за провеждането, поддържането и 

развиването на иновациите в организацията е персоналът, зает с 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Изследователите, заедно 

с техническите сътрудници, представляват човешките ресурси, пряко 

отговорни за създаването, прилагането и разпространението на нови знания и 

иновации в предприятието [13]. 
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Към 2018 г. броят на заетите с НИРД в България отбелязва годишен ръст 

от над 10% и водеща роля за това има бизнес секторът. НИРД, фокусирана 

върху ИКТ, е сред най-значимите тласкащи фактори за продуктовите 

иновации в българските организации. Дялът на иновационно активните 

предприятия от общия брой предприятия в страната към 2018 г. е около 30% 

[5, 14]. Делът е малък, но все пак предоставя възможност за ефективно 

развитие, прилагане и поддържане на иновативни платформи и софтуерни 

продукти, подпомагащи дигитализацията на процесите по управлението на 

персонала и виртуалното управление на екипи в бизнес организациите. 

За бизнес организациите е важна работата във виртуална среда, която се 

поддържа и развива от използването на ИКТ. Тя повишава степента на 

иновативност, спомага за намирането на иновативни системи и платформи за 

работа в разнообразни области от основната организационна дейност. ИКТ 

влизат в предприятията като технологии с общо предназначение и вградени в 

новите производствени и управленски процеси променят моделите на 

добавяне на стойност, конкуренция и потребление. Ефектите от използването 

им включват намалени относителни транзакционни разходи, скъсяване на 

продуктовия цикъл и структурни изменения в пазарите [5]. Това е 

предпоставка за засилена НИРД, носеща стойност, която би подпомогнала 

придобиването на конкурентни предимства и би улеснила работата на НИРД 

специалистите в процеса на създаване на иновации в организациите. 

Иновационният процес представлява преобразуване на научни знания в 

иновация. Той е последователност от събития, в хода на които от 

първоначалната идея се получава продукт, технология или услуга и се 

разпространява за практическо приложение. Най-опростеният модел на 

иновационния процес се състои от: творчески етап (генериране на идеи); етап 

на развитие на идеите; етап на използване на новия продукт (реализиране на 

идеите на практика) [8, 15]. Спрямо дейността на организацията, вида на 

разработваната иновация и заложените от реализирането ѝ цели, могат да се 

определят: дейностите и задачите по процеса; необходимите ресурси; 

големината на екипите, които ще работят по иновацията; сроковете за 

изпълнение; очакваните резултати; начинът на работа (в реална или във 

виртуална среда). 

Етапите на генериране и на развитие на идеите за иновация могат да бъдат 

осъществени както в реална работна среда, така и във виртуална – видът ѝ би 

се определил от това в кой от случаите екипът функционира по-ефективно и 

постига по-добри резултати, предвид координацията и комуникацията между 

членовете му. 

Реализирането на идеите на практика в реална или във виртуална среда 

зависи най-вече от това каква е иновацията. Например, ако се създава 

софтуерен продукт, екипите по разработването му биха могли достатъчно 

добре да обсъждат, тестват, разработват, подобряват идеи чрез изцяло 

дистанционна комуникация и обмен на информация с помощта на 
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подходящите онлайн платформи, а след като продуктът е вече завършен – да 

го промотират и дори продадат. Той ще е пригоден да функционира и да се 

използва в дигитална среда, затова и цялостното му разработване ще бъде по-

ефективно в такава среда. Ако обаче се създава ваксина против COVID-19 

(предвид настъпилата световна епидемия), във виртуална среда ще могат да 

бъдат обменяни идеи и информация, но същинската работа по ваксината ще 

се осъществява от различни точки на света, различни организации, 

лаборатории за съответните тестове, проби и подобрения и ще бъде 

наложително екипите да бъдат управлявани виртуално за създаване на общ 

продукт и постигане на обща цел. 

 

4. Изграждане на благоприятна виртуална работна среда 

Процесът по виртуално управление на екипи е различен за отделните 

организации и състоянието му зависи от тяхната степен на иновативност. 

Понякога се налага от присъствена работна среда да се премине в дигитална 

(или обратно) и съобразно естеството на работа на дадена бизнес организация 

се определят начините, по които това да се случи. Така постепенно се 

изгражда съответната работна среда с помощта на технологии, системи, 

инструменти и методи за управление, комуникация, делегиране на права и 

отговорности, поставяне и изпълнение на задачи [16]. 

От особено значение за създаването на благоприятна виртуална работна 

среда е ролята на ръководителя на екипа [17]. Негова основна задача е да 

намери начини за изграждане на доверие, за стимулиране на екипния дух, 

както и да поддържа екипните ценности, с помощта на които служителите да 

постигат по-високи резултати и да се усъвършенстват професионално и 

личностно. Това той може да направи, наблюдавайки работата на екипа в 

дигитална среда, анализирайки поведението на членовете му и резултатите, 

които постигат те, както и показвайки на всеки служител как участието му е 

оценено и възнаградено. Когато членовете на екипа осъзнават каква стойност 

му придават, те ще могат да работят съвместно и в негова полза, а не като 

отделни единици. 

Високоефективният виртуален екип има своя структура, за израждането и 

поддържането на която ръководителят трябва да следи (фиг. 2) [9]. Тази 

структура се състои от конкретни компоненти, които са взаимно свързани и 

образуват непрекъснат процес, осъществяването на който води до висока 

ефективност на изпълнението на поставените задачи от екипа. 

За да бъде подпомогнат процеса по създаване на иновации в 

организацията, екипната работа трябва да бъде извършвана спрямо: ясно 

поставени цели; вземане на целенасочени решения; фокусиране върху 

проблемите за наложително разрешаване; ефективна комуникация; доверие 

между членовете на екипа; проява на самоинициативност и отговорност; 

отправяне на незабавна обратна връзка при обмена на информация и мнения 
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за постигнати резултати; осигуряване на киберсигурност; ориентация към 

постоянно усъвършенстване. 

 

 
 

Фиг. 2. Компоненти на високоефективния виртуален екип 

 

Важен фактор за създаването на пълноценна работна среда е мотивацията 

на служителите, отразяваща се на тяхното трудово представяне. Тя е основно 

изискване на работодателите при набиране на персонал, наред с уменията за 

самоконтрол, дисциплина и креативност [6, 15, 18]. Липсата на желание за 

работа, освен че затруднява създаването на стойност за организацията, 

поражда конфликти в екипа, които възпрепятстват ефективното изпълнение 

на задачите. 

При работа във виртуалната работна среда основополагащи са 

дигиталните умения и компютърната грамотност както на ръководителите, 

така и на персонала [17]. ИКТ, които са пряко свързани с виртуалното 

управление на екипи, непрекъснато се изменят, затова знанията и уменията на 

служителите в тази връзка е необходимо постоянно да се обогатяват. Така 

екипите ще срещат по-малко трудности по време на работа, когато бъдат 

ръководени в дигитална среда, а по този начин и нивото на мотивация ще бъде 

високо. 

 

4.1. Средства за виртуална екипна работа 

Основните средства, необходими на екипите да функционират и работят 

във виртуална среда, са интернет връзка и два вида платформи – 

комуникационна (за писмена комуникация и за осъществяване на 

конферентни разговори) и облачна (за споделяне на файлове и обмен на 

разнообразна информация). Могат да бъдат вкарани в употреба и инструменти 

за улесняване на работата с платформите, когато те не притежават всички 
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необходими опции и характеристики, подходящи за цялостната трудова 

дейност на екипа. 

Някои от най-използваните платформи за виртуалната екипна работа в 

глобалните организации са: Microsoft Teams; Slack; Zoom; Skype; Miro; 

OneDrive; Jira и др., като на всяка от тях съществува еквивалентна [19, 20]. 

Тези платформи могат да бъдат използвани както от членовете на екипа 

за осъществяване на работните дейности, така и от ръководителя му за 

възлагане на задачи, следене на цялостната работа и даване на обратна връзка. 

Ръководството на всяка организация само избира вида и броя на средствата и 

инструментите, чрез които да работи във виртуална среда, спрямо предмета 

на дейност на организацията, потребностите ѝ, броя на функциониращите 

екипи и тяхната големина. 

Според Европейската комисия онлайн платформите са основен двигател 

за въвеждане на иновации и играят важна роля в европейското дигитално 

общество и икономика [21]. За да могат бизнес организациите да се възползват 

от възможностите, които предоставя дигитализацията и да бъдат по-

конкурентоспособни, е необходимо те да се насочат към внедряване на 

иновации, свързани с усъвършенстване и употреба на средства, инструменти 

и платформи, подобряващи работата във виртуална работна среда. 

Планирането и определянето на компетенциите, които персоналът, зает с 

НИРД притежава, би довело до по-добър облик на цялостната иновационна 

дейност на предприятията. По този начин би се усъвършенствало УЧР в 

организациите, а оттам и виртуалното управление на екипите би се развило в 

положителна посока. 

 

5. Основни предизвикателства при виртуалното управление на екипи 

Когато екипите в дадена бизнес организация функционират във виртуална 

среда, се повишава иновативността на организацията, но и се създават 

немалко препятствия пред екипното управление – както за самите екипи, така 

и за техните ръководители. 

На първо място, липсва комуникацията лице в лице. Това попречва на 

екипа да изгради ефективна координация и доверие между членовете [15]. 

Необходимо е повече време за социализация и опознаване, докато 

служителите напълно се адаптират към виртуалната среда, без да попречват 

на изпълнението на задачите и постигането на заложените организационни 

цели. Когато работата на екипа е комплексна и изисква осъществяване на 

разнообразни дейности, ограничената директна комуникация не остава просто 

препятствие, а се превръща в проблем, влияещ негативно върху ефективността 

на извършената работа и върху предоставянето на обратна връзка. Също така 

се възпрепятства и лесният обмен на информация както между членовете на 

екипа, така и между екипа и ръководителя, която често е от особена важност 

за точното и навременно осъществяване на определени дейности по процеса 

на създаване на иновация [23, 24]. Понякога се налага отделни членове на 
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екипа да работят от различни държави. Различните часови зони са в пряка 

връзка с ограничаването на комуникацията и това усложнява организирането 

на срещи във виртуалната среда. Това предполага забавяне на обмена на идеи, 

мнения и информация, но може да доведе и до постигане на по-лоши 

резултати и некачествено извършване на работата. Оттук могат да бъдат 

породени конфликти в екипа. Тяхното управление е още едно 

предизвикателство при работа във виртуална среда [15, 17, 25]. 

Една от причините, пораждащи конфликти, е свързана с това, че всеки 

служител трябва да намери начин да се пригоди към виртуалната среда, без да 

пречи на цялостното развитие на екипа. Ако адаптирането на някой от 

членовете на екипа към виртуалната среда отнеме повече време от това на 

останалите, управлението на екипа би се усложнило. Ще се създадат 

трудности по изпълнението на поставените задачи и така цялостният 

иновационен процес би се удължил. Възможно е впоследствие това да повиши 

риска от неправилно използване на ресурсите на организацията. 

Неразбирателствата могат да се появят и когато са налице: някакви 

междуличностни различия; нежелание за работа от определени членове на 

екипа; понижена мотивация за работа; неспособност за балансиране на личния 

живот и работата; различна визия за посоката на развитие на екипа; различия 

в ценностните системи на служителите; липса на комуникация [15]. 

Управлявайки екипа, ръководителят управлява и голяма част от 

възникналите неразбирателства. В някои ситуации се налага неговата 

цялостна намеса за разрешаването на конфликта, когато той би се отразил 

негативно на извършената работа, а в други – да остави екипа да се справи сам, 

когато конфликтът не е пряко свързан с поставените задачи и само да се даде 

определена насока на служителите за разрешаването му [17, 24]. 

Друго предизвикателство, породено от виртуалната среда във връзка с 

работата по иновационни проекти е създаването на прототип на иновацията. 

За целта е необходимо да се намери подходящ софтуер и специалисти, които 

да работят с него, а гаранцията за това, че те вече ще са част от бизнес 

организацията, невинаги е възможна, ако тя е все още в началото на 

дигиталната трансформация на процесите, протичащи в нея и преминаването 

от традиционна към иновационна. В този случай би било необходимо 

организацията да потърси услуги на външна компания, като така би повишила 

разходите за работа по иновацията. 

Когато проектирането на иновацията е завършено, тя трябва да бъде 

представена пред ръководството на компанията за одобрение. Виртуалната 

среда дава възможности за провеждане на дискусии чрез конферентни 

разговори, но при евентуални неизправности на интернет връзката се 

ограничава качествената визуализация, а тя е от особена важност при 

дигиталното представяне на иновационния прототип. Във виртуална среда 

представянето би било по-трудно и би изисквало повече времеви ресурси. 

Събирането на екипите и ръководството по едно и също време, удобно за 
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всички, особено ако става въпрос за глобална организация с многоброен 

персонал, без да се възпрепятстват изпълнението на поставените задачи и 

прооцесите, протичащи в организацията, би било още по-трудоемко. 

 

6. Ползи от виртуалното управление на екипи 

Управлението на екипи във виртуална среда, освен че се характеризира с 

някои трудности и предизвикателства, носи определени ползи както за 

екипите и за техните ръководители, така и за цялата организация. Дава се 

възможност на персонала да придобие и развие дигитални умения, липсата на 

които понякога усложнява изпълнението на задачите. Те са основополагащи 

при употребата на ИКТ за създаване на иновативни продукти. Забавеното 

извършване на дейностите води до по-дълъг иновационен процес, изискващ 

съответните разходи. 

Виртуалната среда може да улесни управлението на екипите за 

ръководителите. Създава се поле за внедряване на платформи и системи за 

управление на персонала, което би оптимизирало процесите по УЧР в 

организацията. Така се спестяват времеви ресурси. Тяхното правилно 

използване е от съществена важност и може да бъде в полза на ефективността 

на иновационния процес. 

Внедрявайки ИКТ и съвременни методи, системи и платформи за 

създаване на виртуалната работна среда и подобряването ѝ, организациите 

повишват степента на работната си ефективност, която е основен фактор за 

тяхното благоприятно функциониране в съвременната бизнес среда. 

 

7. Заключение 

За ефективното управление на виртуални екипи е необходимо да бъде 

създадена благоприятна дигитална среда. От една страна, за това е отговорен 

ръководителят на екипа, който трябва да следи цялостната работа, да 

подпомага изграждането и поддържането на екипните ценности и да намира 

начини за повишаване на екипната мотивация, за да могат да бъдат постигнати 

по-добри трудови резултати. От друга страна, необходимо е екипът да успее 

да изгради координация, контрол и ориентация към непрекъснато 

усъвършенстване, за да бъдат постигнати заложените цели. 

Онлайн платформите са двигател за въвеждането на иновации. Развитието 

на ИКТ сектора и НИРД в България предоставят добри възможности за 

разработване, внедряване и поддържане на нови технологии, повишаващи 

иновативността на бизнес организациите и усъвършенстващи процесите по 

създаване на иновации. 

Виртуалното управление на екипи се характеризира с определени 

трудности по отношение на комуникацията и съгласуването на ценностите на 

отделните членове на екипа, техните качества, умения и мотивация за 

постигане на обща цел. Екипната работа в дигитална среда предоставя и 

немалко ползи за екипите, ръководителите им, както и за организацията, от 
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които те са част, като цяло. Виртуално управление на екипи оптимизира 

процесите по създаване и въвеждане на иновации, които в съвременната 

бизнес среда са от особена важност за постигането на конкурентоспособност. 
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Abstract. This article aims to present methods for dealing with the unproductive or harmful 

behavior in teamwork in the municipality of Pernik. The text identifies certain strategic 

decision, which with its entry into force would give a start to an improved management and 

teamwork, which in turn would improve the quality of service in the municipality. 
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1. Въведение 
Непродуктивното и вредно поведение на работното място е на дневен 

ред още от далечното минало. Този тип поведение е пагубен  както за бизнес 

средите, така и за администратвните организации, защото генерира 

единствено слаби крайни резултати. Самото понятитие вредно поведение се 

характеризира с лош характер на постъпките, лоши действия и  държане. 

„Bреден” (от англ. harmful) означава проблематичен, зловреден, злотворен, 

пакостен, лош, пагубен, опасен, гибелен, разрушителен. Като цяло фразата 

вредно поведение означава лошо поведение. 
Думата „непродуктивнен” (от англ. „unproductive) означава 

безрезултатен, непроизводителен. Фразата непродуктивно поведение може да 

се определи също като неефективно поведение, такова, от което няма 

положителен резултат. 

Понятието непродуктивно поведение на работното място е концепция, 

която се е използвала главно в класическите политики през XVIII и XIX век. 

Тя е оцеляла и до днес в известна степен в съвременните дискусии за 

управление, икономическата социология и маркситкият икономически 

370



анализ. Тази концепция е повлияла силно на изграждането на националниte 

системи за сметки в Съветския Съюз и други общества от съветски тип.  

Класическите политически икономисти и социални философи като 

Адам Смит и Дейвид Рикардо [1] са повдигнали икономическия въпрос кои 

видове труд допринасят за увеличаване на богатството на обществото, 

спрямо дейностите, които не го увеличават. Във въведението на „Богатството 

на народите” (1763-1778 г.), Смит говори за ”годишния труд” и  

„необходимостите и удобствата” които нациите употребяват ежегодно преди 

да обясни,че една от двете стъпки, които биха могли да увеличат богатството 

на обществото е редуцирането на така нареченото „непродуктивно 

поведение” на работното място.  

Непродуктивното и вредно поведение на работното място е актуална 

тема както за бизнес средите, така и за държавните структури. В системата на 

държавната администрация, проблемът е много деликатен, защото за разлика 

от бизнеса, административните организации предоставят услуги за всяка 

целева група и когато има непродуктивност по отношение на работния 

процес, лошите последици не се отнасят само до определена група, както 

може да е в бизнеса, а до всички граждани. Това е и причината,поради която 

този проблем да може да се опише като деликатен.  

Има няколко важни фактора, определящи нивото на продуктивност в 

административната организация [2,3] : 

Първият фактор е ефективната екипна работа на служителите, както и 

на сътрудничеството между всички нейни отдели. Когато служителите не 

успеят да се сработят и да действат като едно цяло (екип), всички начинания 

и цели на организацията стават неимоверно трудни за осъществяване. 

Допълнителен ефект за общината при липсата на екипен дух е превръщането 

на работната среда в негативна и деструктивна за работещите в 

организацията. Като  наличието на сплотен екип е пътят към успех на всяка 

една административна организация.  

Вторият значим фактор е определянето на конкретна роля в работната 

среда. В продуктивната екипна среда ролите на всички служители са добре 

дефинирани и осъзнати от членовете на екипа на организацията. Повечето 

случаи на лоша екипна работа са резултат от ситуации, в които ролите на 

отделни членове на екипа се препокриват или когато членовете не могат да 

определят тяхното място и роля в конкретния момент. Често срещан проблем 

в екипа е стремежът на дадени служители да се представят по-добре пред 

преките си ръководители и да пресекат границата на правомощията си като 

вземат част от задълженията на друг. Това разбира се не е добре, както за 

самия служител, така и за цялата административна организация, защото за 

всяка една дейност се изисква определна компетенция и в този случай, този 

който се намеси в работата на друг, ще свърши дадената работа, но не и 

качествено. Всеки един служител трябва да знае каква роля играе и каква 

работа трябва да свърши.  По този начин продуктивните общини и техните 
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екипи представляват добро съчетание на индивидуалности и характери, 

които стартират, развиват и реализират нови идеи и начинания. В случаите на 

лоша екипна работа, членовете на екипа или организацията не са убедени в 

своите отговорности и задължения или изпитват трудности да ги определят. 

Това неминуемо води до слаба комуникация, затрудения при вземането на 

бързо решение и невъзможност на екипа да постигне общата 

административна цел. 

Третият фактор е своевременната обратна връзка в организацията. За 

да има подобрение в работния процес всеки служител трябва да знае къде 

греши или най-малкото къде има някакъв пропуск, дори той да е минимален.  
 

2. Непродуктивно и вредно поведение на работното място в община 

Перник 

Областна администрация Перник е сред първите администрации, в 

които е въведена  Обща рамка за оценка CAF (The Common Assessment 

Framework). Общата рамка за оценка (CAF) представлява  европейски 

инструмент за управление на мениджмънта в публичния сектор. Тя е 

безплатен инструмент за подпомагане на организациите от публичния сектор 

за подобряване на тяхното представяне и крайния резултат. CAF помага на 

организациите да извършат самооценка с участието на целия персонал, да 

разработят план за подобрение въз основа на резултатите от самооценката на 

служителите в организацията и да приложат действията за подобряване. 

Моделът се основава на предпоставката, че отлични резултати се постигат на 

база на доброто ниво на организация, максимално вложения труд от страна 

на служутелите, ефективното лидерство, предварително изготвените 

стратегии, планирания, финансови и човешки ресурси и  партньорства. 

CAF е въведена през 2018 г. в община Перник. 

Първоначалната фаза на процеса продължава шест месеца, а целта е 

подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията 

и редуцирането на вредното или непродуктивното поведение на работното 

място. Целта на прилагането на модела CAF е подобряването на 

административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, 

надграждането на квалификацията и административната култура на 

служителите в областната администрация, подобряване на  цялостната 

дейност на организацията и резултатите, които тя постига. 

CAF е европейски инструмент за организационно усъвършенстване, 

разработен специално за нуждите на организациите от публичния сектор.  

За съжаление този метод не дава много добри резултати в изследваната 

от нас община, поради сложният му характер.  За целите на нашето 

изследване беше изготвена кратка анкета с цел проучване от 

удовлетвореността от административното обслужване в община Перник към 

момента. Анкетирани на случаен принцип бяха 30 лица,  сред които има и 

работещи в администрацията, и случайни граждани. 
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След обработване и анализ на резултатите става ясно, че все още е 

висок процента на недоволните от административното обслужване в 

общината- 70%. А като основен проблем – 66,7%-анкетираните лица са 

посочили бавното обслужване в общината (фигура 1.).  

 

 
 

Фиг. 1.  Проблеми в административното обслужване в община Перник 

 

Направеното от нас проучването е напълно анонимно, което дава 

възможност за обективна оценка и безпристрастие. От представената анкета 

може да се направи изводът, че основен проблем при обслужването на 

гражданите в община Перник е, че самият процес отнема много време. Това 

разбира се е резултат от непродуктивното поведение на работното място, 

защото при нормални обстоятелства, ваденето не един документ не отнема 

повече от пет минути. За да има забавяне обаче, трябва да е налице някакъв 

проблем, който може да е от всякакъв характер – несериозно отношение от 

страна на служителя, липса на екипна работа, неразбирателство между 

отделните лица в групата, липса на мотивация от страна на служителите и 

много други фактори [4,5,6]. Все пак работата в администрацията все още се 

осъществява от хора, а работният процес с хора е доста сложен и на първо 

място изисква своевременна информация за състоянието и проблемите в 

дадения екип. За да бъде сведен до минимум конкретно този проблем, трябва 

всеки служител да е наясно какво в момента не е наред с организацията, 

защото както една птичка не прави пролет, така и отличното представяне на 

един човек в екипа не е достатъчно, за да има удовлетвореност като цяло от 

работния процес и вследствие постигнатите резултатите.  

От направеното проучване и анализ става ясно, че в община Перник 

продължава да е налице проблем в работата на служителите, дори и след 

интегрирането но  CAF . Основните недостатъци според нас във въведения 

метод са няколко. На първо място това субективният фактор. Като пример 

могат да бъдат посочени подправените данни от страна на служителите. Ако 

някой от служителите работи непродуктивно и това трябва да се отрази в 
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процесът на изготвяне на план за подобрение, данните ще могат да бъдат 

манипулирани от трети лица, които имат интерес от това. Все пак крайната 

оценка става публична и всеки има достъп до нея и може да види в една 

конкретна администрация какви проблеми е имало и колко задълбочени са 

били те.   Също така етапът по разработване на план за подобрение отнема 

дълъг период от време и това е още един сериозен недостатък на цитирания 

метод.  

Поради изброените причини, ние предлагаме друг метод за справяне с 

вредното или непродуктивното поведение. Това е въвеждането на „Customer 

satisfaction survey coaching“. Методът е заимстван от бизнеса и   се базира на 

оценката на работата на служителите.  Идеята на този метод е, че всеки един 

служител трябва да бъде оценен както от ръководителя си, така и от колегите 

си и от гражданите, с които работи. Оценките се обработват и обобщават от 

прекия ръководите, като се изготвя short list на грешките в работата на 

служителите. На специално организирано обучение, се коментират 

обобщените резултати. Самото обучение се прави два пъти в месеца, с цел 

минимализиране на грешките и непродуктивността на работното място. 

Идеята на това обучение е, всеки месец два пъти служителите да получават 

обратна връзка както от прекия си ръководител, така и на база мнението на 

обслужени клиенти, като по този начин се акцентира върху възникналите 

проблеми и недостатъци при процесът на обслужване. След това се прави 

обобщен списък с  всички допуснати грешки, който се изпраща на всеки 

служител. Този и-мейл съдържа всички негативни черти от работата на всеки 

служител, но те са напълно анонимни. Така всеки се старае да сведе до 

минимум  грешките и негативите в работния процес, следвайки 

предоставената информация и препоръки от пощата си , без да знае кое точно 

се отнася за него, като е възможно и нито един от дадените проблеми да не се 

отнасят до него и въпреки това служителят ще се старае да изпълнява всяка 

една точка, която е описана като неблагоприятна.  

Предложеният от нас метод за справяне с вредното и непродуктивно 

поведение претендира за висока надеждност и обективност. Отстранен е 

субективният момент, тъй като оценките са напълно  анонимни. И в същото 

време са очертани всички практически характеристики на вредното 

поведение. 

Друг голям плюс на този метод, е че е напълно безплатен. За разлика от 

много други методи, които изискват голям финансов ресурс, този метод е не 

само безплатен, но и много удобен. За неговата реализация са нужни 

единствено наличието на компютърни система за разпращане на имейлите. 

Като цяло реализирането на този метод би довело единствено и само до по-

добри и резултати.  

Хубавото на този метод е, че може да се използва и за обратна връзка от 

гражданите, които се възползват от най-различните административни услуги. 

Нека си представим едно стандартно обслужване на гише в общината. Без да 
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има някакъв вид анкетиране на лицето ползващо дадена услуга, няма как да 

знаем дали то е останало доволно или има препоръки относно работния 

процес. В този случай може да се предостави по един таблет на всяко гише, 

на който да има кратка анкета от няколко въпроса относно рабнотния процес 

и гражданите да могат бързо и лесно да предоставят обратна връзка относно 

качеството на облсужването. В този случай ще са необходими ресурси, но те 

няма да бъдат в голям размер, тъй като става въпрос за малко количество 

устройства, а и  крайният резултат ще бъде в пъти по-добър, защото прекият 

ръководител ще знае кое не се върши добре в конкретния отдел и ще може да 

предложи своевременни препоръки и подобрения. 
Наличието на метода „Customer satisfaction survey coaching“ би свело 

до минимум проблема с бавното обслужване, защото служителите ще 

получат възможно най-скоро информация за това, какъв проблем има в 

момента и как може да се справят с него. Така, след като всеки служител 

започне да се старае и да влага повече усилия в работния процес, 

резултатът ще бъде налице - продуктивно и невредно представяне, което 

би подобрило ефективността на работния процес като цяло в 

администрацията и също така удовлетвореността на гражданите. 
 

Таблица 1. Ползи от внедряването на Customer satisfaction survey coaching 

                                                                                                                                                                  

Ползи от внедряването на Customer satisfaction survey coaching 

Работният процес в момента, при 

наличието единствено на CAF 

Работният процес след 

внедряване наличие на 

CSSC+CAF 

Средно ниво на обратна връзка Високо ниво на обратна връзка 

Липса на добра екипна работа Много добро ниво на екипна работа 

Стремеж към по-добро представяне 

в конкретна област 

Стремеж към цялостно подобряване 

на работата в екип и 

администривното обслужване 

Безплатен метод Безплатен метод 

Високо ниво на непродуктивно 

поведение на работното място 

Максимално продуктивно 

поведение на работното място 

Добри  крайни резултати Отлични крайни резултати 

 

От таблицата може да се направи изводът, че единственото нещо, в 

което CAF се представя наравно с модела CSSC е, че и двата метода не 

изискват финансови ресурси. Това е много добре, защото малко ефективни 

методи са безплатни. Като цяло основна слабост на CAF е, че се прилага през 

голям интервал от време и не може да предостави своевременна обратна 

връзка за служителите в административната организация и   представянето 

им като екип. 
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 3. Заключение 

Управлението в община Перник осъзнава заплахите от вредното и 

непродуктивно поведение на служителите си и предприема навременни 

действия в насока за отстраняването му. Свидетелство за това е интегрирания 

в общината метод на управление и контрол CAF. Въпреки това обаче, 2 

години след въвеждането на Рамката за управление и контрол, 

удовлетвореността от административното обслужване в общината е 

сравнително ниско. Направените анализи ни дават възможност да направим 

заключението, че цитираният метод е не достатъчно надежден  и изисква 

време за да даде нужните резултати . Това от своя страна ни дава възможност 

да предложим ефективен начин за справяне с непродуктивното поведение на 

служителите в общината. За разлика от CAF, предложеният от нас  метод е 

доста по-ефективен, защото се прави през по-малък интервал от време и чрез 

него се предоставя своевременна информация за проблемите на 

административната организация. Също така този метод гарантира 

анонимността на служителите, което редуцира възможността от злоупотреба 

с предоставените данни и крайния резултат. 

Методът „Custom satisfaction survey coaching“ е безплатен, лесен за 

внедряване и най-важното-ефективен. Чрез него може да се изработи план в 

зависимост от конкретните нужди на административната организация или на 

даден екип, които да помогне за усъвършенстването на работния процес, с 

което ще се редуцира вредното и непродуктивно поведение на работата в 

общината. Този метод е от голямо значение не само за служителите в община 

Перник, но и за гражданите, защото чрез него се предоставя своевременна 

обратна връзка и прекият ръководител ще има възможността редовно да се 

запознава с проблемите относно работния процес и вследствие да ги сведе до 

минимум. 

Въвеждането на метода „Custom satisfaction survey coaching“, в 

комбинация с CAF би подобрило значително работната дейност и среда на 

служителите в община Перник и би съдействало както за мотивацията на 

служителите, така и за удовлетвореността на гражданите.  
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1. Въведение 

Значимостта на иновативното управление на човешки ресурси за 

съвременните организации е безспорна. Иновациите на работното място от 

друга страна предполагат адекватни знания и умения, както и подходяща 

нагласа към бързопроменящата се работна среда [1]. А за управление на 

иновациите следва да говорим на няколко нива – организационно, групово и 

индивидуално [2]. Нивото на иновативност и креативно мислене на 

служителите е от ключово значение за организационната ефективност [3]. 

Множество изследователи в тази област подчертават нуждата на 

организациите от поддържане, мотивиране и развитие на организационния 

потенциал на служителите, който би допринесъл за по-висок успех и на 

самата организация [4]. Ние подкрепяме идеята, че организациите, и особено 

практиците в сферата на управлението на човешките ресурси, следва да 

създават и стимулират иновативните практики на работното място.  

 

2. Изложение 

Малките и средни компании са двигател на икономическия растеж и 

осигуряват заетостта в рамките на Европейския съюз [5]. Поради тази 

причина, иновациите са важна част от развитието на компаниите. Редица 

изследвания потвърждават връзката между внедряването на иновациите и 

дългосрочното успешно развитие на компаниите [6]. Малките фирми 

разполагат с по-голяма гъвкавост в сравнение с големите корпорации [7] – 

тази гъвкавост позволява и създаването на подходяща структура, 
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изграждането на мрежа от контакти, както и бързото приспособяване към 

промените в средата.  

Определена е значимостта за развитието на компанията на отдел 

„Човешки ресурси“ при внедряването и подпомагане на иновативните 

решения. Ключови зони за развитие са обучението [8], кариерното развитие, 

възможността за стартиране на самостоятелни инициативи и уменията на 

служителите в сферата на иновациите (Van de Vrande, 2009).  

Тези практики са част от функцията по управление на човешките 

ресурси. Съвременните компании могат да постигнат по-добро 

организационно представяне чрез използването на системата за управление 

на човешките ресурси и иновативните подходи в нейното функциониране 

(Rammer, 2009). Част от успеха и ефективността на съвременните компании е 

свързан с внедряването на иновативни практики в тази област.  

Управлението на човешките ресурси е ключов фактор в подкрепата на 

иновативното поведение на работното място, което като цяло допринася за 

по-добрата ефективност на организацията. В същото време, иновативните 

практики в областта на управлението на човешките ресурси са разбирани 

като имплементирането на идеи, методи и технологии, които целят 

ефективното справяне с изискванията на бизнеса и динамиката на трудовия 

пазар. Иновативното поведение и култура на работното място поощряват 

индивидуалните инициативи и креативното мислене от страна на служителя 

(Xerri, 2009). Изграждането на иновативна корпоративна култура, свързана с 

поощряването на подобни ценности е основа за формиране на подходяща 

екипна структура и дизайн (Abstein, 2014).  

Иновативното управление и поведение на работното място може да 

бъде разбирано и като индивидуално поведение, което цели да постигне 

както проактивност, така и налагането и внедряването на нови идеи, процеси, 

продукти и процедури [2].  

В съвременния свят придобиваме разбиране за глобалните организации 

като новатори, именно като разглеждаме нетрадиционното поведение на 

отделния служител като ключов фактор за успех. Основен въпрос пред 

съвременните организации бива поставен въпросът как да стимулират 

иновативността и креативността на служителите си [9]. Колкото по-развита е 

организационната култура в подкрепа на въвеждането на нови корпоративни 

методи и практики на управление, толкова повече иновативното поведение 

на работното място се явява приемливо и поощрявано.  

Съществуват множество подходи и инструменти, способни да създават 

и налагат  творческа, иновативна и креативна работна среда. Гъвкавото 

разпределение на работните задачи, както и ротацията на длъжности е често 

смятана за иновативна мярка при организацията на работния процес [4]. Това 

се отнася до възможността и степента, в която работата позволява на 

служителите да помагат или дори да заместват своите колеги в непредвидени 

ситуации, възникващи по време на работния процес. Още повече, Hartog [10] 
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изтъква че лидерството, насочено към хората, добрата мрежа от контакти 

между служителите, както и възможността за споделяне и обратна връзка, 

корелират пряко със степента на иновации в организациите. Изследването 

показва, че качеството на управлението на човешките ресурси като функция в 

организацията се явява ясен показател за наличието на иновативни решения и 

иновативно поведение на служителите.  

Управлението на човешките ресурси може да бъде разглеждано като 

комуникация между служител и работодател във връзка с постигането на 

определени организационните цели и положителни ефекти [5]. Ползите от 

прилагането на иновативни подходи и практики в управлението на 

човешките ресурси рефлектират не само върху хората, но и върху самия 

процес. Човешките ресурси заемат най-голямата част от бюджета в една 

организация. Ефективното им управление благоприятства развитието на 

служителите и им дава възможност да изградят и усъвършенстват своя 

потенциал. Управлението на човешките ресурси може да бъде разбиран като 

обхващащ практиките в работата със служителите – подбор, обучение и 

развитие, формални процедури и политики, както и развитие на културата и 

ценностите в организацията. 

Как би могла да се измери ефективността на иновациите? Множество 

съвременни компании въвеждат различни техники и модели, отчитайки 

нуждата да бъде измерена ефективността на иновациите. Иновационната 

метрика способства за идентифицирането на организационна система от 

критерии, които измерват способността на организацията да генерира и 

прилага нови решения. Тя е важна както за малка начинаеща компания, така 

и за големите организации, които се нуждаят от детайлна информация дали 

предприетите от тях мерки съответстват на бъдещите цели.  

Тъй като иновациите са различни по своята същност, методите, които 

използват организациите, също се различават. Някои компании предпочитат 

да се уповават на количествени показатели, докато други предпочитат 

резултатите от количествени и качествени показатели.  

За осъществяването и успешното внедряване на иновативни решения и 

процеси, на организацията са необходими няколко типа ресурси:  

- Финансов капитал – фондове, заеми, наличен капитал; 

- Човешки ресурси – човешкият фактор е ключов за всяка иновация. В 

тази връзка следва да се планира как наличният човешки ресурс да бъде 

използван; 

- Идеи и предположения за иновации – доколко предложените идеи 

биха могли да се осъществят (материализират); 

- Разходи за проучвания и изследвания – ако компанията провежда 

определени проучвания? 

В измерването на ефективността на процесите е редно да се измери и 

ефективността и възвращаемостта на всеки проект в организацията. Друга 

важна е анализът на протичането на съответния процес, и времето, което е 
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необходимо, за да се премине от един етап в друг. Друг важен индикатор е 

колко нови идеи биват генерирани по време на самия процес, както и дали 

процесът работи ефективно.  

Крайните резултати, които могат да бъдат измерени, са свързани с 

успешно реализираните нови продукти, както и с нарастващите приходи от 

печалби. Вложенията в иновативния процес и възвращаемостта на 

инвестициите е друга ключова характеристика, която следва да бъде 

анализирана. Не всички иновации са количествено измерими. Част от 

иновационните критерии за свързани с процента на продажбите на база 

реализирани иновативни проекти или продукти през изминалата година. В 

много организации съществува схващането, че разходите за иновации следва 

да бъдат възвърнати в края на годината под формата на приход. Невинаги 

връзката е пряка и понякога е необходимо да мине време, за да може да се 

реализира даденият проект.  

Иновацията е процес, при който се създава нова идея, видоизменя се 

концепция, благодарение, на която се създава нов метод или продукт с цел 

организиране на успешен бизнес модел и осъществяване на приход. За да 

анализираме влиянието на съвременния иновативен пазар върху 

управлението на човешките ресурси, следва да анализираме и новите 

технологии, които се налагат. Множество автори посочват и прогнозират, че 

през 2020 година основните умения и знания, свързани с работната сила, ще 

бъдат умения, за чието съществуване дори не подозираме днес (Pluralist, 

2017). 

За да успеят да оцелеят през тази нова индустриална революция, 

организациите следва да бъдат подготвени и да бъдат активна част от нея. 

Дигитализирането и автоматизирането на работния процес отправя огромно 

предизвикателство пред готовността на компаниите да отговорят и да успеят 

да управляват промените. Някои от настъпващите технологии променят 

радикално целия бизнес свят, особено след като се променя начинът, по 

който хората живеят и взаимодействат помежду си. Някои от основните 

промени в средата, които водят и до промяна в управлението и работата с 

хора са: 

- Мобилният интернет – той е навсякъде, под формата на различни 

социални мрежи, сензори, част от различни уреди, както и множество 

управляеми устройства, изцяло свързани с интернет. През 2025 година 

мобилната свързаност ще достигне внушителната цифра от 4.3 милиарда 

потребителя;  

- Изкуствен интелект – съществува под формата на машинно 

самообучение (machine learning) и изкуствен интелект. Различните софтуери 

за разпознаване на речта и лицевото изражение ще повиши продуктивността 

и ще премахне част от затрудненията при процесите на преработка на 

информация и вземане на решение; 
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- Витруална реалност – Goldman Sachs (2016) твърди в свой доклад, че 

тази индустрия ще се превърне в пазар за 80 милиарда през 2025 година – 

като за сравнение в момента е около 7 милиарда. Множество промени ще 

бъдат свързани с технологичните инфраструктури и екосистемата от 

апликации, които ще бъдат създадени както за потребители, така и за 

корпорации; 

- Облачни технологии – облачните технологии ще имат все по-голяма 

роля. Всички услуги в сферата на информационните технологии и онлайн 

приложения могат да бъдат създадени чрез облачни технологии в повечето 

големи компании. Използването на публична облачна технология крие своите 

рискове и в тази връзка е наложително кибер сигурността на системите се 

подобри; 

- Интернет на нещата или Интернет на обектите (на английски 

Internet of Things) – повече от 9 милиарда устройства са свързани с интернет 

връзка, като очакванията са тази цифра да нарасне до 50 милиарда и 1 

трилион през следващото десетилетие. Организациите ще продължат да 

съблюдават и подсигуряват продукти, системи, устройства и да създават 

устройства, насочени към улесняване на живота на хората; 

- Напредък в роботиката – напредъкът в изкуствения интелект, 

машините, сензорите, моторите, хидравликата и материалите ще промени 

продуктите и услугите, които се предлагат. Ще се появи нуждата от 

техническо обезпечаване на растежа в сферата на технологиите чрез 

създаване, програмиране и поддържане на роботите;   

- Биометрични технологии – според проведено проучване на Lawless 

Reasearch (2016 г.) експертите по сигурност определят, че до 2025 година 

повече от 72 % от компаниите планират да премахнат традиционните пароли 

за сигурност. Това ще предизвика подем в разработването на нови средства за 

лицево и гласово разпознаване, разпознаване на пръстов отпечатък и 

идентификация на подписа; 

- Геномно инженерство – технологията, свързана с геномното 

инженерство ще расте с големи темпове. ДНК свързаните технологии и 

подобрените аналитични данни ще улеснят производството на различни 

агрикулттури, което ще намали нуждата от непрекъснато производство на 

нови продукти и може да доведе до удължаване на човешкия живот;  

- Блокчейн – блокчейн е най-добре познат в сферата на Bitcoin 

валутата, но скорошен доклад на McKinsey&Company (2017 г.), показва 64 

различни употреби на блокчейн в над 200 компании. Свързаността, която е 

неразделна част от сигурността и трансакциите, ще бъдат в основата на 

бизнес логиката.  

Не на последно място следва да споменем и квантовите компютри и 

развитието в тази област. Лабораторията на Google за квантов изкуствен 

интелект посочва, че малка част от квантовите технологии ще бъдат 

достъпни в следващите 5 години, като ще подпомагат бизнеса за повишаване 
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на продажбите чрез намаляване на общите разходи и по-ниски инвестиции в 

инфраструктура. 

Всички тези технологии намират своето приложение в няколко ключови 

области, свързани с ефективното управление в съвременните организации – 

предварителен подбор, въвеждащо обучение (onboarding), както и кариерно 

развитие в организацията. 

Технологиите, свързани с предварителния подбор на кандидати, се 

усъвършенства, дигитализира и автоматизира все повече. Голямата цел на 

всяка организация е намери най-талантливите и ключови хора на трудовия 

пазар, успявайки да дефинира техните ключови знания и умения. Софтуерът 

за оценка на кандидатури е автоматизирал процеса на подбор чрез алгоритми 

и предварително зададени ключови думи, включително и употребата на 

изкуствен интелект.  

Въвеждащото обучение (onboarding) е ключов етап за изграждане на 

дългосрочна мотивация и привързаност към организацията. Липсата на 

яснота в процеса на планиране и въвеждане в естеството на работа е един от 

основите фактори за изграждане на удовлетвореност от работата на 

компанията и особено прекия ръководител. Съвременните практики налагат 

въвеждането на специализиран софтуер, който управлява цялостно процеса. 

Служителят следва предварително зададен модел за въвеждащо обучение, 

свързан с неговата роля в организацията. 

Кариерното развитие в организацията е свързано и с наличието на 

програма за управление на таланти. Дългосрочната ангажираност на 

служителя се свързва с възможностите за обучение и развитие и надграждане 

на собствените умения и потенциал. Съвременните организации 

идентифицират липсата на таланти на пазара на труда и голяма част от тях 

успешно създават собствени. В тази връзка, много полезни се оказват и 

софтуерите за управление на ангажираността на служителите. Чрез 

провеждане на регулярни анкети мениджмънтът на организацията може да 

придобие представа как са оценени стресът на работното място както и 

сигурността, която компанията предоставя. Благодарение на получените 

резултати се вземат информирани решения как да бъде осъществена 

промяната на организационните процеси. Подобен тип софтуер подпомага 

активно дейността на екипа по управление на човешките ресурси като 

подобряват организационната култура и подпомагат развитието на 

страгетическите цели на организацията.  

Съвременните компании функционират в изключително динамична и 

изискваща среда. Това поставя и множество предизвикателства пред 

служителите на компанията. Широка популярност в съвременните компании 

придобиват и програмите за подобряване на менталното здраве. В основата 

на тези програми стои превенцията, а именно схващането, че по-добре да не 

се чака служителите да започнат да изпитват симптоми на стрес и бърнаут, а 

да се работи превантивно с тази симптоматика [11]. Компанните осигуряват 
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клинични психолози, включително групи за самопомощ, състоящи се от 

колеги, в които хората могат да споделят и да отработват сходните си 

проблеми.  

 

3. Заключение 

Несъмнено, иновативните методи и подходи от бизнеса намират и 

своето приложение при управлението на човешките ресурси. Смятаме, че 

иновацията в тази област свързваме с цялостно политика за управление на 

талантите в организацията. За да се изгради друг тип организационна култура 

е необходимо и различен фокус при селектиране на кандидати за работа. 

Комуникацията в организациите следва да бъдат насочени към поощряване 

на хоризонталния тип комуникация, както и възможността за генериране на 

идеи в екипите.  

Всички тези нови ценности налагат и промяна на организационната 

култура. Изграждането на нов тип култура и среда с нови ценности е 

дългосрочен процес, който следва да бъде поддържан във времето [12]. 

Липсата на иновации в организацията намалява нейната 

конкурентоспособност и адаптивност към средата. 

Всички тези иновации отправят и огромно предизвикателство към 

пазара на труда. Естеството на работа ще остане изключително динамично и 

бързо променящо се, което ще изисква стабилно образование и програми за 

обучение и преквалификация. Развитието на талантите в организацията са 

ключови за съвременната динамична среда. Голямото предизвикателство 

пред служителите в сферата на управлението на човешките ресурси е как да 

открият и да наемат най-проактивните, иновативни и бързо адаптиращи се 

служители, които да притежават уменията и нагласата да отговорят на 

предизвикателствата на съвременния бизнес.  
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1. Въведение 

Ролята на процеса на подбор на служителите във всяка организация е 

ключова за успешното функциониране на бизнес процесите. Пазарът на труда 

се развива изключително динамично и това поставя сериозни 

предизвикателства пред екипите, посветени на управлението на човешките 

ресурси. Един от основните въпроси е как да оптимизираме и ускорим 

процеса на подбор на служители. Не на последно място, достигането до 

ключовите експерти на пазара на труда налага и използването на 

нестандартни и иновативни методи за подбор.  

Според LinkedIn’s Global Recruiting Trends Report [1], 56% от 

служителите, занимаващи се с подбор на персонал споделят, че обемът на 

техните позиции се увеличил, а в същото време едва 26% от тях изтъкват, че 

броят на служителите в отдел "Човешки ресурси" се е увеличил в 

съответствие с повишените нужди. Тази статистика насочва към 

необходимостта от оптимизации и иновации в процеса, свързан с подбора на 

персонал. Проучването, проведено от LinkedIn, се базира на оценката на над 

4000 специалисти по подбор на персонал от 35 страни, които дават оценка на 

възприятието си за техния собствен екип, ключовите метрики, които 

изпoлзват, за да измерят ефективността на екипа, както и каква част от 
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бюджета са склонни да инвестират в иновативни подходи и методи за 

подбор. 

Докладът разкрива изключително интересни резултати – 83% от 

изследваните лица посочват, че талантът на служителите е ключов за 

организацията и те са склонни да прекарат повече време, за да го търсят. 

Трите най-важни канала, чрез които те достигат до най-добрите служители на 

пазара на труда, са препоръките от колеги, уебсайтът на компанията, 

както и различни социални мрежи.  

 

1. Изложение 

Към 2017 година компаниите разпределят бюджетите си, като 30% от 

тях са посветени на традиционна рекламна кампания и публикуване на обяви, 

22% са насочени към агенциите за подбор на персонал, с които компаниите 

работят съвместно. Едва 17% се отделят за различни средства за подбор на 

служители чрез специализиран софтуер и системи за поддържане на бази 

данни с кандидати, а 9% от бюджeтите са били раздадени под формата на 

бонус за препоръка от колегите. За различни събития, посветени на подбор, 

са използвани 8%, а също толкова са предназначени за поддържане на 

репутацията на компанията или т.нар. employer branding. 

Често за процеса на подбор на персонал се говори като отнемащ време и 

представляващ ключов етап от управлението на човешките ресурси. 

Повечето компании инвестират ресурси, привличат специалисти по подбор, 

притежаващи определени знания и умения с цел да оптимизират процеса [2]. 

Някои изследователи определят следните стъпки: 

- Дефиниране на изискванията към позицията; 

- Дефиниране на профил на идеалния кандидат (изисквания към 

позицията); 

- Привличане на кандидати; 

- Избор на най-подходящия кандидат; 

- Подготовка за новия кандидат; 

-    Дефиниране на ролята/позицията. 

Ключово значение за правилния подбор на кандидати имат различните 

софтуери за извършване на първоначален подбор на кандидати. Този софтуер 

се използва от служителите по подбор на персонал, от специалистите по 

откриване на таланти, както и от мениджърите на екипи, за да автоматизират 

някои етапи в процеса по подбор на персонал. Тези софтуери могат да бъдат 

разделени и функционално. Трите основни категории на инструментите за 

подбор включват система за проследяване на целия процес по подбор, 

през който преминава кандидатът, системите за управление на връзката 

с кандидатите и софтуер за провеждане на интервюта. Иновациите са 

насочени към автоматично провеждане на първоначален скрийнинг на 

кандидатите, използвайки функции за скриване на самоличността на 

кандидатите, софтуер за откриване на талантите и роботи за подбор. Всички 
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софтуери, част от изкуствения интелект, са насочени към откриване на 

кандидати от съществуваща база данни за кандидати.  

Този тип софтуер прави опит да прогнозира кои кандидати ще бъдат 

успешни и кои не биха се справили с изискванията за позицията. 

Автоматизираните софтуери правят оценка на уменията, знанията и опита на 

кандидата и сравняват тези характеристики с другите участници в процеса, за 

да могат автоматично да обобщят и да направят списък с най-добре 

подготвените служители.  

Със способността си да анализират огромно количество информация и 

бази данни, тези софтуери съкращават времето и повишават ефективността. 

Този вид софтуер се справя и с и друг проблем – успява да оцени всички 

налични автобиографии. Компаниите твърдят, че около 65% от изпратените 

автобиографии дори не успяват да бъдат разгледани от специалистите по 

подбор. Някои от тези софтуери съдържат иновативни решения, свързани с 

предварителния етап на разглеждане на кандидатури като: 

- „Сляпо“ наемане (blind hiring). Това е тенденция, свързана с 

разнообразни техники, целящи анонимно да представят кандидат, за да бъде 

елиминирана всяка възможност за прилагане на дискриминативна оценка от 

страна на наемащия. Този тип техники придобиват широка популярност 

заради изискванията към компаниите да насърчават разнообразието сред 

служителите и да поставят всички кандидати пред равни условия. Идеята е, 

че този метод ще увеличи разнообразието на работната среда, позволявайки 

на мениджърите и на служителите по подбор на персонал да бъдат по-

обективни в оценките си относно знанията и уменията на кандидата и 

потенциала му за успех, абстрахирайки се от демографски характеристики 

като раса, пол, възраст и образователен ценз. Софтуерните инструменти, 

свързани с изпращане на анонимни автобиографии и тестове за оценка преди 

наемане, са сравнително лесни за употреба в корпоративна среда. В бъдеще 

се очаква, че техники като аудио интервю с ефект, който автоматизира гласа 

на кандидата, ще се превърне в част от етапа на предварителния подбор в 

организациите.  

- Преоткриване на таланти (talent rediscovery) e възможността 

софтуерът автоматично да сканира и да открива кандидати, които вече са 

кандидатствали за дадена позиция, но биха били подходящи за друга. 

Стандартният софтуер, с който повечето компании работят, не позволява 

автоматично сканиране на наличните автобиографии. Софтуерът за 

откриване на таланти използва изкуствен интелект, за да намери, оцени и 

ранжира ключовите кандидати за настоящи позиции. Този софтуер позволява 

кандидатите да бъдат оценени бързо, но и да се повиши ефективността при 

тяхната оценка. Чрез този софтуер компаниите имат възможност да увеличат 

обема на разгледаните кандидатури, без това да повлияе по какъвто и да било 

начин върху ефективността.  
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- Автоматизирани системи за подбор на персонал (recruitment 

chatbots). Проучване, проведено сред водещи компании, сочи, че 

кандидатите имат изключително негативно мнение за компанията, ако не 

получат обратна връзка след изпращането на своята кандидатура. В днешния 

изключително предизвикателен и агресивен пазар на труда, работодателите 

не могат да си позволят да загубят потенциален талант, който може да се 

развие в бъдеще. Автоматизираните системи за подбор използват изкуствен 

интелект, за да комуникират с кандидатите в реално време, задавайки 

въпроси, свързани с техния опит и идеи за бъдещо развитие. Чрез повторение 

на сходни задачи и въпроси, тези софтуери за подбор проверяват какви са 

комуникативните умения на кандидатите за работа.  

С какво тези иновации ще подобрят процеса на подбор и как ще го 

оптимизират в бъдеще? Очакванията са промени да настъпят в три ключови 

области: 

- Оптимизиране на времето за разглеждане на кандидатури - 

механичното разглеждане на кандидатури е един от етапите, консумиращи 

най-много време. Различни изследвания сочат, че специалистите по подбор 

на персонал прекарват 38% от времето си именно на този етап. При 

позициите, при които обикновено има много кандидати, автобиографиите са 

десетки, като могат да достигнат и до стотици. Подобни софтуери пестят 

изключително много време; 

- Елиминиране на дискриминативна оценка от страна на 

интервюиращите – софтуерите за подбор на персонал намаляват всяка 

възможност за предварителна оценка или нагласа към кандидат, чрез 

игнориране на характеристики като възраст, пол и раса. Подобен род 

софтуери предоставят възможността да се правят заключения на база 

обективни реални данни;   

- Възможност за откриване на потенциални таланти – чрез 

автоматизирането на множеството административни задачи, ролята на 

специалиста по подбор на персонал се превръща в много по-стратегическа. 

Ролята на служителя по управление на човешките ресурси включва 

комуникация с мениджърите на екипи и подпомагането им при планиране на 

бюджетите, както и на бъдещия растеж на компанията. Близо 70% от 

мениджърите на екипи смятат, че полезно за развитието на компанията би 

било специалистите по подбор на персонал да основават своята стратегия и 

визия на база анализ от получените данни от различни източници и канали. 

Софтуерите, събиращи база данни, позволяват на специалистите да се 

фокусират върху по-стратегически процеси и да успеят да прогнозират 

бъдещите тенденции на пазара на труда. 

През изминалите години един от основните инструменти за подбор на 

кандидати е свързан с използването на специализиран софтуер, разработен на 

принципа на изкуствения интелект. Някои от най-ефективните софтуери 

разполагат със специализирано табло, визуализиращо последните промени, 
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извършени в системата. Тези инструменти дават възможност за 

позициониране на компанията в специални уебсайтове, насочени към 

кандидати, търсещи работа. Системите дават възможност за автоматична 

проверка на миналия опит и препоръки, както и възможност за автоматично 

сравняване на данните от посочената автобиография и всички онлайн 

ресурси. Тези софтуери имат възможност за провеждане на видео интервюта, 

както и тестване и последващ процес на въвеждащо обучение в компанията. 

Софтуерът за подбор на кандидати представлява специализиран 

инструмент, използван от служителите по подбор на персонал, с цел 

автоматизация и оптимизация на различни етапи от този процес. Той 

включва разнообразни функции като търсене, избиране и предварителен 

преглед, като осъществява и интервю с одобрените кандидати.  

Тези софтуери започват да придобиват популярност и биват въведени в 

началото на 1990 година в някои от най-големите глобални компании. 

Желанието за оптимизация и повишаване на ефективността в процеса на 

подбор налага и създаването на подобни инструменти, които съумяват да 

обработят голямо количество от бази данни, свързани с профили на 

кандидати за работа. Тези софтуери търсят потенциални кандидати в 

мрежата, изготвят списък с отговарящи на изискванията служители, 

интервюират кандидати и комуникират с мениджърите на всеки етап от 

процеса по подбор. 

Защо е важно да се обърне внимание на качеството, а не просто на 

количеството получени кандидатури? Идентифицирането на кандидатите с 

потенциал и висока квалификация е важно за организацията [3]. Обикновено 

количеството на най-висококвалифицираните кандидати е не повече от 20 % 

от общия брой кандидатури.  

Идеята, че най-квалифицираните кандидати могат да предложат до 4 

пъти по-ефективни резултати е директен отговор на въпроса: Как да 

повишим ефективността и качеството в организацията [4]. Качеството на 

работата в екип е основа на качественото изпълнение на всички поставени 

цели и задачи. Създаването и обособяването на служители в екип е доста 

предизвикателна задача . Високоефективните екипи се състоят от хора, които 

работят много добре в синхрон и са в състояние да предоставят качествено 

изпълнение на работните задачи. Насоките тук са инвестиране на повече 

време при създаването на екипа – събиране на най-висококвалифицираните 

служители заедно, както и наемане на висококвалифицирани екипи, а не 

просто висококвалифицирани личности. 

Качеството на професионалната мрежа и контактите на служителите е 

от ключово значение. Хората с високи професионални качества и успехи са 

обикновено членове на подобни екипи или групи по интереси Тодоров [5].  

Възможността на група от хора да реализира проекти на високо ниво се 

свързва пряко с наличието на високоефективни специалисти в него. В тази 

връзка, при подбора на кадри трябва да се опитаме да оценим качеството на 
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контактите или социалната мрежа, които потенциалният служител има. 

Идеята на този тип подбор е високата ефективност, която може да постигне 

организацията, наемайки не само квалифицирани, но и мотивирани екипи. 

Ако дадена организация желае да се позиционира като предпочитан и желан 

работодател, следва да привлича само мотивирани и ефективни хора, които 

са в състояние да създадат високопродуктивни екипи [4]. 

Различните етапи от процеса по подбор на персонал се изпълняват от 

различни функции на софтуера. Търсенето на кандидатите (sourcing) се 

осъществява чрез промотиране на нови вакантни позиции в различни 

центрове за подбор, кариерни уебсайтове, общности на специалисти, 

търсещи работа, както и чрез всички възможни канали в социалните медии. 

Функцията Проследяване на кандидатите (applicant tracking) показва пътя на 

кандидата, включително чрез на анализ на автобиографията му, оценка на 

сходствата с изискванията за позицията, интервюто и оценката на миналия 

опит.  

Може би една от най-полезните функции на подобни софтуери е 

възможността за анализ на данните, свързани с процеса. Специално табло за 

визуализация предоставя данните по ключови показатели като брой подадени 

автобиографии, време за наемане, канал, чрез който сме достигнали до 

кандидата, както и какво е съотношението на брой подадени кандидатури и 

брой интервюирани кандидати.  

Предварителната оценка на кандидата и възможността за проверка на 

миналия опит е друга ключова функция, с която разполага софтуерът. 

Оценката на кандидата дава възможност за оценка на личността, 

благодарение на когнитивни въпросници, въпросници за оценка на знанията 

и уменията, както и анализ на препоръките от предишен работодател и минал 

опит. Процесът по подбор приключва с наемането на кандидата и 

последващото му въвеждащо обучение (onboarding).  

Защо подобни софтуери придобиват такава широка популярност? 

Проведено изследване сред водещите компании в сферата на 

информационните технологии и разработка на софтуер сочи, че около 40% от 

специалистите по подбор на персонал използват този специализиран софтуер. 

Очакванията са в следващите години процентът на използващите го да се 

увеличи поради улеснения процес на работа, който предлага. Софтуерът 

предлага автоматични подновявания и актуализации на подадените 

кандидатури, както и възможност за избор на допълнителни опции и услуги.  

Корпорацията LinkedIn разработва следната статистика – 75% от 

кандидатите, търсещи активно работа, посещават уебсайта на компанията 

или преглеждат кариерните възможности, които компаниите предлагат. От 

общия брой кандидати 45 % изпращат своите автобиографии от мобилно 

устройство, като 20% дори използват мобилно устройство за изготвяне на 

своята автобиография. 
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Наличието на подобен софтуер е иновация в сферата на човешките 

ресурси в наши дни, но очакванията са да се превърне в ежедневие в 

следващите години. Множество големи компании в момента са въвели този 

продукт като част от целия цикъл по подбор на персонал. Софтуерът 

предлага някои ключови функционалности, които повишават ефективността 

и намаляват времето, прекарано в анализ на автобиографии. Централното 

ядро на подобен род иновативни решения са възможността за проследяване 

на кандидатурата от началото до края – от публикуването на свободна 

позиция в различните мрежи и канали, до наемането и назначаването на 

кандидата.  

Всяка една обявена свободна позиция в съвременните компании е 

обвързана с получаването на множество автобиографии. 94 % от компаниите, 

използващи този софтуер изтъкват, че това е подобрило цялостния им процес 

по подбор на персонал. Една от причините за това е автоматизацията на 

процеса и възможността софтуерът да направи първоначален подбор на 

кандидатите на база ключови думи или предварително зададени въпроси.  

В същото време, следва да изтъкнем и една от основните слабости на 

подобен род приложения. Например, кандидат с недостатъчно опит за дадена 

позиция, би могъл да бъде оценен като подходящ на база предварително 

зададени ключови думи, а кандидат с богат опит и квалификация – да бъде 

сметнат като неподходящ, защото не покрива критериите, заложени в 

първоначалните изисквания и ключови думи.  

Системите за управление на кандидатите (т. нар. CRM системи) са 

създадени с цел подпомагане на специалистите по подбор на персонал и 

отсяват и търсят активно кандидати от съществуващи бази данни. 

Маркетингът в сферата на човешките ресурси е свързан с опита за 

внедряването на добри маркетингови практики – като употребата на 

аналитични данни, използване на разнообразни социални канали и мрежи, 

изпращане на различни послания към потенциални кандидати, с което да се 

повиши разпознаваемостта на компанията и да се промотират актуалните 

кариерни възможности. Тази система е създадена да достигне до всички 

активни и пасивни кандидати на пазара на труда, които не са кандидатствали 

в компанията, но които проявяват интерес към компанията или опитът им е 

изключително подходящ за работа в тази организация.  

Софтуер за провеждане на онлайн интервюта е следващата иновация, 

която придобива широка популярност в някои компании. Благодарение на 

специализирани програми и софтуер, биха могли да се организират онлайн 

интервюта в реално време или интервюта да се записват и да се преглеждат 

впоследствие. Следващата иновативна стъпка в тази посока е друг софтуер, 

който предоставя по-подробна информация, свързана с речта, използвани 

фрази, лицево разпознаване, с цел да се определи вероятността кандидатът да 

е подходящ за позицията. 
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Голяма част от служителите по подбор на персонал изпращат десетки 

съобщения до потенциални кандидати в социалните мрежи. Очакванията 

през следващите години са, че тези монотонни дейности ще бъдат 

изпълнявани от автоматизирани системи и продукти. Алгоритмите, които 

оформят изпълнението на определени процеси, преоформят дейността по 

подбор много по-бързо, отколкото всяка друга дейност. Това не е изненада, 

поради факта, че дейността по подбор е свързана с повтарянето на множество 

монотонни действия, основаващи се на анализ на данни и разчита на 

индивидуалната човешка преценка за оценка на резултатите.  

Машините подпомагат голяма част от дейността по подбор на персонал 

и оптимизират финансовите вложения в тях. Тази употреба води до два 

сценария – първият е свързан с работата на експерта по подбор на персонал с 

изкуствения интелект, използвайки данните, за да приеме или отхвърли 

своята хипотеза. Вторият е свързан с почти пълната автоматизация на екипа 

по управление на човешките ресурси, свързана с наличието на различни 

апликации, анализиращи и оценяващи кандидата, както и с т.нар. чатботи 

(chatbots), които инициират разговор с кандидатите без почти никаква 

човешка намеса. 

За да определим каква би била нуждата от иновативни решения в 

сферата на подбора на персонал, следва да анализираме и финансовата част 

на проблема. Компанията Consultancy Cognition X анализира над 300 

софтуерни продукта в сферата на управлението на човешките ресурси и 

установява, че повече от 100 от тях са насочени към подбора на служители 

[6]. В САЩ пазарът на софтуери за подбор и управление на човешките 

ресурси достига стойност над 100 милиона долара. Някои от най-

иновативните инструменти предлагат и видео анализ на интервюта с 

кандидати. В Обединеното кралство пазарът на труда е със сходни 

финансови параметри.  

В последните години подобен софтуер се въвежда в голяма част от 

дейностите по управление на човешките ресурси. Някои функции включват 

анализ на съвместимостта на служителя и работното място (използване на 

психометрични тестове или други инструменти), прогностичен анализ в 

каква степен кандидатурата би била успешна, както и цялостни платформи за 

подбор, фокусирани върху подобряването на преживяването на кандидата и 

видео интервюта. 

В областта на управлението на човешките ресурси съществуват 

множество области за иновация. Алгоритмите могат безпроблемно да 

създадат комплексна длъжностна характеристика, употребяващи език, 

изключващ всякакви форми на предразсъдъци и нагласи.  

Съществува софтуер, който за минути анализира лицевото изражение на 

кандидата във видео интервю и прави изводи на база интонация, език на 

тялото и тон на гласа. Чатботите могат да заемат централно място в 

комуникацията с кандидатите.  

393



Алгоритми за анализи на данни могат да търсят публикации в 

социалната мрежа, които биха били предпоставка за анализ на дейността на 

съответния кандидат (съществуват обаче определени легални ограничения 

при използването на подобен софтуер). Изпращането на електронна поща до 

потенциални кандидати от служителите по подбор определено се превръща в 

загуба на време, след като десетки софтуери предоставят по-бърза услуга.  

Към момента все още съществува пропаст между това, което правим и 

което може да бъде направено. Повечето анализи, които използваме днес, са 

изключително базови. Значителна част от данните от работната среда са 

неструктурирани и съществуват множество легални и етични ограничения 

при използването им. Според Lazslo Bock, до неотдавна изпълнителен 

директор на Google, 99,4 % от интервютата за работа са загуба на време, тъй 

като това време е прекарано, за да си докажеш впечатлението, което си 

придобил в първите 10 секунди от интервюто. Ние конструираме 

предположения, за да потвърдим нашите мигновени впечатления (решения) и 

ценим повече предоставените препоръки, вместо реалните данни и 

доказателства; така нерядко се проваляме в адекватната преценка на 

кандидатите [6].  

През последните години служителите по подбор на персонал използват 

структурирани и полуструктурирани интервюта, които работят добре, ако са 

приложени от опитен специалист. Но както често се случва в реалността, 

повечето интервюта преминават през неструктуриран вариант и зависят от 

опита, с който разполага кандидатът.  

В последните години се наблюдава и тенденцията специалистите по 

управление на човешките ресурси да се превръщат в служители, ориентирани 

към анализ на данни, за да могат решенията, които вземат, да бъдат основани 

на резултатите от  анализираните данни. Но в същото време, когато говорим 

за оценка на талантите и идентифициране на потенциал, по правило то се 

осъществява на база на интервюта, които често не са обективни.  

Използването на изкуствен интелект в процеса по подбор на персонал 

може да внесе някои обективни критерии в процеса на вземане на решение. В 

същото време, не съществуват данни, които да доказват, че използването на 

изкуствен интелект в дългосрочен план може да подобри значително 

качеството на избраните кандидати.  

В повечето случаи откриването на идеалния кандидат и най-

подходящият служител за организацията е много предизвикателна задача. 

Компанията Uniliver посочва някои впечатляващи резултати – отчетена е 

възвращаемост в размер на около 1 милион паунда през първите няколко 

месеца, след като е използвана автоматизирана система за подбор. В същото 

време, 80% от предложените от изкуствен интелект софтуери са 

квалифицирани като много добри кандидати за конкретната позиция. 

Наблюдава се тенденцията обаче софтуерът да се затруднява при някои по-

комплексни или нестандартни позиции. 
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Използването на такъв софтуер е ключов в областта на управлението на 

човешките ресурси поради възможността му да бъде канал за достигане до 

пасивните кандидати, които се вписват в изискванията на търсения профил. 

Компанията LinkedIn публикува доста интересна статистика, твърдейки, че 

около 30 % от регистрираните потребители активно търсят нова роля през 

цялото време. Ефективността на продукта би се повишила, ако кандидатите 

изработят своята автобиография, така че да съответства на ключовите думи, 

заложени в софтуерния продукт.  

В тази връзка се готвят и промени в закона за защита на личните данни, 

които възнамеряват да информират кандидатите, че са обект на интерес на 

автоматизиран софтуер. Използването и споделянето на събрана онлайн 

информация и бази данни с кандидати се превръща в сериозен казус (Закон за 

защита на личните данни [7].  

Друг интересен въпрос в предварителния подбор на служители е 

свързан с използването на конкретен модел за оценка. Чрез профилиране на 

най-добре представилите се служители и прилагайки тези черти към 

потенциални кандидати, често повтаряме и прилагаме и сходните 

демографски характеристики – например, ако най-добре представилите се са 

млади мъже, софтуерът би представил автоматично сходна демографска 

група.  

Съществува схващането, че подобренията в софтуера в бъдеще ще 

изключи тези проблеми чрез прилагане на различни модели. В същото време, 

множество изследователи в областта на иновативните решения и технологии 

смятат, че именно употребата на изкуствен интелект е начинът да се 

разнообразят екипите, при това е необходимо да е програмиран "правилно".  

 

3. Заключение 

Прилагането на изкуствен интелект спосoбства за по-голямото 

разнообразие сред кандидатите и предоставя по-добър набор от потенциални 

служители. Много от кандидатите за работа все още предпочитат да се 

срещнат със служители от организацията и не биха се присъединили към 

определена компания, без да са говорили със служител, работещ в нея, за да 

определят по-добре корпоративната култура, визията и мисията на 

организацията.  

Инвестициите на организациите в иновативни методи и техники за 

подбор благоприятства оптимизацията на процеса. Динамиката на 

съвременния пазар на труда налагат гъвкавост и адаптивност на 

организационните процеси и налагат иновативно мислене и проактивност.  

Не на последно място, употребата на съвременните методи за подбор 

увеличава ефективността на екипите по управление на човешките ресурси и 

улесняват привличаването и задържането на най-талантливите кандидати на 

пазара.  
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Abstract. In recent years, we have seen artificial intelligence enter our lives. Its capabilities 

become a criterion for its use in various aspects of life, even in human resource 

management. One of the main organizations with which each person interacts on a daily 

basis are the administrations and it is no secret that in Bulgaria the qualified employees in 

this field are unfortunately very few. In order to find more such employees, many changes 

are needed in the recruitment process, and for this purpose, artificial intelligence systems 

come to the rescue. Unfortunately, our administrative system is quite conservative in terms 

of innovation and changes are needed to help the administration take advantage of the 

opportunities that technology allows. 

Keywords: human recourses, innovative methods, recruiting, Chatbots, recruiting 

software, artificial intelligence.   

 

1. Въведение 

Подбирането на персонал е етап от областта на планирането и 

осигуряването на персонал, който завършва с назначаване на подходящи 

кандидати за работа и въвеждането им в организацията и на работното място.  

За намирането на най-добрите кандидати се изисква креативност и 

прилагане  на нови, иновативни технологии за подбор на персонал. Това 

може да се осъществи чрез внедряването на изкуствен интелект в процеса на 

набиране и подбиране на персонал както в бизнеса, така и в публичната 

администрация.  
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В управлението на човешките ресурси процесите на набиране и подбор са 

свързани с намирането на най-подходящия и квалифициран кандидат за 

дадена позиция в публичната администрация [1]. Набирането на персонал е 

процес на привличане, сортиране, ангажиране, подбор и наемане на 

служители [2]. 

 

                         
                              

         Фиг. 1. Процес на набиране и подбор на персонал 

 

На фиг. 1 са показани фазите и етапите при наемането на персонал. 

Съдържанието на процеса по подбор на персонал зависи от организацията и 

от това какви методи се използват, за да се намерят кандидати за свободната 
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позиция, която трябва да се запълни. Въпреки това повечето работодатели 

използват един и същи процес, който следват, когато търсят и наемат нови 

служители [3]. Изисква се огромна подготовка, правилно планиране, 

отделяне на време и ресурси, за да се наемат най-добрите кандидати.  

 

2. Методи за набиране и подбор на служители включващи елементи на 

изкуствен интелект 

Изкуственият интелект навлиза все повече в живота и ежедневието на 

хората. Въпреки, че все още има много неразрешени правни аспекти за това 

кой носи отговорност при евентуални грешки, възникнали при използването 

на такива системи, те улесняват процеса и набират все по-голяма 

популярност във всички сфери, в т.ч. и в бизнеса. Процесите на набиране и 

подбиране на персонал са много важни за функционирането и за самото 

съществуване на дадена организация, но са много трудоемки и бавни. 

Колкото по-дълго организацията работи без квалифициран служител, толкова 

повече загуби инкасира при липсата му. Поради това, през последните 

години системите базирани на изкуствен интелект започват засилено да се 

търсят, тъй като са ефективни при избирането на най-подходящия кандидат. 

С помощта на IT-технологиите могат да бъдат създадени 

мултифункционални виртуални асистенти на персонала, както и напълно 

автономни системи за управление на определени процеси.  

 

2.1. Асистенти, задвижвани от изкуствен интелект – Chatbot 

Чатботовете бързо набират популярност през последните години. По 

своята същност това са компютърни програми, които работят със софтуер с 

изкуствен интелект и могат да симулират разговор без значение дали е 

писмен или не. Много чатботове имат и възможност за обработка на 

естествен език (NLP), така че те могат да разберат човешкия език [3]. Тези 

програми могат да боравят с различни канали за комуникация като имейли, 

съобщения, социални медии като Facebook, Instagram, и много други. 

Асистентите с изкуствен интелект използват различни инструменти и могат 

да помогнат и улеснят работодателите. Те могат да бъдат полезни в 

различните фази на процеса на набиране на персонал. Така например, при 

получаване на автобиография, при определяне на часове за интервюта, при 

провеждане на интервюта, при изготвяне на оферти, както и при 

приобщаване на служителите към организацията. Чатботовете също така 

могат да бъдат полезни на организациите при провеждане на маркетингови 

кампании, популяризиране на организацията, при предоставяне на 

информация на кандидатите и много други.  

Кандидатите могат да взаимодействат с чатбота чрез текстово 

съобщение, имейл или диалогов прозорец, където им се отговаря на основни 

въпроси. Чатбота, също така, дава обратна връзка на работодателя за 

кандидата.  
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2.2. Софтуер за набиране на персонал 

Благодарение на тези софтуери процесът за набиране на кандидати се 

автоматизира. С него могат да се намират кандидати съответстващи на 

изискванията, предвид конкретната специфика на длъжността. Софтуерите с 

изкуствен интелект са най-различни – в зависимост от нуждите на 

съответната организация: за проследяване на кандидати, тяхното търсене и 

привличане, за подбор, както и комбинирани, които изпълняват най-различни 

функции.  

Тези софтуери са толкова ефективни, че улесняват до голяма степен 

мениджърите човешки ресурси. След зададени специфични характеристики, 

които се търсят в даден кандидат, обявите за работа се показват на точните 

хора, в правилната платформа и в необходимото време. Също така в 

програмата на тези софтуери може да се използва технология за прогнозен 

анализ, което позволява да се предскаже до голяма степен дали дадена обява 

или съобщение ще получи очаквания резултат. 

                                           
3. Предимства и недостатъци на системите с изкуствен интелект  

Предимствата на системите, базирани на изкуствен интелект са 

многобройни. С тях работодателите могат да спестят много време, да 

съкратят значително времето за откриване на кандидати и подбирането 

между тях. Ако даден софтуер за набиране на персонал може по-бързо да 

провери неквалифицираните и квалифицираните кандидати, то 

работодателите биха могли да се съсредоточат върху развитието на 

организацията. С технологията за анализ се увеличават шансовете за 

достигане до повече и по-подходящи кандидати.  

Използването на чатбот може да спести от времето за планиране, 

търсене, скрининг. Чатботовете за набиране на персонал също помагат след 

наемането на претендента за позицията при вписването му в организацията. 

Чрез използването на такива софтуери лесно и бързо могат да се отсяват 

данни, процедурата по подбор ще се автоматизира и ще се допускат 

минимални грешки, а в случаите когато софтуера е програмиран добре дори  

никакви грешки.  

Освен своите положителни страни, тези системи имат и някои 

отрицателни моменти. Основното за тях е, че имат значителна роля при 

набирането на персонал. Въпреки че множество проучвания показват, че 

кандидатите се чувстват добре при взаимодействието с такъв софтуер, то 

никой не може да предвиди каква реакция ще има даден кандидат. От факта, 

че тези технологии са доста нови, се избягва тяхното използване и 

внедряване от страна на организациите, които залагат на класическите 

подходи при набирането и подбирането на персонал. 
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4. Приложение на новите методи за набиране и подбор в Публичната 

администрация  

В настоящия момент в администрацията се използват традиционните и 

добре познати методи за набиране на персонал – вътрешно набиране 

(привличане на хора от самата община, които са на друга длъжност) и 

външно набиране – чрез обяви в уеб страницата на самата община, препоръки 

от служителите в организацията и други. Подборът на служителите се 

извършва по ясни критерии за образование, опит и качества. В ерата на 

технологиите са нужни по-иновативни методи, които се явяват значително 

по-ефикасни. В България административната система е доста изостанала в 

това отношение и се налагат промени, които ще помогнат на 

администрацията да използват технологиите на все по-високо ниво. 

Административната дейност е много специфична и изисква назначаването на 

квалифицирани служители. Във връзка с това, от особено значение са 

процесите по набиране и подбиране с цел намиране на най-подходящи 

кандидати. Тези процеси много биха се улеснили с въвеждането на софтуер с 

изкуствен интелект (чатботове).   

Чрез тях е възможно да се достигне до повече хора, което ще доведе до 

намиране на най-подходящия кандидат за съответната специалност. По този 

начин, в обществото и кандидатите за позицията ще се създаде положителна 

нагласа за администрацията. С асистентите, задвижвани с изкуствен 

интелект, кандидатите биха придобили по-ясна представа за специалността, 

по която кандидатстват, администрацията, в която ще работят, специфичните 

изисквания за длъжността. 

 

6. Заключение 

Технологията на изкуствения интелект може да преобрази управлението 

на персонала в организациите, поради това, че набирането на персонал  

никога не е било толкова предизвикателно, както в днешно време.  

Изкуственият интелект е на прага на навлизане във всяка голяма 

индустрия от здравеопазването до рекламата, транспорта, финансите, 

правото, образованието и др. [5]. Най-ценното нещо за съществуването на 

дадена организация са нейните служители. За да се откриват повече 

качествени  служители са необходими много промени. Необходимо е да 

отбележим, че административната система в нашата страна е доста 

консервативна по отношение на иновациите и е необходимо време, за да се 

приложат на практика възможностите на новите технологии.  
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Abstract. In recent years, trends in staff recruitment have changed. The more advanced 

pages of technology and the Internet is sufficiently developed and it is huge in all areas. The 

question of time is the introduction of new methods for banning personnel in Bulgaria. This 

paper aims to present the possibilities of more innovative methods of recruitment and how 

they will improve the process of attracting job applicants. The tasks through which the set 

goal is achieved are: consideration of the traditional methods of recruitment, the need for 

new methods, non-traditional methods of recruitment, as well as evaluation of the 

advantages and disadvantages of these methods.   

Keywords: recruiting non-traditional methods.  

 

1. Въведение 

Проблемите свързани с набиране и подбиране на персонал са особено 

актуални и значими. Преди всичко от персонала зависят икономическите 

показатели и конкурентоспособността на организациите.  

Една от главните цели на настоящия доклад е да се представят 

резултатите от направено проучване свързано, с традиционните и 

нетрадиционните методи за набиране на персонал. На тази основа да се 

разкрият някои от предимствата и недостатъците от приложението 

предимно на нетрадиционните методи в практиката. Задачите, които са 

поставени в доклада, следват логически хода на проучването и са свързани с 

поставената цел. В доклада са представени  традиционните методи за 

набиране на персонал; обоснована е необходимостта от въвеждане на нови 

нетрадиционните методи,  приложими в процеса по набиране на кандидати. 

Направена е и оценка на  предимствата и недостатъците на някои от 

нетрадиционните  методи за набиране на персонал в организациите. 
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2. Традиционни методи  

Набирането на кандидати за работа е от съществено значение за успеха 

на всяка една организация, въпреки, че твърде често ръководителите обръщат 

повече внимание на финансовите, производствените, материално-

техническите и др. видове ресурси [1]. Когато не се обръща достатъчно 

внимание върху човешките ресурси, грешките които се допускат при 

подбора, могат да „струват скъпо“ на организацията. Намирането на 

персонал, който да отговаря на изискванията на организациите е много 

трудно и мениджърите по човешки ресурси трябва да търсят и прилагат  нови 

методи за тази цел, за да се намерят най-подходящите кандидати.  

Самият процес по набиране на човешки ресурси има за цел да се 

привлекат най-подготвените за дадена длъжност кандидати. Проучванията 

показват, че в зависимост от източниците, набирането на кандидати се 

разделя главно на два вида – вътрешно и външно. По-общо казано външните 

източници представляват различните видове организации – било то 

конкуренти на въпросната организация или не; специализирани агенции; 

институции на пазара на труда и много други. Чрез тях се набират хора, 

които нямат пряка връзка с конкретната организация. Вътрешните 

източници за набиране на персонал по принцип са по-предпочитани и 

осигуряват на кандидатите, изкачване по йерархичната стълба на 

организацията. Този метод се осъществява чрез набиране на персонал вътре в 

самата организация или от бивши такива и се основава на подбор с помощта 

на неформални контакти. Понякога това не винаги е целесъобразно, поради 

разминаване в изискванията на работните места и качествата на кандидатите. 

В някои случаи, особено що се отнася до ръководния персонал, се 

предпочитат външни хора, които идват с нови идеи и повече ентусиазъм, с 

което се подобрява мениджмънта на организацията. 

Проучванията показват, че в настоящия момент широко се използват 

класическите методи на набиране на персонал като: 

• Публикуване на обява в професионални вестници и списания – това е 

демодиран метод за намиране на кандидати за дадена позиция, чрез печатна 

реклама; 

• Публикуване на обява в сайтове за работа – този метод е доста 

разпространен в днешно време и по-ефективен от предходния; 

• Бюра по труда и частни агенции за подбор на персонал; 

• Университети, колежи и други учебни заведения и центрове за 

подготовка на персонал; 

• В качеството си на източник, може да бъде и персонала, без значение 

дали все още работи в организацията или я е напуснал. Това е един от твърде 

използван метод, който дава възможност на хората да се изкачват по 

йерархичната стълба на организацията. Според някои автори [2], „когато се 
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използва такъв начин за набиране, работодателят е склонен да подобри 

организационната си култура, тъй като това предоставя възможност за растеж 

и промяна в рамките на една организация“.  

 

3.  Необходимост от нови методи за набиране на кандидати за работа 

Традиционните методи за набиране на персонал намират широко 

приложение в работата на съвременните мениджъри. Предвид бързото 

развитие на технологиите, използването единствено на традиционните 

методи не е достатъчно за набиране на най-подходящите кандидати.  Това 

налага необходимостта, работодателите, да търсят и прилагат нови, 

иновативни за времето методи за набиране и подбиране на персонал. При  

изборът на източник, водеща роля продължава да има длъжностната позиция 

и начинът на търсене на работа на проекто-кандидатите. 

За разлика от класическите методи, новите методи използват силата на 

социалните медии и могат да достигнат до огромен брой кандидати 

едновременно. Например, по статистики от „internetlivestats“ хора, които 

посещават за 1 секунда различните социални сайтове са: 

 
                             Табл.1. Активност в социалните мрежи [3] 

 

Сайт Брой посещения за 1 

сек. 

YouTube 84 482 

Instagram 1000 

Tweeter 9 011 

Facebook над 2 млрд. 

                                                                                                                  
4. Нетрадиционни методи  

     Когато става въпрос за набиране на персонал, първото нещо, което човек 

се сеща е обявата за работа. В този аспект видео обявите за работа са една 

голяма възможност за привличане на кандидати. YouTube е вторият най-

популярен уебсайт, втори след Google, доставчик на уеб трафик и анализи. 

Повече от 1 милиард души, почти една трета от всички хора в Интернет, 

гледат видеоклипове в YouTube, което прави платформата идеална за 

достигане до повече хора. Докато в традиционната обява се включва 

информация за изискванията, позицията и необходимата компетентност, то 

във видео обявата може да се покаже самия процес на работа, колегите, 

начина на функциониране на организацията  в рамките на няколко минути. 

По принцип има и някои изисквания за дадена видео-обява. Това би трябвало 

да реши всяка организация индивидуално, в зависимост от това, какво иска 

да покаже и с какво иска да привлече потенциалните си служители. Но при 
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създаването на такава обява за административна структура, е необходимо 

включването на: 

- Мисията и целите, които организацията си е поставила. Това ще помогне 

на кандидатите да преценят дали целите на организацията съвпадат с техните 

кариерни цели; 

- Виртуална разходка на организацията. По този начин претендентите за 

позицията ще се запознаят със структурата на организацията, ще се 

представят в офиса и ще могат да видят работното си място; 

- Представяне на продължителността и протичането на работния ден  ще 

помогне на кандидатите да се ориентират в спецификата на работата; 

- Запознаване със служителите в организацията и техните становища за 

работата и работното място, също би било една добра визия за изграждане на 

положително мнение за организацията.  

В зависимост от обема на информацията включена за организацията, и  

атрактивността на самата обява, кандидатите за обявената позиция стават 

повече, отколкото от една обикновена обява, публикувана в Интернет. 

Публикуването на обяви в социалните медии като Facebook, Twitter, 

Instagram също е много добра алтернатива предвид посещаемостта на 

сайтовете и достигането до по-голяма аудитория.  

Социалните медии при набирането на персонал осигуряват допълнителна 

платформа за споделяне и популяризиране на работните места. Те се 

посещават многократно, ежедневно и имат възможност за по-висока 

посещаемост, отколкото това е възможно при традиционните методи. 

Според Glassdoor 79% от нуждаещите се за работа избират да използват 

социалните медии в рамките на търсенето на работа. Тази цифра се увеличава 

до 86 % от по-младите търсещи работа лица, които са в първите 10 години от 

кариерата си [4].   

 

5. Предимства и недостатъци  

Предимствата на новите методи за набиране на персонал за работа са 

много повече от традиционни. Едни от най-големите предимства на тези 

методи е, че са достъпни по всяко време и за всеки един кандидат. „Когато 

има ограничение до един метод за изпълнение, това създава малко място за 

растеж и иновации. Традиционните методи за набиране преди това разчитат 

до голяма степен на човешкия принос, за да направят избор, при търсенето и 

привличане на кандидати за работа. Това обаче не винаги е най-ефективната 

практика за набиране на персонал“ [5].  Онлайн методите имат по-широк 

обхват в сравнение с традиционните методи. Броят на набиращите персонал 

и търсещите работа лица, които използват Интернет за тази цел, се увеличава 

с всеки изминал ден. Информацията достига до хора, които са извън 

границите на географските и националните ограничения. 

Благодарение на видео-обявите за работа се достига до много повече 

хора, което води до намиране на най-подходящия кандидат за съответната 
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специалност. В дигиталния свят видео-базирани обяви за работа получават 

36% повече кандидати.  Също така обществото и кандидатите за позицията 

възприемат организацията на добро техническо ниво. По този начин 

кандидатите за дадена позиция придобиват по-ясна представа за 

специалността, по която кандидатстват, компанията, в която ще работят, 

колегиалната среда, което води до отсяване на голяма част от кандидатите, 

които наистина не се интересуват от дадената позиция и ще останат само 

кандидати, които са подходящи. По този начин става възможно да намалее 

броят на напусканията на работа заради несъответствие между очакванията 

на кандидата и длъжностната позиция. 

Социалните медии могат да бъдат ефективен метод за спестяване на 

време. Чрез социалния преглед могат да се направят някои основни 

изследвания без официалните протоколи. Кандидатите могат да бъдат 

оценявани чрез социалните си платформи. По този начин работодателят ще 

се ориентира по-добре за личността и възможността кандидата да се впише в 

организацията. Освен спестяването на време, социалните медии предлагат 

икономичен метод за рекламиране на организацията и свободните работни 

места в нея. Повечето работодатели предпочитат LinkedIn като очевиден 

избор за реклама. Платформи като Twitter, Facebook и Instagram също могат 

да бъдат ефективни при привличането на кандидати за дадена свободна 

позиция в организацията на сравнително ниска цена. „Facebook и Twitter се 

използват повече от всеки друг носител в днешно време. Хората го използват 

за всичко - от новини до актуализиране на изискванията за работа“ [6]. 

Новите методи за привличане на кандидати за работа основно са онлайн 

и използват уеб база. Това е сложна система и изисква технически 

компетенции. Не всяка организация има такива компетентни хора, които 

могат да управляват онлайн портала, социалните медийни платформи и 

получените отговори, поради което предпочитат традиционните методи. 

Със социалните медии идва голяма отговорност. Това, което компаниите 

публикуват онлайн обаче може да повлияе на репутацията им. Освен че чрез 

тях може да се получи широка популярност, то в същото време,  

публикуването на „неправилни неща“ може да навреди. Голямо влияние имат 

и отрицателните коментари, които също се отразяват негативно на 

репутацията на организацията.  

 

6. Заключение 

В заключение трябва да се отбележи, че проучвайки методите за 

набиране на персонал, в настоящия момент, имат широко приложение 

предимно обичайните, традиционни методи. В ерата на технологиите са 

нужни по-иновативни методи, които биха били по-ефективни. През 

последните години тенденциите при набирането на персонал се 

усъвършенстват. В по-напредналите страни използването на технологиите и 

Интернет е доста развито и това намира отражение във всички сфери.  
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Традиционните методи се основават предимно на „човешкия контакт“ 

при провеждането на самия процес по набиране и привличане на кандидати.  

За съжаление това е сравнително бавен процес, който може да бъде 

субективен и да отнеме много време. С класическите подходи се достига до 

по-малко хора, което удължава процеса на набиране на кандидати и до 

някъде възпрепятства намирането на подходящи. Въпреки, голямото 

разнообразие от нетрадиционни методи за набиране на персонал, те не могат 

да се използват самостоятелно, тъй като не дават достатъчно точна 

информация за човека и в повечето случаи тяхната ефективност не може да 

бъда научно доказана. Налага се извода, че приложението на 

нетрадиционните методи е целесъобразно предимно като спомагателен 

подход използван  успоредно с наложилите се традиционни методи.   
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1. Въведение 

През последните години се установява тенденция за непрекъснато 

повишаване на изискванията към характеристиките на ръководителя и 

лидера. Именно с това се аргументира актуалността на настоящата 

разработка – идентифицирането на необходими нови качества, умения и 

компетенции, които лидерите трябва да притежават, за да отговорят на 

установените дисонанси между актуалните потребности на средата за 

притежавани управленски и лидерски умения и реалните такива.  

Целта на настоящата разработка е да се проследи научната дискусия за 

набора от изискуеми качества, които трябва да притежава съвременния 

лидер. На тази основа да се изследва възможността емоционалната 

интелигентност като присъща личностна черта, да бъде използвана за 

създаването на мениджъри-лидери, както и развитието на лидера да се 

обвърже с промяната в неговата емоционална интелигентност. Динамиката в 

бизнес средата води до увеличаване на необходимостта от учене и усвояване 

на нови техники и подходи за управление и комуникации, които да повишат 

пригодността на лидера. В настоящата разработка се защитава тезата, че 

предпоставка за повишаване на ефективността на лидера е подобряване на 

неговата емоционална интелигентност, а всички допълнителни знания и 
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умения, които той следва да усвои, подпомагат ефективността му като лидер 

и подобряват лидерското му поведение. За изпълнението на поставената цел 

са формулирани следните задачи:  

• Да се проследи научната дискусия относно спецификите на 

емоционалната интелигентност.  

• Да се систематизират основни характеристики, които водят до 

повишаване резултатността от поведението на лидера и 

подпомагат изпълнението на поставените цели.  

• Да се идентифицират ключови характеристики на лидера, които 

кореспондират със съдържателната страна на емоционалната 

интелигентност. 

Използваният изследователски инструментариум включва анализ и 

синтез на специализирани информационни източници и научна литература, 

проблемен и критичен анализ, дедуктивен метод при интерпретация на 

научни факти, контент анализ (анализ на съдържанието). 

Темата за лидерското поведение и емоционалната интелигентност на 

лидера предполага широко поле за дискусия и изследвания, водещи до 

обогатяване на знанието за професионалната компетентност и пригодност на 

ръководителя-лидер.  

  

2. Емоционалната интелигентност – необходимост или лукс в 

управлението 

Като самостоятелна завършена концепцията „емоционална 

интелигентност“ придобива популярност посредством публикациите на 

Даниъл Голман през 1995 г. [1] Това ясно показва, че вниманието към нея е 

относително отскоро.  

Интердисциплинарното и приложение се използва като основа за 

изграждане на защитаваната авторова позиция, че емоционалната 

интелигентност е една от лидерските черти, които формират успешното 

лидерско поведение и управление. Важно е да се отбележи, че в настоящата 

разработка се възприема разбирането, че мениджърът е лидер и лидерското 

поведение е тъждествено на поведението на мениджъра.  

Емоционалната интелигентност като човешка характеристика се формира 

и развива във времето. Тя не е априори, а е функция на способността на 

личността да се обучава, самообучава и усъвършенства в личностно и 

професионално отношение. 

Емоционалната интелигентност може да се представи като набор от 

специфични умения и компетентности, посредством които индивидът може 

успешно да избира и контролира емоциите си, както и да разбира и управлява 

емоциите на другите. Характеристика на емоционалната интелигентност е и 

способността на личността да възприема правилно своето поведение и това 

на останалите, както и да взема ситуационни решения за реакция. 
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Според Ууд и Толи [2] са налице много причини емоционалната 

интелигентност да се възприема още по-сериозно от интелигентността на 

ума. Според тях емоционалната интелигентност се състои от пет компонента 

или пет сфери на компетентност: 

• Самоконтрол – отъждествява се със способността на личността да 

познава и контролира поведението си (емоционалното си състояние). 

• Самопознание – възприема се като разбиране и осъзнаване на 

собствените емоции на личността и посланията, които те носят. 

• Мотивация – потенциала на личността да използва емоциите за 

постигане на поставените цели. 

• Емпатия – способността на индивида да идентифицира и разбира 

емоциите на другите. 

• Социални умения – отношение към другите и с другите, и 

способност за влияние върху тях.  

Разглеждайки словосъчетанието „емоционална интелигентност“ се 

установява, че по същество то е формирано от две по-скоро противоречиви 

едно на друго понятия – „емоция“ и „интелигентност“. Първото се 

отъждествява с умствено вълнение в резултат на някакво неочаквано 

събитие, а второто – със способността на личността да учи, да разбира, да се 

развива. Интелигентността показва и умението на личността да интерпретира 

генерирана вече информация за разрешаване на различни казуси, с които се 

сблъсква в своето ежедневие. Интелектуалното познание предполага умение 

за възприемане на факти, запомняне и последващото им интерпретиране за 

справяне с различни проблеми.  

Емоциите са отговорни за чувствата, настроенията, енергичността, 

умората и възприятията. Те влияят върху релацията „човек-околна среда“. [3]  

Необходимостта от изследването и управлението на емоционалната 

интелигентност може да се аргументира с редица ползи, както за личността 

като цяло, така и за различните социални системи, от които тя е част. В този 

смисъл като основни ползи могат да се посочат:   

• Усъвършенстване на уменията за социално поведение в личен и 

професионален план. По този начин се способства за 

• Минимизиране на причините, които водят до появата на 

конфликтни и кризисни ситуации. 

• Подобряване на комуникационните умения и резултатността от 

тях. 

Така очертаните ползи са взаимно обвързани и предпоставящи се. 

В таблица 1 са систематизирани дефиниции, изясняващи съдържателния 

обхват на термина „емоционална интелигентност“. 

 
Таблица 1. Съдържателен обхват на термина „емоционална интелигентност“ 

Автор  Дефиниция   
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Хауърд 

Гарднър [4] 

Емоционалната интелигентност (ЕИ) включва самосъзнанието и 

умението на индивида да се справя с вътрешните си 

преживявания. Тя може да се представи и като способността или 

умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените 

емоции, да се идентифицират и определят различните емоции, 

както и да се използва наличната (емоционална) информация, за 

да бъдат ръководени чрез тях мисленето и поведението. 

Майер, 

Солвей и 

Карузо [5]  

Емоционалната интелигентност е способността на личността да 

разсъждава за изпитваните от нея емоции, да ги използва за 

обогатяване на мисловния процес и за управление на 

поведението. Тя предполага способност за идентифицирането и 

оценяването на емоциите, за възприемането на информацията, 

която те носят и включва възможността за управлението им, 

както на самата личност, така и на тези, с които тя 

взаимодейства. (Има вътрешноличностна и междуличностна 

ЕИ.)  

Даниъл 

Голман [6] 

Емоционалната интелигентност е присъща на личността черта 

(функция на характера), която се състои от потенциала и за 

самоконтрол, самомотивиране, емпатия, желание за учене и 

развитие, социални умения и осъзнатост. Емоционална 

интелигентност е съвкупност от ценности, знания, умения, 

способности и поведения, чрез които личността реализира себе 

си. В известен смисъл тази съвкупност се формира интуитивно.  

Рувен Бар-Он 

[7] 

Емоционалната интелигентност обхваща личностни, социални и 

емоционални умения, които са предпоставка за справяне със 

стреса и предизвикателствата на околната среда.   

Соловей и 

Майер [8] 

Емоционалната интелигентност се отъждествява със 

способността на личността да осъзнава, интерпретира, изразява и 

управлява емоционална информация – собствена и на други 

индивиди, с оглед подобряване взаимоотношенията и 

социалното общуване. Емоционалната интелигентност е 

компонент на социалната интелигентност. Тя илюстрира 

способността за влияние върху мисли, чувства и поведение 

(собствено и чуждо), чрез осъзнаване и управляване на чувства и 

емоции.  

Петридес и 

Фърман [9] 

Емоционалната интелигентност илюстрира начина за 

определяне, възприемане, демонстриране и употреба на 

информация за изпитваните емоции в социалното общуване.  

Влияещ фактор върху емоционалната интелигентност е 

способността на личността да овладява емоциите си и устойчиво 

да им влияе.  

Антонина 

Кардашева 

[10] 

Емоционалната интелигентност има многоаспектно тълкуване. 

Тя е когнитивна способност на личността, негова социална 

компетентност и личностна диспозиция (навик, тенденция в 

поведението). ЕИ се прилага в различни области на социално-

икономически живот (обучение, бизнес и управление, 

психология, междуличностни взаимоотношения, здравеопазване, 
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политика). Емоционалната интелигентност е личностна черта и 

поведенческа характеристика, които имат различно проявление 

върху човешкото поведение, с което се обясняват и различията 

между хората, както и качеството на осъществяваните от тях 

междуличностни отношения.  

Патрик 

Мелведере, 

Денис Бриду, 

Руди Вандам 

[11] 

Емоционалната интелигентност е съвкупност от поведения, 

ценности, вярвания, знания, умения и компетентности, 

посредством която личността може да реализира себе си в своето 

ежедневие. 

Снежина 

Иванова [12] 

Емоционалната интелигентност е възможността и способността 

да се разпознават, осъзнават и контролират собствените емоции 

и поведение, както и емоциите на другите. Тя е в основата на 

ефективната комуникация в различните сфери от обществено-

икономическия живот.  

Робърт Ууд, 

Хари Толи [2] 
Емоционалната интелигентност зависи от умението да се 

управляват собствените емоции. ЕИ е способността: за справяне 

с проблемни личности; да се оценява мнението на другите, да се 

почувства и предвиди евентуална тяхна реакция при дадено 

насрещно поведение. ЕИ предполага способност за ефективно 

общуване с другите. Интелектът не е достатъчен за успех, 

защото голяма част от проблемите, с които личността се 

сблъсква имат емоционален характер.  

Ранди Нойес 

[13] 

Емоционалната интелигентност се състои в умението да се 

разсъждава чрез и за чувствата. Тя включва умението да се 

разпознават, разбират, овладяват и направляват чувствата, за да 

се мисли по-добре, което е предпоставка за влияние и на 

околните. Емоционалната интелигентност включва и умението за 

самоуправление. 

 

В тези дефиниции се откриват следните общи черти:  

• Емоционалната интелигентност е функция на личността – тя 

подлежи на промяна и развитие. 

• Емоционалната интелигентност е причинно-обусловена и се 

влияе от вътрешноличностни и външни фактори на средата. 

• Емоционалната интелигентност е свързана с управлението – 

самоуправлението и управлението на други хора. 

• Емоционалната интелигентност е съвкупност от умения и 

способности, които позволяват на личността да се справя по-

добре в различни ситуации, в това число и критични. 

• Емоционалната интелигентност предполага избор и въздействие. 

Избор на поведение, съобразно идентифицираните емоции и 

въздействие според направения избор. 
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• Емоционалната интелигентност включва способност да се 

разбере другия и да се демонстрира поведение в съответствие с 

идентифицираното такова. 

• Емоционалната интелигентност се проявява чрез поведението. 

Тя е предпоставена от опит, знания, умения, възприятия, 

самосъзнание, ценности и компетентности. 

Емоционалната интелигентност е характеристика на личността и може да 

се разглежда като фактор, формиращ поведението на мениджъра. Мениджъри 

с висока емоционална интелигентност са по-успешни в своята дейност. Те 

притежават стратегическото предимство пред останалите по-бързо да се 

превръщат в лидери. Тези ръководители създават екипи и ръководят 

организации, за които се отчита висока резултатност и ефективност. 

От друга страна, служители (в това число и мениджъри) с висока 

емоционална интелигентност са предпоставка за генериране на различни 

ползи за бизнес организацията: множество синергични и мултипликационни 

ефекти, висока лична и обща производителност, висока удовлетвореност от 

труда и мотивация, възможност за прилагане на колективно управление и 

вземане на решения, добре развита фирмена култура, повишена 

конкурентоспособност спрямо други организации, организационна среда с 

минимизиран брой на конфликтните ситуации, социално-отговорно бизнес 

поведение. 

Направените изводи и обобщения за природата на емоционалната 

интелигентност позволяват формирането на аргументирано предположение, 

че тя подпомага лидерите и е предпоставка за лидерство. 

 

3. Релация „лидерско поведение – емоционална интелигентност на 

лидера“ 

По отношение на съдържателния аспект на термина „лидерство“ в 

специализираната литература могат да се намерят множество дефиниции. 

Лидерството като понятие често се отъждествява с ръководството. В 

настоящата разработка се възприема разбирането, че поведението на лидера 

се оценява и описва с демонстрираните качества и поведения, които 

определят неговата идентичност.  
Често лидерството се отъждествява с целите, ценностите, характера на 

личността, с нейните знания и умения да покаже заявените ценности, 

способността и да привлича съмишленици и да влияе (неформално и 

формално) на тези, с които работи (В този смисъл то може да се разглежда 

като елемент и част от груповата динамика, тъй като няма лидер без група.). 

Способността за влияние не е постоянна величина, а функция на 

поведението, авторитета, влиянието и властта на лидера. С това може да се 

аргументира твърдението, че ефективното лидерство изисква гъвкавост и 

адаптивност на лидера в различните ситуации, в които попада, което от своя 

страна е една от характеристиките на емоционалната интелигентност.  
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Като процес лидерството предполага въздействие върху поведението на 

екипа в съответствие с поставените цели, което предполага наличие на чисто 

управленски умения (за планиране, организиране, мотивиране, контролиране, 

делегиране, координиране, вземане на решения), умения за печелене на 

доверие, насърчаване на креативност и творчество от страна на служителите. 

Така систематизираните изискуеми умения също кореспондират със 

спецификите на емоционалната интелигентност.   

По отношение на лидерството интерес представлява концепцията на 

Джим Колинс [14] за т. нар. „лидерство от пето ниво“. Според него лидерът 

трябва да притежава качества и умения, с които да отговори на всяко от петте 

нива на лидерството: 

1. Личност с големи заложби – тя има принос към изпълнение на 

задачите заради своите заложби, знания, умения и трудови 

навици. 

2. Всеотдаен член на екипа – който работи ефективно в екип с 

всеотдайност и отговорност.  

3. Компетентен мениджър – той е ефективен организатор в 

съответствие с поставените за изпълнение цели и задачи.  

4. Ефективен лидер – който е последователен в изпълнението на 

мисията и целите на организацията и работещ с мотивирани 

съмишленици.  

5. Лидер от пето ниво – на лице е устойчивост на лидерското 

поведение, което е резултат от професионална воля, отговорност 

и лична скромност (лидерът от пето ниво осъзнава, че успехът на 

екипа е не личен успех, а колективен). Той може да привлича и 

задържа правилните сътрудници, да насърчава и развива техните 

умения и способности. Така систематизираните характеристики 

на лидера от пето ниво описват лидер с висока емоционална 

интелигентност. 

Джон Максуел [15] също коментира лидерството, като съставено от пет 

нива. В създадения от него модел, той обяснява и аргументира прехода от 

ръководител към лидер. За това и първото ниво реално описва формалната 

власт, което той нарича „позиция“ и допълва, че служителите следват 

„лидера“, защото трябва. Следващото ниво е „позволение“ – служителите 

следват лидера, защото искат. Когато служителите следват лидера заради 

положените от него усилия за организацията – това е трето ниво 

„продуктивност“. При „развитие“ служителите следват лидера заради това, 

което той прави за тях. Петото ниво Максуел нарича „апогей“. При него 

служителите следват лидера заради сами я него, заради това, което той 

представлява. Постигането на това ниво „апогей“ е предпоставено от 

притежаваната емоционална интелигентност на лидера. 

Еволюцията на теорията и практиката за лидерството позволява 

определянето на общи и задължителни черти и характеристики, които трябва 
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да притежава лидера. Затвърждава се схващането, че лидерът притежава 

неформална власт, която е призната от ръководената от него група, т.е., 

приема се, че лидерството е присъща на ръководителя черта. Освен това 

лидерът създава норми, правила и стандарти за поведение на неговия екип.  

За определянето на характеристиките на лидера може да се използва и 

виждането на Соарес [16], който използвайки „лидерство“ като акроним, 

посочва следното:   

• Loving (Любящ) – лидерът има уважението и подкрепата на своите 

подчинени. Към тях той демонстрира същото.  

• Encouraging (Поощряващ) – лидерът знае как да извлече най-доброто 

от подчинените си. 

• Accessible (Достъпен) – с лидера всеки може да общува при нужда. 

• Dauntless (Безстрашен) – лидерът не се страхува да поема рискове 

при изпълнение на поставени цели и задачи. 

• Ethical (Етичен) – за лидерът спазването на етичните норми в 

поведението е особена ценност. 

• Responsible (Отговорен, разумен) – лидерът не се страхува да поема 

отговорност за собственото си поведение и това, на своите 

сътрудници. 

• Servant (Услужлив) – лидерът винаги е готов да помогне. 

• Humble (Смирен, скромен) – лидерът не се възгордява от 

постигнатото, той винаги търси развитие и знае, че успехите не са 

само лични, а са екипни. 

• Inspirational (Вдъхновяващ) – лидерът умее да мотивира и привлича 

съмишленици. 

• Persevering (Упорит) – лидерът е целеустремен и постоянен при 

преследване на поставените цели.  

Видно е, че част от посочените от Соарес характеристики също 

кореспондират с тези на емоционалната интелигентност. 

Интерес представлява и концепцията на Робърт Грийнлийф [17] за т. нар. 

„сервант-лидерство“, което по своята същност е трансформиращо лидерство. 

Една от водещите идеи на концепцията е, че лидерите се превръщат в такива, 

защото останалите имат нужда от това. Мотивацията на такъв лидер не е да 

води останалите, а да им помага в хода на изпълнение на тяхната работа, без 

да се смята за по-значим от тях. Сервант-лидерът (лидерът-слуга) притежава 

умения за мотивиране и общуване, за осъществяване на всички управленски 

функции, има големи самоконтрол и самопознание, умения за създаване и 

развитие на екипи, той разбира поведението на своите служители, знае как да 

го направлява и управлява, той е позитивен и социално отговорен. Очевидно 

е, че сервант-лидерът притежава висока емоционална интелигентност. 

Посочените концепции за лидерството нямат претенцията за 

изчерпателност. С тях се цели само да се покаже, че има пряка връзка между 
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лидерство (поведение на лидера) и емоционална интелигентност на 

личността, която е лидер. 

Необходимо е да се отбележи, че възприетото разбиране за лидерство се 

отнася за мениджъри, за които е важно процесите да протичат по правилния 

начин, а предпоставката за лидерство са постигнатите резултати от усилията 

на всички участници в тези процеси.  

Поведение, при което лидерството не е функция на формалното 

ръководство, а е следствие от генерираните ползи в хода на работа на 

мениджъра (призната власт), се доближава до разбирането за поведение на 

ръководител с висока емоционална интелигентност. 

В резултат от систематизираните концепции за лидерство и 

идентифицираните качества и отличителни черти на лидера, авторът на 

настоящия текст си позволява формирането на следния извод: Съвременните 

лидери трябва да притежават специфични знания, умения и компетентности, 

които са измерими с характеристиките и разбирането за личност с висока 

емоционалната интелигентност, а една от предпоставките за лидерско 

развитие е способността да се управлява и повишава личната емоционална 

интелигентност. Заедно с това, трябва да има и непрекъснат стремеж към 

усъвършенстване на професионалните качества и способности, като 

инструмент за подобряване на трудовата пригодност.  

 

4. Заключение 

В настоящата разработка последователно бяха разгледани особеностите 

на емоционалната интелигентност и спецификите на лидерството. Така 

идентифицираните характеристики позволяват формирането на следните по-

важни изводи и обобщения:  

• Емоционалната интелигентност е предпоставка за превръщането 

на ръководителя в лидер. Високите самосъзнание, самоконтрол, 

социални умения, желания за учене, помощ и развитие са 

качества, с които се определят успешните лидери.  

• Колкото по-висока е емоционалната интелигентност на 

ръководителя (личността), толкова по-бързо той ще се превърне 

в лидер. 

• Управлението на емоционалната интелигентност на работното 

място може да се използва за развитие на кадрите, за 

разрешаване на проблеми от различно естество, за създаване на 

ръководители-лидери. 

• Лидер с висока емоционална интелигентност следва да се 

разглежда като стратегическа ценност и предимство за 

организацията, в която работи. 
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• Високата емоционална интелигентност е предпоставка за 

лидерство, а успешният лидер има висока емоционална 

интелигентност. 
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Abstract. The organizations invest in training and development of leaders in order to broaden 

their leadership potential. The development of leaders is a continuous process and follows its 

logic in time. In the article are presented main researches in the area, which describe some 

techniques and key elements of programs for leadership development. A special attention is 

given to the emotional intelligence and the opportunity to evaluate to what extent the 

performed trainings are effective and whether a successful transfer of knowledge is possible. 

A qualitative research is done for the purposes of the discussion and the results prove that the 

trainees who passed a leadership program show higher knowledge and competences as well 

as better results in their work compared to those who did not take part in such trainings. 
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competences. 

 

1. Увод 

Развитието на ръководителите в организациите е от съществено значение 

за постигане на конкурентното предимство на бизнес структурите. 

Стопанските единици инвестират в обученията на мениджърския състав като 

важен инструмент за постигане на стратегическите си цели. Оценяването на 

резултатите от проведените обучения е от съществена важност, за да можем да 

определим какъв е ефектът от тях. Част от програмите за развитие на 

ръководителите в организациите включват техники като менторство и тренинг 

за придобиване на умения за формулиране на атрактивни цели, даване на 

обратна връзка, мотивация и изграждане на екип. Изследователи в областта на 

лидерството посочват множество доказателства за наличие на положителната 

връзка между обучението на ръководителите и тяхната ефективност.  

 

2. Теоретична рамка 

Какво прави един лидер успешен? Не бихме могли да очакваме, че ако 

ръководителят притежава определен набор от качества, то със сигурност би 

бил успешен лидер. Това е така, т.к. лидерството трябва да се разглежда в 
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определен контекст. Много компании в миналото разглеждат развитието на 

лидерството като еднократна дейност, която включва тренинг програми и 

уъркшопи, но това отношение постепенно се променя. Развитието на 

лидерството се превръща в продължителен процес, който е в центъра на 

всичко, което лидерите правят. Успешните компании разбират, че обучението 

на повече лидери е един от най-важните приоритети в развитието на 

организациите днес.  

Някои изследователи застъпват идеята, че има съществена разликата 

между развитие на лидери и развитие на лидерство. Развитието на лидери се 

фокусира върху развиването на отделни ръководители, докато развитието на 

лидерството е с акцент върху процеса на развитие, който включва група от 

сътрудници (например лидери и последователи или хора на еднакво ниво в 

един работен екип). Развитието на лидерите е насочено по-скоро към 

разширяване на индивидуалния управленски капацитет, докато развитието на 

лидерството включва интеракция между лидерите и социо-културната среда, 

в която те функционират.  

Реди [1] споделя, че в настоящия етап на развитие на организациите 

развитието на лидерството изисква работа с всички заинтересовани лица, като 

е почти невъзможно с едно обучение (интеракция) да се постигнат желаните 

резултати (например да се усвоят всички необходими компетенции). В 

развитието на лидерството се използват разнообразни техники като тестове, 

планове за индивидуално развитие, 360-градусова обратна връзка и др. 

Авторът обръща внимание на важността предварително да се обмисли целта, 

която си поставяме за развитие на лидерството: ако се търси по-голяма 

промяна, трябва да проверим дали методите и подходите, които се ползват, ще 

доведат до такава трансформация.  

Кет де Врис и Коротов [2] твърдят, че програмите за развитие на 

лидерството трябва да включват менторство и тренинг на бъдещите лидери в 

това как да подпомагат и подкрепят сътрудниците, как да създават атрактивни 

цели, как да дават обратна връзка за представянето, как да мотивират и 

вдъхновяват подчинените да се стремят към отлично представяне и да 

изградят екип. Коучингът за лидери може да се опише като подкрепяща връзка 

с клиент, който има управленска власт и отговорност в организацията, а от 

коучът за лидери се очаква да използва голямо разнообразие от поведенчески 

техники и методи, за да помогне на клиента да постигне група от цели и да 

подобри професионалното си представяне и лично удовлетворение. Според 

авторите обратната връзка осигурява начин за превръщане на опита и 

практиката в по-добро представяне, както и дава възможност лидерите да се 

запознаят с работата си и да споделят знанието за представянето си. 

Многостранната обратна връзка помага на лидерите да се научат да работят 

по-ефективно заедно. „Дебриф“ сесията също е популярен подход в 

програмите за развитие на лидерство. Целта ѝ е да помогне на участниците да 

направят логически връзки и да конкретизират наученото в някои сфери, 
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включително: предпочитан стил на учене, тип личност, лидерство, 

конфронтация, комуникация и т.н. 

Развитието на лидерите е продължителен процес и следва своята логика 

във времето. Организациите инвестират в обучение и развитие на ръководния 

си състав, за да разширят лидерския си потенциал. Циганенко [3] прави анализ 

на различни публикации по темата. Авторът се позовава на изследвания, 

според които корпоративни организации в САЩ увеличават с 14% 

инвестициите в развитие на лидери през 2011 г., а вложената сума за тази 

дейност възлиза на 13.6 милиарда долара през 2012 г. Циганенко обръща 

внимание на важността за създаване на програми за развитие, които да обучат 

ефективни и динамични лидери. Крайната цел на компаниите е да разшири 

лидерския капацитет, за да повишат ефективността си като цяло. Повечето 

програми за развитие на лидери са изградени на принципа, че по-добрите 

умения на ръководителите ще допринесат за по-доброто цялостно представяне 

на компанията, но все още остават оскъдни анализите, които обвързват 

обученията на ръководния състав с финансовите резултати. В този контекст 

Циганенко провежда изследване, с което цели да провери дали програмите за 

развитие на лидери имат ефект върху индивидуалните и организационните 

нива на представяне. Анализирани са поведенчески и финансови резултати на 

служители, които са в процес на обучение. Поведенческите лидерски 

компетенции на участниците са отнесени към индивидуалното ниво, а 

финансовите резултати – към организационното ниво на представяне. 

Изследвани са 22-ма мениджъри, които участват в програмата за развитие на 

лидери и контролна група от 22-ма души, които не участват в обучения. 

Тествана е хипотеза за каузални връзки, като обучението е считано за 

потенциална причина, а вероятната промяна в поведенческите и финансови 

резултати – за ефект. Приложено е количествено проучване, за да измери 

поведенческите и финансови резултати и да ги сравни между хората, които са 

участвали в обучението и тези, които не са. Така се разкрива статистически 

значима разлика като ефект от тренинг програмата. Резултатите от 

проучването потвърждават ефективността на програмата за развитие на 

лидери, която допринася за положителния ефект върху резултатите от 

продажбите, реализирани от обучаващите се в сравнение с представителите на 

контролната група.  

Куесада и колектив [4] правят оценка на ефективността на програми за 

обучение на лидери в Испания, като отделят специално внимание на 

емоционалната интелигентност. Според авторите емоционалната 

интелигентност е лична характеристика на хората, която също се отнася до 

взаимоотношенията с другите. Авторите се позовават на Големанов [5], който 

първи описва петте способности на емоционалната интелигентност: да 

познаваш собствените си емоции и да ги контролираш, да умееш да мотивираш 

себе си, за да постигаш целите си, да забелязваш емоциите на другите хора 

(емпатия) и да общуваш с другите на база на изразените емоции. Допълват 
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дискусията с изводите на Майер и Саловей [6], които идентифицират четири 

измерения на емоционалната интелигентност: забелязване на емоции, 

използване на емоции, разбиране на емоции и регулиране на емоции. Куесада 

и колектив подкрепят идеята, че емоционалната интелигентност е свързана с 

резултатите на работната група, поради което  тренингите за емоционална 

интелигентност са важна част от програмите за развитие. Лидерите са ключова 

част от организациите и на база на техните емоционални компетенции биха 

могли да мотивират и да повлияят на останалите служители така, че да 

допринесат за успеха на компанията.  

Според авторите обученията в организацията както лидерските, така и 

техническите, са важен инструмент за постигане на стратегическите цели. 

Оценяването на резултатите и влиянието от обучението е необходимо, за да 

разберем по-добре неговия ефект и да подобрим някои от елементите му. 

Измерването на трансфера на знания е особено важно, защото то показва 

степента, в която обучението е било приложено на работното място и 

съответно дали обучението е било толкова ефективно, че да е рентабилна 

инвестиция за компанията. 

В този контекст изследователите цитират различни автори, които 

разработват модели за оценка на трансфера на обучения и елементите, които 

му влияят. Холтън и Бейтс [7] изработват инструмент за измерване на фактори, 

които влияят на трансфера на знания към работната среда. Въпросникът 

изследва 16 фактора, които действат като подпомагащи или затрудняващи 

трансфера на знания. Идентифицирането на тези фактори и 

диагностицирането им ни позволява да определим необходимите действия за 

генериране на промени и подобрения в представянето на сътрудниците. 

Факторите се отнасят до общите тренинги, които се провеждат в компанията 

и специфичните тренинги в конкретни ситуации. Първата категория включва: 

представяне по отношение на коучинг, ефикасност, адаптиране към 

промените, трансфер на очакванията от резултатите от представянето, 

трансфер на очакванията от усилията, положени за представянето; факторите, 

които се отнасят до специфичните обучения са: негативни лични резултати, 

позитивни лични резултати, подкрепа от колегите, санкции от ръководителя, 

подкрепа от ръководителя, готовност за учене, мотивация за споделяне на 

знания, възможност за използване на знания и др. В допълнение е включен още 

един фактор, намерение за трансфер на знания, който се отнася до 

предразположението на участниците в обученията да прилагат знанията си на 

работното място.   

Успешното развитие на лидерството изисква системен подход, както и 

оценка на специфичните нужди на средата. Най-голяма възвращаемост от 

вложеното в обучения би се получила, ако развиваме всички 

лидери/ръководители в организацията или като се изясни кой стил лидерство 

би довел до най-голям резултат. Важен елемент от развитието на ръководния 

състав е по-опитните и висшестоящи мениджъри не само да планират 
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инициативи, но също да участват активно като коуч, ментори, учители или 

ролеви модели.  

Лидерите управляват чрез пример, независимо от това дали го правят 

съзнателно или несъзнателно. Ролевите модели в организацията, формални 

или неформални, са важни за лидерското развитие. Те осигуряват информация, 

подкрепа и предизвикателство към последователите, така че да могат да 

посрещнат своите нужди от развитие. Ролевите модели помагат на 

сътрудниците да развият собствен, уникален лидерски стил. Това би имало 

реципрочно влияние към самите лидери, като ще засили ефективността от 

техния собствен автентичен подход на ръководене. [8, 9, 10]. 

Мейстер и Алън говорят за корпоративните университети [11, 12], които 

посрещат специфичните нужди от обучения на ръководителите и служителите 

на компаниите. Дженеръл Моторс са първите, които създават корпоративен 

университет – General Motors Institute през 1927 г. По подобен начин Дженеръл 

Илектрик представя Crotonville Management Development Institute, а известната 

филмова компания Уолт Дисни отваря Disney University. Корпоративният 

университет може да се определи като образователна единица, която 

представлява стратегически инструмент, създаден, за да подпомага 

организациите да постигнат целите си, в това число и личностно и 

организационно учение. Техниките, които се използват за развитие на 

лидерството, включват лекции в класна стая, упражнения, тренинги извън 

компанията, анализ на казуси, симулации, 360-градусова оценка (техника, 

която включва оценка на лидера от ръководителя му, хората, които работят с 

него, подчинените и от самия лидер).  

Тъй като различните хора учат по различен начин, повечето организации 

използват разнообразни техники и инструменти, за да са сигурни, че ключови 

умения са предадени ефективно на максимален брой лидери. Съществуват 

основни компоненти в програмите за развитие на лидерството, като едни от 

добрите подходи за развитие на лидери е чрез самооценка, учене чрез действие 

и прилагане на различни форми на „чиракуване“. Важни зони на осъзнаване 

включват лични черти, ценности, вярвания, отношения, навици, емоции, 

психологически нужди, които движат поведението ни. След като са 

определени силните и слабите страни, може да се разработи план за лично 

развитие. Целта е да се повиши самооценката и да се наблегне на 

самопознанието. Лидерите, които са наясно с личните си мечти и таланти, биха 

работили в посока да ги изпълнят [2]. 

 

3. Дискусия 

С цел обогатяване на анализа проведохме четири дълбочинни интервюта 

с експерти на ръководни позиции в четири различни индустрии – авиация, IT, 

машиностроене, хранително-вкусова промишленост. Интервютата бяха 

проведени на базата на предварително изготвен въпросник. Целта беше да се 

запознаем с начините на обучение и развитие на лидерите в тези компании и 

423



да проверим доколко ефективни са тези обучения. Водещите два въпроса в 

изследването бяха: 1) дали в резултат от проведена програма/обучение за 

лидери участниците показват значително по-високи познания и компетенции 

в сравнение с тези, които не са участвали в такъв тип програми/обучения и 2) 

дали в резултат от проведена програма/обучение за лидери участниците 

показват по-добри резултати в работата си в сравнение с тези, които не са 

участвали в такъв тип програми/обучения. 

Установи се, че във всяка от четирите компании има въведени практики 

за развитие на ръководния състав. Програмите в общия случай включват 

теоретични модули под формата на обучения за меки умения, изготвяне на 

основни правила, които лидерите да следват и да прилагат в екипа си, коучинг 

сесии, на които всеки персонално да изгради личностни качества и стил на 

работа с помощта на специалист, както и т.нар. „шадоуинг“ програма, която 

дава възможност на лидерите, които са все още нови в тази организационна 

роля, да се учат от по-опитните си колеги, като им помагат, присъстват в техни 

срещи и наблюдават начина им на работа. В IT компанията се залага на повече 

формално и неформално общуване между опитни и нови лидери. Програмата 

за развитие е изготвена от вътрешни специалисти, рекламира се усилено в 

рамките на компанията. Във фирмата от авиационната индустрия, лидерската 

програма е с продължителност една учебна година и създава между 

участниците екипен дух като на състуденти. Интервюираните единодушно 

подкрепят мнението, че лидерските програми оказват голямо влияние върху 

поведението и начина на работа на мениджърите, които: 1) получават по-

широки познания за стратегиите за развитие на екипа и продукта; 2) се 

научават да анализират и управляват контактите с колегите си, да използват 

правилно информацията, която получават; 3) променят цялостното си 

поведение, включително речевата характеристика; 4) променят начина си на 

комуникация и начина, по който информацията се предава на служителите; 5) 

демонстрират по-добри лидерските умения; 6) придобиват знания как да 

управляват персонала, както и познания за чисто вътрешни оперативни 

процедури, свързани с административни задачи.  

По време на интервютата респондентите потвърдиха, че участието в 

лидерска програма повишава резултатите в работата на мениджърите, които: 

1) могат да стимулират служителите да вършат работата си по-добре, което от 

своя страна води до по-добри резултати; 2) придобиват практични знания, 

които могат да използват впоследствие и постепенно ще доведат до успехи на 

техните подчинени/техния екип. Участието на мениджърите в лидерски 

програми и обучения влияе в голяма степен положително и на техните 

служители. След участието в такава програма, ръководителите са с по-

изразени лидерски качества, което се оценява по положителен начин от екипа. 

Респондентите споделиха примери за това как се променя един ръководител 

след участие в програма за развитие:  

• Пропуска детайлите в работата и се фокусира върху голямата картина; 
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• Започва да мисли напредничаво и не се вглежда в подробностите; 

• Променя подхода към служителите като има индивидуално 

отношение към всеки отделен сътрудник според индивидуалните 

желания и нужди; 

• Вслушва се в идеите на служителите и ги предава на по-високо 

мениджърско ниво; 

• Изгражда качества на лидер, които може да прилага на практика; 

• Придобива полезни знания и добри практики в управлението на 

персонала. 

Направените изводи подкрепят резултатите от предходни проучвания по 

темата, които излагат множество доказателства за наличие на положителната 

връзка между обучението на ръководителите и тяхната ефективност [13]. 

Развитието на лидерите е продължителен процес и изследователите в тази 

област имат широк хоризонт в изучаването на това как взаимодействието с 

колеги, клиенти, висшестоящи ръководители, както и отношенията с приятели 

и членове на семейството оформят и предопределят представянето на 

ръководителя в работна среда. В този контекст автори като Пилай и Стаитс-

Доу [14] предлагат подход за развитие на лидерите, който включва 

прожектиране на игрални филми, класики и научна фантастика, с обсъждането 

на които да се анализират теми от процесите на управление. Бас [13]  изброява 

и други фактори, които влияят върху развитието на лидерството, като 

генетични фактори, обучение и ранно развитие, интуиция, умения за оценка и 

преценка, мулинационалност и различия/разнообразие, баланс работа-личен 

живот и др.  

Кер [15]  обобщава резултатите от симпозиум, в който участват автори 

на публикации, в които се дискутира как организациите могат ефективно да 

подготвят своите ръководители за заемане на управленски позиции. И 

четиримата автори поддържат идеята, че е важно да се полагат усилия в 

развитието на компетенции у ръководители и лидери в ранния етап на тяхното 

кариерно развитие. Тези усилия трябва да са добре премерени, имайки предвид 

факта, че текучеството при този тип служители е доста по-голямо, в сравнение 

с дългогодишните сътрудници. Това поставя важния въпрос за прецизната и 

точна селекция и оценка.  

Работните задачи също трябва да се разглеждат като механизъм за 

развитие и усъвършенстване. Повечето работни задачи е добре да съдържат в 

себе си възможност за учене и разширяване на знанията и уменията. В 

противовес, практиката сочи, че на по-опитните служители се дават такива 

задачи, които със сигурност биха били изпълнени качествено и в срок, без това 

задължително да означава, че съдържат обучителен елемент.  

В условията на развитие на технологиите все повече се налага 

осмислянето на темите за виртуални обучения и тренинги, посветени на 

лидерството, развитие на лидери на виртуални екипи и пр. [13]. 
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Все още остават нерешени редица въпроси, свързани с развитието на 

лидерите, като например възможността да се определи какво е разминаването 

между това, което участниците в тренинга научават и това, което всъщност 

прилагат в ежедневната си работа (как променят поведението си). Възниква 

въпросът дали лидерските програми са скъпи и дали са приложими само за 

големи организации.  

 

4. Заключение 

Развитието на управленските кадри следва своята логика във времето. 

Необходимо е да се идентифицират и управляват нуждите от развитие на 

ръководните кадри, като се прави разграничение между различните 

компетенции и умения. Добре е да има изначална взаимовръзка между 

лидерството, проявявано на по-ниските йерархични нива и лидерството, 

проявявано на по-високи йерархични нива, като се следи преминаването от 

едно ниво в друго с присъщите умения и поведенчески модели [13].  

Важен за бъдещите лидери е периодът на обучение – като започнем от 

начално и основно образование и стигнем до висшето образование. В този 

период факторите, които оказват влияние върху развитието на лидерските 

умения са разнообразни – примерът на преподавателите като ролеви модел, 

взаимоотношенията със съученици и колеги, мрежата от контакти, които 

бъдещият лидер започва да гради и пр. Тези фактори се разглеждат по-скоро в 

контекста на последващ анализ върху вече проявени лидерски качества, а по-

голям интерес от практическа гледна точка е това как ръководителят 

продължава да надгражда своите умения и компетенции. Често 

специализираните обучения по лидерство стават актуални, когато лидерът 

вече заема активна роля в организационния живот. В най-добрия случай 

уменията и компетенциите, които лидерът е усвоил на един етап от своето 

развитие, биха му помогнали да реши ситуация или да се справи с проблем при 

следващ етап от своето развитие.  
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Abstract. This publication examines the main features of the concept of lifelong learning 

(LLL), referring to how it relates to the student years of a person's life. In this regard, the 

concept's essence and development are considered, deriving two main theories related to 

lifelong learning. There are two main groups involved in the process of lifelong learning -, 

universities as training organizations and students as trainees..The central thesis is that in 

today's digital environment and continually changing the labor market requirements, students 

should perceive the concept of lifelong learning as an approach through which to develop 

their competencies. This need is justified from a theoretical point of view. The presented 

results are part of a project on "Motivation of students for lifelong learning", developed and 

funded by the University of National and World Economy. 

Keywords: long-life learning, education, students, bachelor degree, master degree. 

 

1. Въведение 

В настоящата публикация се разглеждат основните характеристики на 

концепцията за учене през целия живот, като се прави препратка към начина, 

по който тя се отнася до студентските години от живота на човек. В тази връзка 

се представя същността и развитието на концепцията, като се извеждат две 

основни теории, свързани с ученето през целия живот. Обособяват се две 

основни групи участващи в процеса на учене през целия живот, като се 

определя ролята и мястото на университети, като обучаващи организации и на 

студентите като обучавани лица. Основната теза, която се застъпва е, че в 

съвременните условия на дигитална среда и непрекъснато променящи се 

изисквания на пазара на труда, студентите следва да възприемат концепцията 

за учене през целия живот като подход, чрез който да развиват непръснато 

своите компетентности. Тази необходимост се обосновава от теоретична 

гледна точка. Представените резултати са част от теоретично проучване, 

осъществено във връзка с изпълнението на проект на тема „Мотивираност на 

студентите за учене през целия живот“, финансиран по НИД на УНСС. 
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Визираните обобщения са в резултат от многогодишните ми наблюдения като 

преподавател и ръководител на споменатия проект. 

 

2. Студентските години като етап от личностното развитие 

В зависимост от класификационните степен от НКР се обособяват седем 

групи. В тези седем групи обхващат обучаващи в различните степен на 

обучение, които образователната система в страната предлага от детската 

ясла(1-3 години) до завършване на висше образование и докторска степен на 

обучение(19-25 и повече години). Всяка една следваща образователно-

квалификационна степен предполага по-задълбочени знания, по-развити 

умения и по-голям набор от притежавани компетентности. В пета група са 

обучаващи се висше образование за получаване на образователни степени 

професионален “бакалавър”. Тук студентите се подразделят на такива, които 

стартират обучението си в бакалавърска степен веднага след средното (19-23 

години)  си образование или с лаг във времето (20 и повече години). Шеста 

група са обучаващи се ВУЗ-я за получаване на образователни степени 

професионален магистър, равняващо се  на 7 степен от НКР. Това са лица, 

които задължително са завършили бакалавърска степен на обучение. Когато те 

стартират магистратурите си веднага след завършването си на бакалавърска 

степен са на възраст 23-25 години, когато са с „отложен старт“ на 25 и повече 

[1].  

Изброените групи представят ограничена картина на обучаващите се, тъй 

като обхваща студентите единствено, като обучаващи се във формалната 

система на образование в страната, които във възрастово отношение се 

ограничават до тридесет годишна възраст. За да се постигне по-голяма 

дълбочина на разбиране на студентите, като приемащи или не концепцията за 

учене през целия живот, трябва да се използват и други подходи на 

класификация на обучаващите. Подходящ такъв подход е разработената от  

германския психолог Ерик Ериксон “Теория за социалното развитие”. В нея 

той предлага осем стадия, през които преминава човек, като се акцентира 

върху това, че развитието на личността е постепенно и е свързано с 

преодоляване на кризите на идентичността. Във възрастово отношение 

студентите попадат в първата четвърт на шестия стадий. Шестият стадий се 

определя като „Ранната зрялост“ (20 – 40 години) Ериксон нарича периода 

между двадесетата и четиридесетата година от живота на човека „ранна 

зрялост“ [2]. 

Разгледаните два варианта на разграничаване на различни групи 

обучаващи се позволява да се определи контрактното място на студентите. Във 

възрастовото отношение попадат преобладаващо хора на възраст между 18-25 

години. Според класификацията на Ериксон те обхващат последната година от 

петия стадий от развитието на човек, когато завършват юношеските години и 

началото на шестия стадий, когато са младежките години на човек. Този 

период се характеризира с навършване на пълнолетие и  „еманципацията“ на 
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младия индивид от родителите и настойниците. В този период, макара и под 

влиянието на родителите си,  те вземат все повече решения самостоятелно. 

Такива се и решенията им свързани с избор на ВУЗ, както и формите на учене 

през студентските им години.  

В рамките на периода на своето обучение студентите имат специфични 

образователни потребности, които се удовлетворяват както от формалните, 

така и от неформалните форми и методи на обучение(учене).  Те притежават 

специфични възрастови, поколенчески и личностни характеристики, които 

определят тяхната вътрешна мотивация за учене за придобиване на 

необходимите и заложените в Европейската класификационна рамка и 

Европейската референтна рамка знания, умения и компетентности. 

Същевременно студентите са подложени на влиянието/стимулите на външни 

за тях фактори: семейството, приятелите, съученици; условията за учене в 

университета (сграда, техника, технология, преподаватели, колеги); 

качеството на образование и възможностите за кариерно развитие; степен на 

дигитализация на обучението; преподавателите и методите на преподаване; 

състуденти, студентски организации; степента на социализация във и извън 

университета; форми и методи на неформално обучение – институционално, 

междуличностно и индивидуално. 

 

3. Развитие на концепцията за учене през целия живот 

Началото на възприемането и развитието на концепцията „Ученето през 

целия живот“ датира от близо петдесет години. Екип от изследователи стигат 

до обоснования извод, че ученето като процес не следва да се ограничава 

единствено до ученическите години [3]. В потвърждение на казаното е и 

изследването от 1979 годи, според което 70% от действията, свързани с 

ученето са самостоятелно планирани от отделния индивид или съвместно с 

членовете на неговото семейство и общности, които принадлежи [4]. Ако се 

излезе извън рамките на детските (ученическите) години, следва да се добави, 

че ученето не трябва се ограничава единствено до формализираните форми и 

степени на образование, през които човек преминава, завършвайки основно, 

средно и висше образование или защитавайки докторат. В този ред на мисли 

ученето се възприема като непрекъснат процес, при който отделният индивид, 

самостоятелно и доброволно, движен от вътрешна мотивация, придобива нови 

знания, умения и компетентности, чрез които постига постоянно личностно и 

професионално развитие. По този начин се увеличава гъвкавостта и 

пригодността(конкурентоспособността) на студентите да се адаптират към 

променящите се условия и изисквания на пазара на труда [5].  

В този смисъл се проявява значението на въпросите, които се отнасят до 

възприемането на ученето през целия живот на отделните индивиди в рамките 

на техните студентски години. То зависи от психологическите и личностни 

характеристики на студентите; техните осъзнати и латентни потребности, 
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както и външни фактори, които оказват влияние върху тяхната нагласа и 

мотивация за учене.  

В миналото се обособяваха два ясни етапа на учене по време и място в 

жизнения цикъл на човек. Първият е „етап на учене“, при който в зависимост 

от етапа на обучение се придобиват определен общи и специализирани знания, 

свидетелство за което са дипломи за основно и средно образование, бакалавър, 

магистър и доктор. Мястото на учене са учебните заведение от системата на 

образование – основни училища, средни училища, колежи, университети, 

институти и академии. Вторият етап се отнася до прилагане на придобитите 

знания, като мястото, на което се извършва е конкретните работни звена. В 

случая не се отчита обстоятелството, че не са редки ситуациите, когато след 

завършване на своето формално обучение човек започва работа, която се 

различава от знанията, които е придобил на етапа на своето обучение [6].   

Последните петдесет години, които се характеризират с интензивни 

темпове на постоянните научни и технологични еволюционни и 

революционни промени, оказаха влияние върху възприемането на знанието и 

ученето. В развитите общества ученето се разглежда като процес, който се 

извършва непрекъснато, като неговото мястото може за де се различава от 

образователните институции (училища и университети), които се възприемат 

традиционно като място на предаване на знанието. Същевременно ученето не 

се ограничава единствено до формалните форми на образование, а  обхваща и 

неформалните такива, като във времеви аспект касае всички етапи от 

развитието на човека  [4, 5, 6, 7]. 

 

4. Три подхода на възприемане на ученето като непрекъснат процес 

Проучената литература, нормативни документи и практики на различни 

учебни заведения свидетелстват за приемането на различен подход на 

интерпретиране на концепцията за учене през целия живот [8, 9, 10]. 

• Първият подход ограничава непрекъснато ученето само до 

възрастни хора В повечето от случаите ученето през целия живот се разглежда 

като приложимо за хора в пред пенсионна и на пенсионна възраст. В редица 

университети в Европа и света, както и в други обучителни организации, се 

предлагат програми за обучение именно на тази възрастова група. Обучението, 

което завършват се удостоверява със сертификат или друг подобен документ, 

различен от диплома за степен на завършено образование. Възрастовият 

обхват на лицата, за които се отнася този подход, изключва студентите на 

възраст между 18-25 години и хората в трудоспособна възраст [11]. 

• Вторият подход предполага възприемането на ученето през целия 

живот като подход на непрекъснато професионално развитие и адаптиране към 

изискванията  на пазара на труда. Във възрастовия обхват на този подход 

попадат възрастните хора в трудоспособна възраст, които са завършили 

определена образователна степен на училищното и висшето образование. 

Определят се различни граници за това кои хора са възрастни в трудоспособна 
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възраст. Така например като възрастни може да се определят лицата на възраст 

от 25 до 65, като е възможно и стесняване на възрастовата граница – от 35 до 

65 години. В обхвата попадат трудещите се(наети, самонаети) и безработните, 

които се (само)обучават с цел непрекъснато повишаване(актуализиране) 

своите персонални и професионални знания, умения способности и 

компетентности. Възприемането на този подход па определяне на възрастовия 

обхват определя необходимостта хората в трудоспособна възраст да се 

адаптират към променящите се изисквания. Обхващат се отделните етапи на 

професионално и личностно развитие  както на работещите, така и на 

безработните. Този подход също изключва  студентите на възраст 19-25 от 

група участници в концепцията за учене през целия живот [12].  

• Последния подход е най-обхватният. Именно той отразява в пълна 

степен възрастовия обхват на концепцията за Учене през целия (УЦЖ) по 

начина, по който тя се възприема и интерпретира днес и е заложен в НКР. Чрез 

него ученето се разглежда като присъщо на различните възрастови групи- от 

детска възраст до дълбока старост и обхваща всички аспекти на човешко 

развитие и етапи – социални, психологически и професионални. 

Възприемането на този подход позволява да се определят нивото на знания, 

умения и компетентности, които хората трябва да притежават на всеки един 

етап от своето образование и професионално развитие. Неговото възприемане 

включва в обхвата на ученето през целия живот всички възрастови групи, в 

т.ч. и студентите на възраст 19-23 години [13,14].  

Общото между тези три подхода е, че те почиват на едни и същи 

принципи, а именно: развитието на качествените характеристики на личността 

(в личен и професионален аспект; емоционална и експертна интелигентност). 

Разликата се състои във възрастовия обхват и перспективата за развитие. 

Докато първият подход обхваща единствено хората пред пенсионна или в 

пенсионна възраст, а вторият - хората в трудоспособна възраст ( 25-65 годи), 

третият е най-обхватен - чрез него концепцията за учене през целия живот се 

разглежда като присъща за всички възрастови групи.  

Ние приемаме третия подход на определяне на възрастовия обхват на 

ученето през целия живот. Това означава, че студентските години се 

разглеждат като един от етапите на обучение(учени), през които човек 

преминава по време на своя жизнена път. Възприемането концепция от страна 

на студентите по този начин означава, че те са в състояние да възползват в 

максимална степен от формите и методите на формално обучение, неформално 

обучение и самообучение през периода на своето следване. Ученето за тях е: 

първо - процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на знания, умения 

и компетентности. То е крайният резултат на съвременната информационна 

грамотност и предполага възможности за учене във всяка възраст(в това число 

през студентските години) и в разнообразен контекст – не само чрез 

традиционните форми в образователните институции, но и на работното 

място, вкъщи, през свободното време; второ, ученето през целия живот е начин 
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на мислене – отвореност за нови идеи, решения, умения или поведение [15]. 

Разбирането на ученето като системен процес, способства студентите да се 

обучават по начин, който води до тяхното непрекъснато придобиване на нови 

знания и компетентности по време на следването им и през следващите етапи 

от тяхното личностно и професионално развитие.  

 

5. Институционални и неинституционални форми на учене на 

студентите 

Възприемането на концепцията за учене през целия живот позволява 

студентите да се възползват в максимална степен както от възможностите на 

институционалното, така и на неинституционалното обучение. По този начин 

се „надскача“ тясното разбиране за функциите на студентите, чиито 

задължения не се изчерпват с посещаване на учебни занятия(лекции и 

упражнения) и полагане на изпити.  

Институционалното обучение се осъществява от университетите и други 

обучителни организации. Характерното за тях е, че провежданото  обучение 

на обучаваните лица(студентите) се осъществява по предварително одобрен 

учебен план и програма, в които ясно се дефинира целите, обхвата, темите, 

които се изучават. Свидетелство за завършеното обучение са дипломи, 

сертификати и свидетелства. Основни образователни институции са 

университети и приравнени на тях висши учебни заведения.  

Освен че предлагат формални форми на обучение на студентите, във 

висшите учебни заведение се наблюдава нарастващото значение на  

неформалните такива [16, 17, 18]. Студентите, които възприемат концепцията 

за учене през целия живот, допълват своето обучение в други 

институции(организации): обучителни центрове, неправителствени 

организации, които предлагат обучение под формата на курсове, семинари и 

конференции, за които не се издава диплома за завършена степен на 

образование, а сертификати. Те стартират стажове и работа на по-ранен етап, 

което също е проява на учене от тяхна страна. 

Неинституционално обучение е много по-сложно за дефиниране. Като 

причина за това може да се посочи, че тази форма на обучение няма 

публичност и не се организира и провежда от определена 

организация/институция. Това обучение е характерно за студентите, които са 

възприели концепцията за учене през целия живот в личен план. То се 

проявява в изцяло неформални форми чрез четене на книги, търсене на 

специализирана литература, четене на специализирани блогове, 

специализирани портали и други интернет ресурси. Най честата прояви на 

неинституционалната форма на обучение е самообучението.  

Други проявления са обучението от едно лица на друго лице/други лица, 

взаимното обучение, както и участието в различни форуми в интернет, 

неформални срещи и други [19, 20].  
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Разкритите варианти за обучение дават основание да се обобщи, че в 

рамките на своето следване студентите, които приемат принципите на ученето 

през целия живот, се възползват от възможностите на университета като 

институция, която предлага формална форма на образование, завършваща с 

издаване на диплома за бакалавър и магистър. Те разширяват и задълбочават 

своите знания, умения и компетентности, надхвърлящи формалните 

изисквания за получаване на диплома за висше образование. Възползват се от 

различните възможности на институционалното, неинституционалното и 

самостоятелното обучение, които съвременните условия разкриват пред 

студентите.   

 

6. Необходимост от възприемане от студентите на концепцията за учене 

през целия живот  

Казаното до момента определя необходимостта от възприемане на 

концепцията за учене през целия живот от страна на студентите. Това би им 

позволи да интензифицират обучението си в рамките на своите студентски 

години, като използват различна форми на обучение: институционални и 

неинституционални; формални и неформални. По този начин те биха 

формирали уменията и компетентности, които надхвърлят определените в  

Националната класификационна рамка (НКР) [1]. 

 Ученето, което те осъществяват през този период е обусловено от външни 

стимули и вътрешни мотиви. Към вътрешните фактори спадат потребностите 

от усъвършенстване чрез интензивно обучение и нарастване на възможностите 

за успешна професионална реализация след завършване на висше образование. 

Към външните стимули спадат факторите на външната за индивида среда. Те 

се разделят на факторите на непосредствената среда, която включва лицата, с 

които индивида общува ежедневно - родители, братя или сестри, учители, 

съученици/състуденти, приятели и други външни фактори, към които спадат – 

традиционни медии, интернет медии, социални медии, университети други.  

Процесът на формално обучение през този период е свързан със 

завършване висше образование – бакалавърска и магистърска степен на 

обучение. Наред с това, в ранните младежки години, отделният индивид взема 

съдбата си в свои ръце, като избира различни допълнителни занимания, с 

които придобива допълнителни знания, умения и компетентности. В началото 

на този период започва и трудовият път на човек.  

Отговорен за обучението е самия студент, като обучението му се 

осъществя в университети, работодатели, обучителни организации. Важна 

част е самообучението и самостоятелността във вземането на решения за 

области на учене. В рамките на този период от своя живот човек се подготвя 

да реализира себе си в личен и професионален план, като голяма част от успеха 

е заложени в придобитите от него знания, умения и способности както в 

институционалните, така и в неинституционалните форми на обучение. Това 

прави приемането на концепцията за учене през целия живот в ключов фактор 
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за неговите бъдещи професионални успехи и личностно развитие на 

студентите. 

 

7. Заключение 

Казаното ни дава основание да обобщим, че придобиването на 

бакалавърска и магистърска степен на обучение следва да се възприеме от 

студентите като един от формалните етапи на обучение, през които те 

преминават през “своето“ учене през целия живот. Определящо за това как те 

ще преминат през този етап от живота им е тяхната мотивираност. Тя се 

обуславя както от вътрешните потребности, така и от средата за учене, която 

отделните висши учебни заведения предлагат; от натрупания опит и 

компетентности в рамките на техния съзнателен живот преди започване на 

висшето си образование. Студентите се ръководят от различни подбуди и 

притежават различна степен на мотивираност за учене в определена 

специалност, избрана от тях или под влиянието на родители и близки. В 

зависимост от степента на осъзнатост и мотивираност през времето на своето 

„студентстване“ отделните студенти се възползват и от неформалните форми 

на обучение, които се предлагат от отделните ВУЗ-ве и от различни други 

организации, за да повишават своите знания, компетентности и способности. 

Не на последно място е тяхното умение за самостоятелно учене. Наличието на 

подобна осъзнатост от студентите е свидетелство за това, че те са възприели 

концепцията за учене през целия живот. 
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Abstract. The essential part of development of every country is the economy. The economy 

depends on her workers. The Bulgarian economic has faced a problems based on the lack of 

skilled workers. The possible solution of this problem is early career orientation practices. 

The new generations need new skills and competences which will help them to live and 

work in the world of technology. That’s why the educational system has been monitored and 

modernized. The changes in the educational system are influenced by the development of 

the technologies and economy.  

The article presents a result of a research conducted among high school students. The object 

of the research is a student’s professional orientation. 

Keywords:  profession, research, students, career orientation, new jobs.  

 

1. Въведение 

        Темповете на икономическо развитие се различават по интензитет и 

особеност през различните  исторически периоди, от робовладелчеството и 

феодалните отношения до капитализма. Всяка една форма на икономически 

отношения залага и специфична форма на участие на човека в него. С 

навлизането на техниката и машините в различни производства, започва 

промяна, която се отразява и върху работа на човека. Налага се научаването 

на нови знания и умения, които да го направят по пригоден към променящата 

се форма на социална и икономическа трансформация. 

        През последните десетилетия сме свидетели на бързото развитие на 

технологиите, което се отразява и на развитието на пазара на труда. Налага се 

работниците да се специализират, да развиват нови умения отговарящи на 

технологичното развитие. Това развитие създава и нови професии, за които 

са необходими нови хора с нови компетенции. Този процес на отпадане на 

едни и създаване на нови работни възможности се обуславя от нивото на 

развитие на икономиката в дадената страна и е неизбежен процес. 

 

2. Развитие на пазара на труда и избор на професия 

В България през последните години се наблюдава една относителна 

устойчивост на пазара на труда. Коефициентът на заетост на населението за 

2019г. на възрастова група 20-64 г. е 76.3%, което е с 2.8 п.п. по-висок спрямо 

437



третото тримесечие на 2018 г. Сред икономическите дейности с най-голямо 

увеличение в броя на заетите на възраст 15 и повече навършени години през 

третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. са 

„Преработваща промишленост“ (с 14.8 хил.), „Транспорт, складиране и 

пощи“ (с 12.6 хил.) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (с 

11.3 хил.) [1]. 

   Въпреки намаляващата безработица в икономиката се засилва въпросът 

с липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Недостигът се базира на 

несъответствието между уменията на работниците и търсените специалисти 

на пазара на труда. Според данни на Института за пазарна икономика, расте 

процентът на несъответствието между нуждите на икономиката и 

образователното ниво и знание на работниците. 

   Изследване на образователното равнище в България показва, че през 

2016 г. делът на населението на възраст до 64 години със завършено средно и 

след средно образование е по-висок от средния за ЕС и възлиза на 53.7%. 

Процентът на лицата с ниска или без квалификация е 21.9%, който е по-нисък 

от средния за ЕС. Докладът прогнозира демографските тенденции и 

промените в образователното равнище на работната сила и в структурата на 

икономиката в страната. Според направените прогнози, през 2020 г. пазарът 

на труда ще изисква квалификации на следните нива: 

(а) по-ниско от основно образование (начален етап на основно 

образование) – 1.1 %;  

(б) основно образование – 6.2 %; 

(в) средно образование – 67.1 %; 

(г) висше образование – 25.6%. 

В дългосрочен план (2030 г.) нуждата от работна сила с висше 

образование ще се увеличи (ще достигне 28.8%), а от такава със средно 

образование ще намалее (като падне до 64.1 %). 

Според проучването най-търсените от работодателите професии през 

следващата година се предвижда да бъдат специалисти в областта на ИКТ, 

бизнес и администрация (финанси и продажби), учители, математици; 

При лицата с придобито средно образование ще се търсят работници в 

сферата на търговията и услугите (готвачи, сервитьори, бармани, фризьори и 

козметици), работници в хранително-вкусовата и дървопреработвателната 

промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения, водачи на 

моторни превозни средства; 

На пазара на труда за лица със завършен начален или прогимназиален 

етап на основното образование ще се намира работа в сферата на: селското, 

горското и рибното стопанство; работници в добивната и преработващата 

промишленост, строителството, работници в хранително-вкусовата 

промишленост, производство на дрехи, дървени изделия. 

Проучването показва, че 10,3% от работодателите ще осигурят на 

служители си обучение за придобиване на професионална квалификация за 
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следните професии: счетоводител, охранител, помощник-възпитател, 

сервитьор, барман и работник в заведенията за хранене и развлечения. 

Планирани са обучения с цел придобиване на ключови компетентности 

(социални, граждански, дигитални, за инициативност и предприемачество) и 

обучения за нови технологии, оборудване и иновационни продукти, обучения 

за придобиване на умения за работа с клиенти и бизнес дейности [2]. 

Данните от доклада могат да бъдат потвърдени и от нагласите за избор на 

професии на младите хора. Според данни от международното изследване 

PISA за 2018 г., българските ученици масово не искат да работят в 

производството. Предпочитани за тях са професиите в сферата на услугите и 

IT-специалности. Най-желаните професии от момичетата са лекар, адвокат, 

дизайнер, учител. При момичетата най-малко предпочитани са професиите 

писател и архитект [3, 4]. 

Изборът на професии от бъдещите участници на пазара на труда показва 

едно ориентиране към традиционни професии, които се ползват с престиж и с 

възможност за осигуряване на финансово обезпечение.  

Бихме могли да заключим, че подобни избори са продиктувани от общо 

доминиращите представи в обществото за добър избор за професия. Подобен 

избор много често не отговаря на желанията и възможностите на младите 

хора. Много често те завършват нещо, което не могат и/или не желаят да 

работят. Всичко това води до несъответствие и в пазара на труда. 

Един добър вариант за предотвратяване на неподходящ избор на 

професия е професионалното ориентиране още в училище. 

 

3. Развитие на професионалното ориентиране в България  

Професионалното ориентиране в страната до 1998 г. се осъществява от 

Педагогически консултативни центрове, които предоставят ресурси и 

обучения на педагогически съветници, които да осъществяват и кариерно 

ориентиране като част от работата им в училище. В последствие тези 

центрове биват закрити и до новия Закон за предучилищното и 

училищното образование в сила от 2016 г. няма национална политика за 

кариерно консултиране. Тази дейност основно се е реализирала на местна 

основа и като местни политики и инициативи, предимно като предлагане на 

сертифицирани обучения за педагогически съветници. Така, например в град 

Бургас, в резултат на такава инициатива са били обучени всички 

педагогически съветници. Този процес е довел до създаване на Регионална 

асоциация на педагогическите съветници в резултат на обединяването им 

около работата им като кариерни консултанти. 

Тласък на кариерното ориентиране дават две инициативи: първата е 

учредяването на Фондация на бизнеса за образованието, чиято мисия и 

задачи са популязиризане и развитие на професионалното кариерно 

консултиране в България. Втората инициатива е тригодишен пилотен проект 

на МОН по ОП РЧР с начало 2012 г., който реализира създаването на 
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регионални центрове за кариерно консултиране на територията на страната – 

общо 28. Кариерни консултанти изграждат мрежа за обхващане на всички 

училища чрез разпределяне на районни консултанти, които провеждат 

регулярни часове и срещи с ученици от прогимназиален и гимназиален етап. 

След приключването на проекта само някои от тези центрове все още 

функционират, но като образователна услуга в общността т.е. към 

консултантите могат да се обръщат индивидуално ученици и родителите, 

както и да се провеждат някои съвместни срещи, организирани с училище. 

 

Законът за предучилищното и училищното образование предвижда 

кариерното консултиране на учениците. В компонент „Подкрепа за 

личностно развитие” ангажимент на детските градини и училищата е да 

развиват политики за позитивен климат, приобщаващо образование и 

училищна общност чрез дейности, разпределени като „Обща подкрепа” и 

„Допълнителна подкрепа”. Кариерното консултиране е към общата подкрепа, 

която се реализира от училищата [5]. 

В допълнение към предприетите законодателни мерки и инициативи 

можем да посочим различни проекти и бизнес инициативи, целящи да 

запознаят младите хора с различни професии, което да им помогне да изберат 

бъдещата си професия.  

 

Проектът „Един ден в професията“, дава възможност на 

единадесетокласници отрано да „влязат в обувките“ на желани професии. 

Ученици от общо 14 училища в София и Варна са прекарали по един ден  в 

професионална среда, общувайки с различни експерти и дори влизайки в 

ролята на служители. Смисълът на този проект е да помогне в избора на 

младежите, които често изпадат в дилема каква точно специалност да 

изберат, за да получат успешна професионална реализация [6]. 

 

Инициативата „Мениджър за един ден“цели да даде начало на 

кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 

години, запознавайки ги с реалната работа в компании и организаци от 

цялата страна в рамките на един ден [7]. 

Интернет сайтове като знам.бе целят по лесен и разбираем начин да 

представят различни професии на децата. 

 

4. Изследване на нагласите за избор на кариера на млади хора  

 Настоящата статия представя резултати от едно пилотно изследване на 

нагласите за избор на бъдеща професия сред младите хора. Изследването 

беше проведено в столично средно училище с ученици на възраст между 13-

18 годишна възраст. 

Целта на изследването беше да се установи какви са очакваните и желани 

сфери за бъдеща реализация на младите хора. Акцент в изследването е 
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поставен и върху самооценката на учениците за техните личностни качества, 

знания и умения. 

Използван е метода за събиране на информация е стандартен въпросник. 

Броят на анкетираните лица е 120 души. 

Обект на изследването са ученици от 7- 12 клас на обучение във средно 

училище.  

Предмет на изследването са професионалните нагласи на младите хора . 

Категории за анализ: 

- самооценка на личните качества; 

- желана сфера/професия за бъдеща реализация; 

- личност/модел за подражание в избора на професионална реализация. 

 

5. Резултати от изследването 

Анализът на резултатите показа, че почти всички анкетирани смятат да 

продължат образованието си в университет след завършване на училище.  

Тази нагласа може да отнесем към традиционно високото оценяване на 

висшето образованието и към нагласата, че образованието е фактор за 

финансова стабилност съпроводено с малко усилия. Завършването на висше 

образование се асоциира с липсата на извършване на физически труд, което е 

допълнителен стимул за продължаване на обучението в други степени. 

Интересно е наблюдението, че не малък процент (20%) от анкетираните искат 

да продължат обучението си с различни професионални курсове като 

фризьорство, електротехника, оптика. Това показва желание за получаване на 

професия, която предполага и възможност за развитие на собствен бизнес 

или предприемачество. 

        Най-предпочитаните професии, в които младите хора биха искали да се 

реализират след завършване на училище са футболист, актьор/актриса, ИТ 

специалист, ветеринар и психолог. Тези професии са посочени от най-много 

ученици. Интересни са резултати на желаните професии съотнесени по 

възраст. При възрастовата група на 12 г. най- предпочитани са професиите на 

футболист, журналист и работещ в рекламна агенция. При 13 г. група, най- 

предпочитани професиите са: футболист, архитект, дизайнер, адвокат, 

полицай, ветеринар. 

Младежите на 14 г. възраст предпочитат да се развиват като ИТ специалист, 

актьор/актриса, авиомеханик, адвокат, танцьор, бизнесмен, фармацевт, 

ветеринар. 

При 15 годишните най-желаните професии са : ветеринар, компютърен 

специалист, танцьор, доктор, футболист, шофьор. 

Във възрастовата група на 16 г. най-предпочитани са професиите: психолог, 

доктор, актьор, футболист, механик, компютърен специалист, полицай. 

Младежите на 17 г. предпочитат да се реализират като дизайнер, инженер, 

бизнесмен, фитнес инструктор, учител. 
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В групата на 18 годишните се забелязва най-висок процент на несигурност 

относно избора на бъдеща професия. Сред най-желаните професии са: 

кинезитерапевт, финансист, брокер, военен. 

При разпределението на желаните професии по пол се открояват някои 

разлики. Най-желаните професии от момчетата са: футболист, ИТ 

специалист, а при момичетата са: ветеринар, дизайнер и танцьор. 

Разглеждайки и другите предпочитания по пол откриваме склонност на 

момичетата да се ориентиран в по-хуманитарно насочени професии, докато 

момчетата се насочват към по-технически ориентирани специалности. 

Интересно е, че нито едно от анкетираните момичета не е посочило ИТ 

сектора като желана сфера на бъдеща професионална реализация. Посочената 

професия на ветеринар е избор само на момичета. 

Друго интересно наблюдение е, че само момичета са посочили, че искат да се 

занимават с бизнес и предприемачество. 

Подобни резултати показват настъпилата промяна в очакванията и 

стереотипите по отношение на половете при избор на професия и сфера на 

професионална реализация. 

При момчетата меродавно остава желанието за реализация в сферата на 

армията и полицията, монтьорство и инженерни науки. 

По-широкият спектър на посочени професии при по-малките ученици може 

да се дължи на все още по-силното влияние и въздействие от страна на 

родителите им. Броят на посочените предпочитани бъдещи професии при 

завършващите е по-малък, което вероятно се дължи на факта, че младите 

хора искат сами да вземат решение за бъдещето си. Изборът на бъдеща 

професия е труден и това се отразява на броя на посочените професии. 

           Изследването показа, че родителите оказват силно влияние при избора 

на професия за децата си и много често те самите са модел на подражание. 

Това показва високия авторитет, който родителите и техните професии 

пораждат у подрастващите (инженер, лекар, дизайн). 

Обобщението на резултатите на въпроса, кой човек и/или професия е ваш 

модел за подражание, показаха някои интересни тенденции. Най- масовите 

модели на подражание за всички възрастови групи са: футболисти, 

актьори/актриси и певци. Причините за тези модели на подражание можем да 

търсим във възрастови особености и масовата култура. Въпросните ролеви 

модели представят един свободен и финансово обезпечен начин на живот, 

които се явява особено привлекателен за младите хора. 

Сред другите ролеви модели се нареждат влогари, политици, журналисти, ИТ 

специалисти, модели, психолози, художници, бодибилдъри, тенисисти, 

танцьори. 

          Бихме могли да заключим, че ролевите модели на младото поколение 

са известните хора, набиващи се с присъствие в медийното пространство. 

Въпросникът за избор на бъдеща професия обвързваше респондентите да 

оценят собствените си способности и знания. Интересно е, че повече от 50% 
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от анкетираните посочват, че притежават знания и умение в сферата на 

спорта, изкуствата и езиците, но искат да се занимават с компютри, 

инженерни науки, медицина. 

Това показва несъответствие между способности и желание за бъдещата 

реализация. Подобни желания, може би са продиктувани от 

обществените/семейни нагласи, че въпросните професии са добре платени и е 

добре да се занимаваш с тях. В подобна нагласа се отразява друга българска 

особеност за висока самооценка породена от усещането,че всеки може „да 

бъде като другите“. Подобни нагласи водят до нереалистични очаквания и 

неподготвени специалисти в един бъдещ момент. 

Подобна е ситуацията и с оценка на личностните характеристики. Повече от 

80% от анкетираните лица посочват, че притежават умения за работа в екип, 

за планиране и организиране, издръжливост на стрес, работа за постигане 

на поставените цели. 

Сред другите често посочвани качества са: самостоятелност, увереност и 

самочувствие, гъвкавост и адаптивност, комуникативни умения, умения за 

решаване на проблеми, лидерство. 

Личностната оценка на посочените качества не кореспондира с други 

провеждани изследвания сред българските ученици. Уменията за работа в 

екип, способността да извличат информация, решаване на проблеми се 

посочват като не достатъчно развити. 

 

6. Заключение 

Развитието на едно общество се обуславя от развитието на неговата 

икономика. Самото развитие на икономиката е немислимо без работещите в 

нея хора. През последните десетилетия се откроиха нарастващите проблеми 

пред българската икономика, сред които най-същественият е липсата на 

подготвени и квалифицирани кадри. Анализите направени от различни 

институции показват, че отделни отрасли от икономиката страдат от липса на 

желаещи да работят в тях, докато други сектори са презадоволени от 

специалисти, което остава излишък от работна сила, която се налага да се 

преквалифицира. 

Решение на част от проблема е ранното кариерно ориентиране на 

учениците. Налице е законова и нормативна база за развитие и 

осъществяване на кариерно ориентиране сред учениците и различни 

инициативи помагащи на младите хора да се запознаят с дейността на 

различни професии.  

Резултатите от проведеното пилотно изследване показват, че масово 

учениците се ориентират към традиционни професии и такива, които са 

свързани със сферата на шоубизнеса и компютърните технологии. Повечето 

от посочените професии показват желание за финансова обезпеченост. 

Появяват се и нови професии като влогър.  
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Нагласите за професионалната реализация на младите хора се променят, 

което се налага от промяната в начина на живот. 
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Abstract. With the better productivity of automatisation in production the effective 

allocation of resources, towards which the economy is striving, the non-specialised people 

labor is becoming obsolete. The routine and repeated work is being done by machines or 

robots, which are more efficient. The requirements towards the labor force are changing 

with the technical revolution, innovation and digitalization dictate how and to what extend 

the change will be. In this moment the industry is in its 4th rise, with each development there 

is research towards the challenges of production effect over future human capital. The report 

does a historical and literary review of the evolution of human capital, which is connected to 

the development of production and mainly industrial revolutions. 

Keywords: Human Capital, The Industrial Revolution, Digitalization.   

 

1. Въведение  

Съществува значим брой изследвания, както за човешкия капитал, така и 

за индустриалната революция, но цялостен анализ на тяхната 

взаимозависимост така и не е открита. Научните изследвания в тази насока 

могат да се намерят още в основите на икономическата теория. Въпреки 

многото проучвания и анализи, този  въпрос не се изчерпва и продължава да 

бъде актуален. В тази връзка проучването на специфичните фактори 

определящи човешкия капитал и тези, които му въздействат са слабо 

проучвани у нас.  

Разбирането,че човешките ресурси са актив на бизнес организациите е 

факт в нашата действителност,а когато направим ретроспективен анализ 

можем да видим динамиката в това твърдение. Както производството се 

влияе от допълнителните инвестиции в основен капитал, същата зависимост 

може да се каже и за инвестицията в работната сила. Значението на човешкия 

капитал с всяка една индустриална революция се развива прогресивно, като 

всеки един възход коренно променя или задълбочава неговите специфики. За 

да се отговори на новите изисквания на индустрията трябва да се прилагат 

прогнози, защото за сметка на другите видове капитал, човешкият капитал 

започва неговото зараждане още с пренатално възпитание. За да можем да 
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определим върху  какво трябва да акцентираме при неговото обогатяване, 

трябва да знаем как той реагира при нов възход на индустрията. 
Индустриалната революция - човешки капитал е неразривно свързан и играе 

важна роля в пазара на стоки и услуги и трудовия пазар [1].  

Целта на изследването е да се направи ретроспективен анализ на 

четирите индустриални революции и промените, които те създават в обекта 

на анализа- човешкият капитал. Предмет на икономическия анализ е 

включването на субективни и обективни фактори на стопанското развитие и 

проследяване промените в изискванията на работната сила, която е 

собственика на човешкият капитал. Научно изследователският метод, който в 

приложен е исторически преглед на факторите, които въздействат върху 

обекта и обобщение на неговите специфики в различните етапи на развитие.  

Според ОИСР, човешкият капитал се определя като уменията, знания, 

компетенциите, образователно ниво и други качества, собственост на 

индивиди, усвоени през живота и използвани за производство на стоки, 

услуги при пазарни обстоятелства. Към определението може да се допълни и 

здравното състояние, което в последната революция се оказва като основен 

компонент. Адам Смит пише“ Придобиването на… таланти по време 

на…обучението, практическата реализация, е реалната цена във времето, 

което е лицето на капитала. Този талант част от богатството на индивида и 

също така на цялото общество“ [2]. В доклада се акцентира в това, какво 

обуславя технологичната еволюция, как тя променя работната среда и 

адаптацията на човешкия капитал в динамична среда. 

В различните литературни източници може да се направи различна 

периодизация на индустриалното развитие. Целта не е тяхното точно 

посочване, а проследяване на динамиката на обекта и факторите на влияние 

през вековете. В тях са посочени специфичните промени, които се проявяват 

в производството, което от своя страна променя структурата на работната 

сила.  

Анализа ще бъде основа за стартиране на бъдещи изследвания, в който да 

се определи готовността на фирмите и служителите да отговорят на новата 

индустриална революция.  

 

2. Индустриална революция 

Първата индустриална революция (1780-1840) не се развива равномерно 

във всички стопанства. Започва от Великобритания и постепенно се 

разпространява навсякъде, но тя си остава държавата, която получава най-

големи  позитиви от нея.  Останалите страни имат за цел да настигнат това 

развитие. 

Напредък има в енергетиката, машинното производство,транспорта и 

комуникациите. Прогресът в текстилната индустрия е благодарение на 

изобретяването на предачната машина. Прилагане на парната машина в 

железниците и производството на кораби има мултиплициращ ефект. 
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Увеличава се железопътната мрежа, започват да се строят параходи. Всичко 

това подпомага стоковия обмен, улеснява движението на хора и намаляване 

на цените на стоките, и услугите. Подпомага добива (каменовъглени шахти, 

медни рудници и др.) на полезни изкопаеми като въглища, чугун, кокс. А 

чрез изобретяването на механичния часовник започва да се определя 

работното време на работниците, подпомага определянето на разходите на 

предприятията, печалбата и създава основите на контрола върху изработката 

на продукцията. 

През 1837 г. се изобретява телефонът, което води след себе си 

интернационализация, създаване на комуникационна мрежа. 

Ако преди първата индустриална революция земята се е смятала за 

основен производствен ресурс, носещ богатство, то след нея основно 

средство за капитализиране на печалба е физическият капитал [3].    

Втората индустриална революция (1870-1920) се идентифицира с 

техническа революция. Държавата е активно действащо лице в развитието и 

насочването на стопанството. Има развитие на тежката индустрия, 

енергетика, транспорт и комуникации. Създават се клъстери и автоматизация 

в производството. Масово и едромащабно производство на конвейер чрез 

създаване на високоспециализирани машини.  

Основните изобретения, провокирали тази революция са двигателите с 

вътрешно горене,  които стимулират създаването на автомобилната 

индустрия. Допълнителен стимул е създаването на бензиновия двигател 

(1885 г.), дизелов двигател (1897 г.), самолети и подводници, които улесняват 

многократно превоза на стоки и хора, увеличава се пътната мрежа и 

възможностите за превоз. По отношение на енергетиката се пуска в 

експлоатация електрическата лампа и електроцентралите, електрическия 

трамвай, атомната енергия и по-късно хидроелектростанциите (1896 г.). В 

комуникацията имаме пускане в експлоатация на телефони и радиоапарати, 

които изменят начина на информираност [4].  

Спецификите на Третата индустриална революция (1975–2020 г.) се 

характеризират с все повече отдръпване на държавата от стопанството и 

значително по-малка регулация на стоковия и ресурсния пазар. Тази 

периодизация е известна и като цифрова революция [5]. Тласъкът на третата 

вълна е провокиран от новите технологии, електрониката, новите материали, 

информационно-комуникационните технологии интернета. Всички тези 

иновации и процеси се отразяват във всички сфери на стопанството. 

Създава се компютърната индустрия и достъпът до персонален 

компютър, мобилните технологии, които изцяло променят начина на 

общуване. Те допринасят за изменението на комуникациите и създаване на 

комуникационна мрежа. Технологиите довеждат до огромен напредък във 

включването на възобновяемите природни източници в електроенергията и 

производството. Автоматизация и включване на роботи в производството. 

Преминаване от масовото производство към спецификацията на продукцията, 
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която индивидуално подхожда към всеки клиент. Интензивно използване на 

маркетингови стратегии и управление на бизнес организациите не 

централизирано, а от различните мениджъри в звената. Развитието и 

дигитализацията на всички сфери на икономиката допринасят за развитието 

на третата вълна. 

Четвъртата индустриална революция за първи път се споменава от Клаус 

Шваб, директор на „Световния икономически форум“, през 2016 г. На същия 

форум темата е „Приспособяване към Четвъртата индустриална революция“  

в Давос [6]. Тя създаде нови граници на производствените възможности и 

доведе до нов икономически растеж. 

Четвъртата индустриална революция се идентифицира с промени и 

подобрения в производствените технологии, като автоматизирани системи, 

роботи, 3D принтери, синтетична биология машинно обучение и 

самообучение, интелигентни вещи. Има голям напредък в комуникационните 

и информационните технологии, като  въвеждане на хай тек системи, 5G 

мрежа, големите данни (big date), имплантиране на човешки сензори, 

квантови компютри, виртуална и добавена реалност, интернет на нещата 

(internet of things), blog change technology, умни жилища и умни градове. В 

транспортните средства се включват самоуправляващите се коли, масовото 

използване на електрически коли, електрически скутери, ховърборд 

тротинетки, с цел опазване на природата, използване на дронове (използва се 

в повече от един сектор) и др. Всички тези технологични подобрения изменят 

основните икономически връзки, карат ги да се дигитализират и 

модернизират [7].   

Третата и четвъртата индустриална революция се припокриват, но през 

тази година сме свидетели, че дигитализацията, работата от дистанция слага 

превес и изменя изцяло досегашното движение на хора, стоки, услуги и 

капитали. Процес започнал през 2016 г., подбутнат от здравната криза, 

изменя иновациите така, че те се създават днес и се прилагат днес. Колкото 

една страна е по-напреднала технически и технологично, колкото е по 

адаптивна към измененията, толкова тя запазва самообладание и успява да не 

задуши икономиката си. В момента сме в етап на трансформация, която 

изцяло ще промени целите, стратегиите, мирогледа на фирмите и обществото 

като цяло. Преориентация, съхранение, адаптивност са думи, които са 

актуални днес и ще имат значение за бъдещото оцеляване и развитие на 

стопанствата. 

 

3.  Развитие на човешкия капитал в условие на индустриална революция 

За основата на изследването ще покажа развитието на човешкия капитал 

от началото на първата индустриална революция до днес. С идването на 

първата индустриална революция започва да се говори за квалифициран 

персонал и как той да отговори на изискванията на предприятията (бащата на 

съвременната икономика Адам Смит). Тези въпроси се засилват с всеки един 
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цикъл на революция. Всичките изобретения и машини подпомагат 

стопанското развитие, но изцяло изменят нужните качества, които трябва да 

притежава работникът. С тяхното задълбочаване възникват и други процеси, 

които ще бъдат засегнати в тази част. 

Машините довеждат до едно ново общество-констатира Робърт Оуен 

(британски социален реформатор) [4]. Това ново общество непрекъснато се 

нагажда в условията на все по-напредващата индустриализация. 

Процесите в първата индустриална революция не изменят съществено 

човешкият капитал. В този етап се гледа на него като на инструмент. Имаме 

увеличаване на градското население, поставяне началото на индустриална 

работническа класа, ускоряване на производителността на труда. Работно 

време служителите е между 16-20 ч., въпреки големият работен ден те 

получават ниско заплащане. След 60-70 г. трябва да минат от началото на 

индустриалната революция, за да има ръст в работните заплати [4]. В този 

период за нуждите на индустрията трябвало много работници, в повечето 

случаи- необразована работна ръка. Производството се характеризира с 

голяма трудоемкост, т.е. везната се накланя към увеличаване на броя 

служители не към капитала. Изискванията към човешкия капитал са по-скоро 

с количествено изражение като ловкост, сръчност и бързина. За използване 

на ръчния труд не е нужно специфична квалификация. Тук неможе да 

говорим за знание, образование на масата от трудов ресурс. Но неможе да се 

отрече, че „ранната индустриализация е довела до преход от фермата към 

фабриката, при което неквалифицираните селскостопански работници 

извеждат възходяща мобилност квалифицирана работа“ [8], което се засилва 

още повече в следващия етап на развитие. 

Във втората индустриална революция може да говорим за замяна на 

ръчния труд с автоматизиран такъв. Забелязва се намаляване на 

трудоемкостта в производството, но не и намаляване на нуждата от него като 

цяло.  

Този етап е белязан с масово потребление на стоки и услуги. Нуждата от 

труд се увеличава, защото се намалява стойността на стоките и услугите и се 

увеличава консумацията. По-ярко се очертава човекът, като единица от 

масата, търсят се желанията му за удовлетворение от потреблението и 

полезността на дадена стока или услуга. 

С всички тези промени в производството се изменят и изискванията към 

персонала. Изобретенията в тази епоха са много специализирани и изискват 

от работниците да знаят как да боравят с тях. Доказва се,че специализацията 

на работниците е в пряко отношение към производителността на труда и 

съответно печалбите на предприятията.  

За нуждите на индустрията се очертават слоеве от научни работници и 

технически специалисти. Формират се профсъюзите за защита на 

служителите, с което постепенно се намалява работното време (в първия етап 

говорим за 16-20 часа работен ден), увеличаване на работната заплата (в 
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първия етап е възприето, че за да работи ползотворно един работник той 

трябва да получава работна заплата, с която да може да преживява с нея, не 

повече). Всички тези промени са в резултат от по-ярката фигура на 

служителя и неговата ценност при производството на стоки. Основния 

напредък е обвързано на нивото на образованието с добавената стойност в 

производството на работника. 

В „Духа на човека“ Оскърд Уайл е смятал и записал опасението, че 

цялата работа ще бъде вършена от машина (1891 г.). Тази заплаха ще се 

засилва с всяка една еволюция на индустрията. На този етап премахва част от 

ръчния труд, който може да се имитира от машина. Квалификацията и 

специализацията става все по-оценявана от предприятията.  

Този етап е белязан с основната фигура на държавата. В плановото 

стопанство се изграждат дългосрочни стратегии, в които се определя 

трудовия пазар на входа и на изхода. Определят се колко човека ще завършат 

специализирани гимназии или висши училища за нуждите на индустрията, 

колко стоки трябва да бъдат произведени за удовлетворяване на желанията на 

потребителите, какви ресурси са нужни за производството и т.н. Имаме цял 

затворен цикъл на производство и потребление, в което всички ресурси са 

използвани по най-ефективен начин. Равенство в трудовото заплащане, 

здравеопазване и т.н. Това е идеологичният подход, който отговаря на своето 

време, но в него има много дефекти, които водят до неговата замяна с 

пазарно стопанство.  

Това уточнение е свързано с човешкия капитал, защото при планова 

икономика са спазени основните му фактори : знание, умения, образователно 

ниво, достъп до здравеопазване, но човекът и неговото разглеждане като 

индивид, различаващ се от масата, движещ се от собствената си мотивация за 

просперитет е ограничена и в никакъв случай не отговаря на работника в 

пазарното стопанство. Тази психология беляза работната сила в третата 

революция и много по-трудното преминаване на човешкия капитал от втора 

към трета индустриална революция. 

Третият етап в развитието на човешкият капитал, свързан с новата 

индустриална революция е изцяло трансформиран. Работниците, капиталът 

техният потенциал, развитие, изхабяване все по-трудно се откриват  допирни 

точки с първата индустриална революция. Разгръща се все повече 

структурната безработица, или проблема с равновесието на търсенето и 

предлагането на пазара на труда. Започват да възникват нови професии, а 

други да стават ненужни. Това налага цялостна промяна на въздействието 

върху човешкия капитал, като се започне от образованието му във всичките 

му етапи на развитие. Обучението се отнася не само за учениците и 

студентите, а за всички,  през целия живот. Основната дума, характерна за 

този период е гъвкавост, както на труда, така и на производството.  

В центъра стоят иновациите или научноизследователска и научна 

дейност (НИРД), икономика на знанието, концентрацията на пазара на труда 
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и самоусъвършенстването. Този център припокрива част от основните 

фактори определящи развитието на човешкия капитал. В анализите по темата 

се използват показатели за развитието на човешкия капитал. Към тях се 

включват критерии като здравеопазване, оцеляване, смъртност, образование. 

В третия етап започва да се оценява нуждата от изследване и анализиране на 

този вид капитал, защото се определя като ядрото на индустриалното 

развитие. 

Задълбочава се миграцията на работната сила. Тук не говорим за 

миграцията от село в град, или в близост до индустриална зона, а за 

преминаването от развиващи се към развити държави. Създават се големи 

метрополия,а малките градове не могат да се конкурират с тях. Границите 

стават все по-отворени, за такъв трансфер. Той става по-лесен за 

специалистите и изцяло за квалифицираната работна ръка. Това е показател, 

който доказва, че невъзможността на едно стопанство да задоволи нуждите 

на служителя, който има нужния човешки капитал, го провокира да търси, 

там където може да ги удовлетвори. Говорим за работна заплата, израстване, 

социална среда, възможност, здравеопазване, развитие, израстване и т.н. Тези 

критерии са в унисон на вложените инвестиции в индивидуално развитие. 

С навлизането на новата индустриална революция все по ясно се 

очертава тенденцията, че качеството на човешкия капитал, а не количеството 

е двигателят на дигиталната икономика. В развитите държави се запазва 

тенденцията за пренасочване на  инвестиции от физически към човешки 

капитал. 

Гиг икономиката задълбочава краткосрочната ангажираност на работната 

сила. „Кодифицируеми“ работни места са най-подвластни на промяна, 

автоматизация и роботизация (WB) [4]. Въпреки новата заплаха, пред която 

стои човешкият капитал, новите технологии създават нови видове работни 

места, генерират нови сектори и задачи с по-голяма производителност на 

труда и създаване на по-добри обществени услуги. 

Намаляване на типичната за втората индустриална революция 

работническа класа и преминаване към „работникът на знанието“ (knowledge 

workers). Създадените транснационални компании, глобализацията и 

концентрирането на капитала изпитват все по-голяма нужда от 

квалифицирана работна ръка. Според Даниел Бел (американски социолог) се 

изменя фокусът от капитала, под форма на техники и технология, към 

учените и експертите. Образованието се изменя, за да може да отговори на 

новата пазарна икономика и конкурентната среда, в която се намира. То вече 

се разглежда като способ  за създаване на добавена стойност, пряко свързана 

с производство и производителността на труда. Обучението и оформянето на 

човешкия капитал на потенциалната работна сила става отговорност на 

всички заинтересувани лица (бизнес организации, държава и индивид).    

Иновациите изцяло променят времето си за живот. Скъсява се периодът 

за първоначалния етап на създаване и внедряване, като основен критерии е да 
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са адаптивно систематизирани [9]. Свойствено за тях е, че са с кратък живот, 

което налага тяхното модернизиране. Това, което трябва да притежава 

нововъведението е скорост, надеждност, иновативност и непрекъсната 

актуализация. 

Обществото на третата вълна, според Алвин Тофлър,  измества 

капитализмът и социализмът, към информацията, като движеща сила, която 

няма веществен характер, но променя със себе си наличните производствени 

ресурси и на човешкият капитал [10].  

Модулира се времето на заетост на работниците, увеличават се 

краткосрочните договори и самонаетите на пазара на труда. Организираният 

труд все по-рядко се среща, а солидарността в него е оставена в предишната 

революция. Тези процеси са в отговор на измененията в индустрията. Все 

повече се разраства сферата на услугите, което налага тяхното наемане за 

кратък период от време. Процесите все повече за задълбочават. Това налага 

промяна на трудово договорните отношения между служител и работодател, 

защита на работниците и промяна в Кодекса на труда, актуализиране на 

списъка с професиите и начините за осигуряване. 

Създава се технологичната безработица [11], която се задълбочава в 

развиващите се страни. Представлява загуба на работа вследствие на 

технологичните промени. Тя е факт много преди идването на третата 

революция, но с годините създава все повече заплахи за обществото и този 

въпрос е актуален и днес. Процесът на автоматизацията, намаляване на 

механичните движения при работниците е цел поставена още от началото на 

технологичните иновации. С времето те се задълбочават и създават матрици 

на всяко едно движени в човешкото тяло. Всеки един работен процес 

извършен от работник, който може да се вкара в алгоритъм, се въвежда в 

машина или робот и той става ненужен за индустриалното производство. 

Това налага цялостен анализ на човешкия капитал и как той да стане 

незаменим в производството. За тази цел трябва да се определят факторите, 

които го правят незаменим.  

Новата индустриална революция носи след себе си освен възможности, 

но и предизвикателства. Увеличаване на глобалните нива на доходи, но 

увеличаване не е равномерно диференцирано. Увеличаване качеството на 

живот, което разширява възможностите за по-добър и качествен човешки 

капитал. Запазва се по-голямо неравенство и нарушаване пазара на труда; 

„автоматизацията замества работната сила в цялата икономика, нетното 

преместване на работниците от машини може да задълбочи разликата между 

възвръщаемостта на капитала и възвръщаемостта на труда“ [12]. Тези 

заплахи са основателни за нискоквалифицираната работна ръка и в по-малка 

степен за специализираната. В предприятията се търси персонал, който да е с 

висше образование, изискванията към натрупан трудов стаж не са толкова 

високи, колкото в предишната индустриална революция. Проблем, който 

срещат фирмите с новите кадри, е липсата на личностни качества, като 
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трудова дисциплина, трудолюбие, също така социални и когнитивни умения, 

творчество, иновативност, самоинициатива, креативност и други. Тази 

гъвкавост, която трябва да притежава човешкият капитал в наши дни, за да се 

реализира в пазара на труда, трябва да се установи много преди той да е на 

входа.  

Кризата, в която сме в момента е доказателство, че без работника 

икономиката няма как да се развива. Това удостоверява, че технологиите 

няма как да изместят човека, те вървят ръка за ръка, взаимовръзката се 

задълбочава и в този момент няма как да се промени това. Факт е, че най-

засегнати от кризата ще са хората с ниска квалификация, трудна адаптивност, 

гъвкавост и невъзможност за работа в дигитална среда.  
 

4. Заключение 

  В изследването се проследява развитието на трудовия ресурс в 

предприятията, как той се възприема вече като негов актив и как 

нововъведенията променят не само профила на работника, но и целия Свят. С 

всеки един етап на развитието все по-ясно се очертават ядрото от фактори на 

човешкия  капитал, които трябва да притежава работната сила на бъдещето, 

като най-общо могат да се споменат: образование, опит, социални и 

когнитивни умения, творчество и т.н. Чрез историческия преглед и 

анализиране на стоковия и ресурсния пазар през вековете се доказа, че 

развитието е в полза на човека и, че човешкият капитал няма как да бъде 

изместен изцяло от техниката и дигитализацията, стига навременно да се 

вземат мерки за неговото актуализиране в перспектива. 

От направения литературен преглед на човешкия капитал  и 

проследяване на индустриалната революция, както и съпътстващото с нея 

технологично развитие, може да се направи извода, че с всеки нов етап в 

индустрията се променят нуждите качества, които трябва да притежават 

сътрудниците. Всички изброени нововъведения, постепенно променят 

значението на човешкия капитал в индустрията. С всеки един напредък 

изискванията към обекта се увеличават, както неговата количествена форма, 

по-характерна за първата индустриална революция, така и неговото 

качествено изражение. Най-съществената промяна, която трябва да претърпи 

работникът е преминаването от втората към третата революция, защото 

технологиите и техниката изцяло се преориентират. Много по-малък  е 

интензитета на промяната между първи и втори етап и също така трети, и 

четвърти етап на развитие на индустрията. Преминаването в ерата на 

знанието и иновациите изцяло изменя нужния човешки ресурс на 

предприятията. Така се появява структурната и технологичната безработица, 

което е проблем за всяко стопанство. Тяхното минимализиране е възможно 

именно чрез повече инвестиции в човешки капитал. За да отговаря на 

действителността неговото подготвяне трябва да започне минимум 20 години 

преди да започне новата трудова фаза и кариерно развитие. „Най-засегнатите 

453



работници ще бъдат ниско и полу-квалифицираните работници, така че 

бъдещото проучване трябва да се съсредоточи повече върху тези 

класификации на работниците и уменията“ [13]. Това налага неговото 

своевременно обогатяване, с фактори, които трябва да са актуални в голям 

времеви период. За тази цел трябва да се променят придобитите качества в 

цялата образователна система, те да отговарят на изискванията на бизнес 

организациите [14]. В тези промени и инвестиции трябва да участват всички 

заинтересовани лица: бизнесът, индивида и политико-правещите. 

 Очаквано в икономическия цикъл е появата на криза, която може да се 

проследи във всички индустриални революции. Този стрес тест в четвърта 

вълна неочаквано се появи, не от финансовите пазари, нито е свързана с 

икономически причини, а е здравна криза, която не е срещала Света от близо 

100 години. Тя ще покаже сферите, които са най-потърпевши от липсата на 

правилно канализиране на човешкия капитал и неговата връзка с 

дигитализацията. 

 

"Резултатите са получени по проект, финансиран от субсидията за 

научни изследвания в ТУ-София,  договор N 202ПД0019-15, тема 

"Изследване на факторите влияещи върху потребността от човешки капитал в 

условията на дигитализация". 
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Abstract. This paper discusses the complexity of the role of foreign ownership in the 

context of small open peripheral economies of the EU. Having high foreign ownership 

concentration in the banking sector may generate positive spillovers fostering financial 

sector development, as well as potentially unaddressed risks linked with higher level of 

financial integration. Excessive reliance on parent-bank funding or wholesale markets may 

result in transmission of the shock from the financial sector that the parent bank is mostly 

connected to a host country, resulting in a destabilizing effect for the host country financial 

system. Policy incentives to rely more on domestic funds as well as reduce foreign bank 

dependence on parent bank funding may result in minimizing the effect of contagion. 

Keywords: systemic risk, foreign ownership in banking sector, small open peripheral 

economies, financial stability. 

 

1. Introduction 

The recent global financial crisis underlined the importance of inter-banking 

linkages in the context of financial stability both regionally and worldwide. 

Potential contagion channels, derived from inter-banking exposures and spill-over 

effects originating from the development of cross-border banking as such, created 

an unprecedented case for evaluating the potential effects for global financial 

stability. A first theoretical breakthrough in the field, reflected in the seminal 

Diamond-Dybvig model, proposed an explanation of the nature of the bank-runs 

and provided a solid background for further contagion literature development. For 

instance, a multi-region version of Diamond-Dybvig model, Allen, F. &Gale, D. 

[1] suggested that banking interconnectedness might serve as a channel of 

contagion, transmitting liquidity shock originated in one region to another via 

interbank lending. However, as authors argue, high density of interconnection, or 

as Acemoglu, D. et al. [2] suggests, being “too-interconnected-to-fail” might, in 

fact, stabilize the financial system by means of sharing the losses of distressed 

bank among other network participants. This idea is further developed in the 

Freixas-Parigi-Rochet Model that concentrates on interbanking linkage sufficiency 

to absorb the shock affecting one bank in the network. In their model authors allow 

depositors to access interbanking markets via interbank credit by travelling from 
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one region to another. In case the destination bank violates the trust of the 

depositor, she might withdraw the cash from her own bank thus affecting healthy 

counterparty. As interconnectedness might result in contrasting effects on financial 

stability, it appears to be crucial to analyze the heterogeneity of regional financial 

market structures. For instance, if the regions are divergent in their size and, more 

specifically, the level of financial development, the shock in less developed region 

might have a different aggregated effect due to an unequal capacity of risk 

absorption among the regions. In practice, usually banks in bigger and more 

developed markets expand by establishing subsidiaries in smaller or less developed 

ones. Such trend is very well observed in EU where member states are highly 

heterogeneous in terms of market size. This process was fueled by community 

enlargements, providing new market opportunities for expansion towards small 

peripheral economies of the EU that increased dramatically the concentration of 

foreign-owned banks. Given such a strong market concentration driven by foreign-

owned banks, small open peripheral economies might have been exposed to 

positive spill-over effects, such as sharing of a know-how coming from the banks’ 

experience in more developed markets or introduction of a higher transparency 

standards. Alternatively, markets mainly dominated by foreign banks might have 

become more dependent on foreign-country economies which, in fact, might 

potentially resulted in unaddressed risks for their financial systems. Therefore, the 

aim of this paper is to discuss potential effects of foreign-owned banking presence 

in small peripheral economies, by analyzing the following research objectives: 

 

1. Indicate and classify potential effects of foreign-ownership presence in 

peripheral small open economies; 

2. Discuss the role of banking interconnectedness in times of financial 

turmoil; 

3. Analyze potential risks associated with potential effects of interbanking 

linkages and discuss policy implications to account for the potentially 

unaddressed risks.  

 

2. Foreign ownership presence in banking sector  

2.1. Incentives to internationalize and their possible interaction with host 

markets 

The rationales for banking internationalization, according to Focarelli & 

Pozzolo [3], are dependent on two groups of factors: bank and host country 

specific ones. The first group includes factors as bank size and efficiency. Bigger 

banks, having wider portfolio of clients who are larger and more globally spread 

firms, might have an incentive to offer a wider spread of services geographically. 

More efficient institutions might have a comparative advantage competing for the 

market share in the host country among the local banks [4]. This, in turn, is likely 

to affect the host-country financial system as such, contributing to a new 

transparency and efficiency standards in such system. As an example, foreign-
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ownership presence might make a positive effect on less developed host countries 

via improving operational mechanisms in the national banking markets [5].  

Country-specific factors, according to the authors, include economic 

integration, regulatory restrictions and local market opportunities. Geographical 

proximity, including cultural and historical determinants alongside with perception 

of the market openness and risk plays a core role in internationalization process 

[6]. Implementation of common EU legislation and regulation resulted in structural 

and institutional reforms that eventually led to the integration of local banking 

systems into the EU banking sector [7]. Availability of new markets as well as the 

opportunity to enter them via extensive privatization process in such countries 

allowed foreign-owned banks to expand. 

 

2.2. Foreign ownership effects: positive spillovers 

Foreign bank’s entrance in a less developed host country might result in 

structural changes of the banking system itself as well as bringing positive 

spillovers to the host country. For instance, a number of studies support the 

argument that foreign-bank presence increases efficiency of host country banking 

system [8], contributes to the availability of the access of financial services and 

enhances financial performance of their borrowers [9]. These effects are likely to 

arise from banking competition, as newcomers are using their competitive 

advantage to suggest new and more diverse products, use of new lending 

technologies and know-how [10]. Alternatively, such effect might also arise from 

aggressive pricing strategies or even cheaper borrowing opportunities from their 

mother companies. However, if the foreign banks enter more developed markets, 

having their systems well-established, local banks might have a comparative 

advantage vis-à-vis the newcomers, demonstrating more knowledge of the local 

market and being more efficient than their foreign peers [11].  

The effects of increased competition linked to foreign-owned banks’ entry to 

host country is further likely to affect profit margins in the overall system. A 

number of studies argue that the presence of foreign banks might be associated 

with reduction of the financial intermediation costs in terms of margins, overheads 

and spreads [10]. Claessens, S. et al. [11] argues that foreign banks in developed 

markets are much likely to have lower profits, overhead expenses and interest 

margins which, in fact, remains consistent with findings of Terrell, H. [12], yet the 

opposite is true for developing markets. This, however, might be explained by 

different level of competition, regulatory environment as well as the reasoning for 

entry to the market [11]. Also, foreign bank entry to the market might bring better 

quality of financial intermediation, such as better loan-loss provisioning [13]. 

The competition, on the other hand, also tends to push local banks to 

reorganize their activities to keep up with the level set-up in the foreign ones. 

Foreign banks, having more experience from their home markets and facing higher 

regulatory pressure, tend to improve financial system’s infrastructure of the host 

country by introducing higher accountancy standards and enforcing higher 
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transparency sharing their good practices [14]. However, in order to make such 

positive spillovers to take place, foreign and domestic banks require a proper legal, 

regulatory or even operational infrastructure. Hence, it is likely that foreign owned 

banks would make a pressure on governmental institutions in order to facilitate 

domestic reform in terms of legal and regulatory supervision and therefore, 

contribute towards greater transparency [15]. Alternatively, presence of the foreign 

ownership attracts attention of rating agencies, credit bureaus and auditors, who, in 

return, contribute to greater transparency in the host country [8].  

As another key factor, that may influence the strength of the positive effect to 

a host country’s financial system, appears to be a relative size of the foreign bank 

presence. Claessens, S. & Lee, J. [16] argues that there is a certain threshold to be 

reached that enables a spill-over to impact a domestic financial system in a 

meaningful fashion. Countries having a relatively high concentration of the foreign 

owned banks experienced stronger spill-over effects compared to the less 

concentrated markets. In the case of the latter, weaker presence of the foreign 

ownership may result in increase of the non-performing loans, which, in turn, 

might indicate that foreign banks may encourage local banks to recognize such 

loans and provision more [16]. Therefore, linear foreign ownership cannot be 

considered as a stand-alone indicator as a different level of the variable can result 

in a different sensitivity of the spill-over effect. 

 

2.3. Foreign ownership effects: negative spillovers 

The magnitude and direction of potential effect of foreign ownership might 

depends on a wide range of determinants, including a country, bank or region-

specific factors. However, besides all the positive spillovers that the host country 

might benefit from, a strand of post-crisis literature suggests that foreign ownership 

effects might also have a negative impact on a host-country banking system.  

Given that the banks are profit-seeking institutions, their individually optimal 

strategic decisions might not necessarily become such on an aggregate system 

level. For instance, foreign banks might be interested to support the exports or 

finance the projects mainly from their home country, giving a preference to a 

certain sector or firms in the host country [17]. Such possibility of selective 

financing was also discussed in  Beck, T. et al. [18] or Gormley, T. [19], showing 

that foreign banks might be involved in “cherry-picking” their borrowers. In the 

latter study, the author argues that the firms located within the districts populated 

by newly established foreign-owned banks are less likely to be granted with long-

term financing. Foreign-owned banks tend to support the most profitable ones 

limiting the access to the other firms in contrast to expectation that foreign entry 

increases the availability of financing [20]. However, that, in fact, suggests that the 

less credit is being extended in the low-income countries as a result of foreign bank 

presence. Selective financing strategy might be potentially harmful for the host 

country as it restricts the access to financial services, negatively effects remaining 
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credit pool and thus slows-down financial development, especially in low-income 

countries with large information asymmetries [10].  

Presence of the foreign ownership in the banking sector might also contain 

potentially unaddressed risks – especially in time of financial turmoil or any 

external shock. A strand of literature underlines the risk of credit supply volatility 

of foreign banks and potential risk of the host country financial system dependency 

on the economic cycles of the home country. For instance, negative changes in the 

economic condition of the host country might trigger so-called “pull effect” 

resulting in foreign bank decision to partially or fully withdraw their assets from 

the host country [21]. As the authors suggest, foreign bank’s credit supply might be 

more volatile if home country parent bank reallocate its assets geographically 

based on region risks and returns expectation. If the host country economic 

performance is lower than expected, then the parent bank might be incentivized to 

re-allocate resources in favor of another, more profitable region. Since domestic 

banks do not have such alternative for asset re-allocation, they might be less 

sensitive to macroeconomic fluctuations of the host country. Therefore, there might 

be a positive relationship between foreign bank credit supply in the host country 

and host country business cycle [21]. However, the authors argue, foreign banks 

might be sensitive to a home country economic condition as well. A capital-

constrained parent banks, especially in a relatively poor condition might be 

incentivized to use additional liquidity from the subsidiaries, causing the credit 

supply contraction in the host country. This, in turn, may lead to systemic 

instability, given that the bank is systemically important or tightly interconnected 

with other foreign or domestic banks in the host country. Therefore, foreign owned 

banks might serve as a contagion channel for a shock originate in the home 

country, to spill-over to host country economy [22]. 

 

3. Foreign ownership and financial stability 

3.1. Financial contagion 

Nevertheless, interbank markets play a key role in financial system balancing 

out liquidity shortages and surpluses, they may become the channel of contagion. 

Balance-sheet troubles especially in terms of liquidity or solvency of the one bank 

might soon spill-over to the whole system, eventually resulting in systemic crisis. 

As suggested by Muller, J. [23], interbank exposure and credit lines are two main 

channels through which shock can be transmitted further. As the author argues, the 

contagion effect may occur from the side of creditor and debtor. In a case of latter 

being insolvent, the bank may fail on liabilities to pay its loan to the creditor. 

Inability to receive expected cash-flow from the debtor, might result in liquidity 

dry-up for the creditor, creating an exposure contagion effect. Meanwhile, if the 

lender is experiencing liquidity shortage, it might not be able to meet the liabilities 

settled in terms of a credit line with another debtor. Therefore, financial difficulties 

of one bank might be transmitted to another via credit line contagion channel [23].  

These effects might spill-over the whole system simultaneously, leading to a major 
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systemic crisis for the region. Given the extremely high levels of 

interconnectedness between European banks, such contagion channel might not 

only reduce the cost of financial intermediation and provide all the benefits of the 

networks, but also potentially unaddressed risks, especially in small open 

economies which financial stability depends on foreign banks.  

The decisions of foreign owned banks in the country might be affected by 

changes in the economic conditions domestically and making the banks to re-

allocate their assets, or a shock at their home economy. The potential transmission 

effect of a funding shock of a parent bank to its subsidiaries and branches is 

discussed in Peek, J. & Rosengren, E. [24] and Cetorelli, N. & Goldberg, L. [25]. 

The study of Peek, J. & Rosengren, E. [24] shows that downfall of real estate and 

equity markets in Japan affected the further decline of economic activity in 

commercial real estate sector in United States. This effect might have occurred 

through Japanese globally operating banks that reacted to changing conditions in 

their home market by reducing lending in the United States. The authors suggest 

that since Japanese banks achieved relatively high penetration in some of the major 

commercial real estate markets in United States, the decision to reduce the lending 

might have a real implication on construction activity. Meanwhile, Cetorelli, N. & 

Goldberg, L. [25] stress the importance of interbank markets and head-office 

decisions. Based on central banking model views presented in Devereux, M. & 

Yetman, S. [26] and Bruno, V. & Shin, H. [27]  suggesting that the international 

flows are driven mainly by the head office balance sheet management 

considerations, in the event of external shock in the home country one can expect a 

common fund outflows from the foreign subsidiaries to support the head office if 

needed. Such tendency was also reflected in analysis presented by Giannetti, M. & 

Laeven, L. [28]. Authors argue that collapse of financial markets during the 

financial turmoil can be party explained by so-called “flight home” effect. They 

suggest that when lenders are being hit by the shock in their home markets tend to 

rebalance their portfolios away from the host markets in the context of syndicated 

loan markets. Also, stability of the lenders funding sources is important – those 

who are more vulnerable to the negative liquidity shocks are experiencing stronger 

flight home effect. The reasons for such behavior might lay in the cost of 

negotiating and monitoring such loans in the foreign market as well as desire to 

decrease the exposure towards exchange rate risk [28]. However, authors argue 

that even in times when the level of uncertainty and risk of foreign borrower might 

remain unchanged or even improved vis-à-vis the home country borrowers, lenders 

hit by economic shock more than the others might experience home bias. 

 

3.2. Empirical evidence from Europe 

Ongena, S. et al. [29] provides the evidence of internationally borrowing and 

foreign-owned bank behavior in terms of credit supply for SMEs during financial 

turmoil. They argue that domestic banks relying on international borrowing and 

their foreign owned competitors operating in Eastern Europe and Central Asia tend 
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to contract their lending during the crisis. The shock from Western countries might 

have spread via international wholesale markets that before the crisis was heavily 

relied on by domestic banks in these regions. Credit-dependent firms borrowing 

from domestic banks exposed to international borrowing and especially having 

only one single bank relationship suffer from both financial and real effects [29]. 

Similarly, during the recent financial crisis of 2007-2008, European parent 

banks might have not been a source of strength to their subsidiaries in the times of 

distress, as shown in De Haas, R. &Van Lelyveld, I. [30] which analyzed an 

extensive dataset of multinational banks’ subsidiaries and domestic banks in 

Europe. In effect, foreign owned banks reduced their lending growth around 3 

times faster than their domestic competitors. The access to wholesale markets 

through the parents made subsidiaries to contract their lending more as the markets 

dried up therefore turning their competitive advantage to a source of financial 

distress. The presented evidence supports a strand of the literature underlining 

interbanking wholesale markets being a primary source of financial contagion as 

well as emphasizing their excessive reliance on such markets by multinational 

banks.  

However, the analysis shows that foreign owned banks do not reduce their 

lending in case of a shock in a host country, compared to their domestic rivals. 

This phenomenon might be partially explained by multinational bank possibility to 

allocate its liquidity and capital around the group by providing support to their 

troubled subsidiaries. Yet, once the parent bank is experiencing financial instability 

and the group internal capital market is no longer available, subsidiaries might not 

receive the expected support.  Even though earlier work by Claessens, S. & Van 

Horen, N. [31] supports the general idea of foreign owned banks negatively 

affecting credit creation, yet they argue that this effect was mainly visible in 

emerging markets. Banks appear to rely mostly on domestic deposits were lending 

more appearing to be a more stable source. This once again underlines the 

importance of availability of internal source of liquidity rather than excessively 

relying on wholesale markets, prone to dry-up, especially during the financial 

turmoil.  

Even though strands of literature support the negative impact of foreign 

ownership during the recent financial crisis, yet the effects of transmission of 

external shock inside the financial sector remains unclear.  

 

4. Policy implications after financial crisis 

Recent financial crisis underlined the systemic vulnerability and potential 

sector unreadiness for a crisis of such a scale. Regulatory bodies’ reaction in terms 

of introduction of tighter regulatory requirements through “Basel II” and “Basel 

III” helped to maintain desired risk levels and prepare for the future turmoil by 

introducing counter-cyclical buffers. Yet, despite higher resiliency of banks’ 

balance sheets, regulatory requirements are not fully considering other potential 

region-specific risks that might result a destabilizing force in case of economic 
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distress. Therefore, more structural macroprudential approach, including potential 

contagion effects through increasing banking sector integration, is needed. 

During recent financial turmoil, attempt to restrict “flight home” effect was 

made by introducing so-called Vienna Initiative launched in early 2009. 

Essentially, the initiative committed the foreign owned banks to support their 

subsidiaries in their host markets to maintain financial stability in places where it is 

highly dependent on foreign owned bank decisions. Empirical evidence provided 

by De Haas, R. et al. [32], analyzing the potential effects of Vienna Initiative 

during the last financial turmoil shows that banks participating in the initiative 

appeared to be more stable lenders compared to their rivals. However, some degree 

of reverse causality might have appeared in such analysis as banks signing the 

letter might have been aware of being in better financial state and knowing a priori 

they will be able to support their subsidiaries anyway. Apart from the 

memorandum, the Vienna Initiative tried to prevent a large-scale uncoordinated 

withdrawal of international banks. Although no such withdrawals occurred, Vienna 

Initiative transformed into a special emergency partnership, that combined the bail-

out support from IMF and EU, with funding of development institutions and 

coordinated bail-in of private lenders [32]. Following the results, provided by the 

analysis it seems that Vienna Initiative could have been a valuable emergency 

instrument, contributing to overall stability of the region.  

Even though such measures already emerged during financial turmoil, they 

serve as a non-systemic and non-continuous ex-post measures, minimizing the 

effect of already emerging crisis. Muller, J. [23] proposes to accumulate thicker 

capital buffer and limit counterparty exposures. The latter means that the limitation 

would be imposed on the credit lines, pushing towards higher diversification using 

more but smaller credit lines.  

Ongena, S. et al [29] underlines the importance of discouraging the banks to 

excessively rely on wholesale markets. They also suggest that regulatory 

improvements should incentivize moving towards more domestic funded sources 

in order to avoid contagion transmission via dried-up wholesale markets.  

Finally, De Haas, R. & Van Lelyveld, I. [30] suggests strengthening the role of 

supervisors in terms of ex-ante burden-sharing agreements. They note that the role 

of supervisors might contain the transmission of the shocks by regulating the limits 

of subsidiaries’ dependency on parent-bank funding and foreign wholesale 

markets. As in the case of Ongena, S. et al. [29], authors underline the importance 

of rebalancing the funding structure towards local sources. 

Even though the case of the EU presents a high heterogeneity of the markets 

that usually requires tailored-made solutions, acknowledging potential underlying 

risks of such market structures may incentivize to find common decisions 

regionally. Coordinated monitoring programs or common regional fund initiatives 

designed to safeguard the region in case of emergency may well-serve as a 

potential reduction of the risk and contribute to a greater stability not only locally, 

but also regionally. 
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5. Conclusions 

1. Foreign ownership may foster positive spillovers associated with financial 

sector development especially in the emerging markets. It may result in 

greater efficiency in the sector together with transparency and spread of a 

good practice from foreign entities. However, open small peripheral 

European markets were significantly reducing the development gap 

between their foreign bank parent markets, possibly making them to enjoy 

the benefit of positive spillovers marginally less throughout the time. Yet, 

the potential risks associated with transmission of contagion, given that 

peripheral markets became much more integrated in European banking 

system, might still prevail unaddressed. Therefore, further research is 

necessary to examine such effects and provide more evidence with 

regards to highly concentrated markets in terms of foreign ownership in 

the EU. 

2. Resilience on wholesale markets as well as dependency on parent-bank 

funding may turn out to be a channel of contagion in times of financial 

distress, once the interbanking markets dry up. Therefore, foreign owned 

banks, once experiencing troubles in their home country, may tend to 

reduce the lending towards the host country therefore potentially 

contributing towards financial instability in the host country. 

3. As one of the ex-post tools used during recent financial crisis, Vienna 

Initiative proved to be an effective tool towards safeguarding Eastern and 

Central Europe from potentially negative consequences of their foreign 

bank decisions. Regulation of exposure towards wholesale and group 

interbank markets by local regulators and incentives to rebalance the 

sources of funding more towards local funds may help to avoid the 

contagion spread once such markets dry up. 
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Abstract. The article proposes a mechanism for controlling purchase prices on the example 

of the food industry company. The algorithm of controlling purchase prices proposed will be 

a comparison of the purchase price with the forecast price, with the recovery price and the 

price of statistics. The combination of comparison results gives one of the 8 variants of the 

algorithm. Then after carrying out the measures described in the option it is possible to make 

a conclusion about the rationality of purchasing at this price. The economic effect of saving 

on purchase prices is calculated. 

Keywords: controlling purchase prices, average price,  replacement price, consumption 

products, price monitoring, the combination of comparison results, variants of the 

algorithm. 

 

1. Введение 

В условиях современного мирового глобального кризиса минимизация  

затрат - одна из главных задач любого предприятия. Одним из способов 

оптимизации затрат является контроллинг закупок [1], который включает в 

себя контроллинг закупочных цен. Он представляет собой систему по сбору  

и анализу информации о закупочных ценах, по которым предприятие 

осуществляет покупку ресурсов, в том числе сырья и материалов [2]. 
Закупочные цены являются объектом контроллинга на любом предприятии в 

силу того, что, как было отмечено, от стоимости закупаемых ресурсов 

зависит эффективность хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. Контроллинг закупочных цен особенно актуален  для предприятий  

пищевой отрасли,  у которых в структуре затрат преобладают затраты на 

закупку сырья. В данной статье будет предложен механизм контроллинга 

закупочных цен как инструмента оптимизации системы управления 

издержками на закупку сырья на примере предприятия пищевой отрасли. 

 

2. Существующая система закупки продукции и товаров на 

предприятии пищевой отрасли 

Действующая схема закупки продукции и товаров на предприятии 
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пищевой отрасли состоит из ряда этапов: 

1. Шеф-повар  предприятия разрабатывает меню и определяет 

требования к продуктам, а технолог пищевого производства создает 

технологическую карту, где прописывает ингредиенты, способ 

приготовления и сколько продуктов необходимо для определенного 

количества блюд;  

2. Требования к продукции оформляются в КРТУ  (карточка 

работ/товаров/услуг), которая содержит в себе всю информацию о продукте 

(вес, цвет, размер и т.д.). По каждой КРТУ специалисты по исследованию 

проводят анализ рынка и поиск поставщиков (не менее 10 рабочих дней); 

3. После отбора потенциальных поставщиков проводится процедура 

предварительных  торгов и отправляется шаблон договора поставщику (если 

поставщик согласен с условиями договора, то поставщик попадает в «Отчёт о 

результатах исследования рынка»). Документарная проверка поставщика  

заключается в проверке учредительных документов. Натурная проверка 

подразумевает запрос у поставщика образцов продукции, далее эксперты 

(определены в КРТУ) оценивают данный образец. 

4. Проведение торгов. Начальная цена определяется как минимальная из 

возможных коммерческих предложений. Специалисты планового отдела 

составляют «Расчет требуемого количества сырья и товаров на период» и на 

его основании оформляют «План поставки товаров», т.е. они определяют, 

какое количество продукции необходимо закупить, и затем подразделение 

планирования отправляет эту информацию отделу производственной 

логистики.  

Основным способом выбора контрагента на предприятии является 

электронная торговая площадка (ЭТП), которая позволяет объединить в 

одном информационном и торговом пространстве поставщиков различных 

товаров и услуг и предоставляет ряд сервисов, повышающих эффективность 

бизнеса предприятия. Предприятие-заказчик получает возможность 

проводить электронные торги — аукционы, конкурсы, запросы котировок и 

предложений, — оптимизируя затраты, а поставщики — участвовать в 

проводимых закупках, размещать информацию о предлагаемой продукции и 

услугах. 

На данном этапе по запросу специалиста  отдела производственной 

логистики контрагенты предоставляют свои коммерческие предложения с 

ценой, налогом на добавленную стоимость (НДС), печатью и т.д. На этапе 

согласования заявки экономист предприятия должен проверить, что  

стартовая цена торгов установлена, как минимальная из имеющихся 

коммерческих предложений. После подтверждения заявки специалисты 

группы производственной логистики проводят торги на ЭТП. 

5. После окончания процедуры выбора контрагента, согласуется 

Решение об утверждении результатов процедуры выбора Контрагента на 

электронной торговой площадке, в котором указываются первые два 
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победителя. Со вторым заключают договор на случай сбоя поставки для 

обеспечения беспрерывного процесса производства. Договор заключается на 

год. 

В действующей схеме закупки должным образом не уделяется внимание 

закупочным ценам. Полученная стартовая цена не сравнивается с рынком и 

бюджетом и на данный момент нет рычагов, позволяющих скорректировать 

данные закупочные цены. Поэтому предлагается ввести Контроллинг 

закупочных цен. 

 

3. Механизм контроллинга закупочных цен 

Внедрение мероприятий по контроллингу на предприятии является 

трудоемкой и ресурсоемкой задачей, эффективность которой напрямую 

зависит от размера, сложности структуры затрат и системы управления 

предприятием, что порождает необходимость в создании более эффективной 

и оперативной по сравнению с более традиционными методами системы 

информационной поддержки и контроля эффективности [3]. 

В данном случае контроллинг закупочных цен будет представлять собой 

сравнение закупочной цены с прогнозной ценой, с восстановительной ценой 

и ценой статистики. 

Прогнозная цена – это планируемая цена, заложенная в бюджете. 

Восстановленная цена - среднерыночная цена, полученная путем 

изучения цен крупных ритейлеров, уменьшенная на  маржу. 

Цена статистики  - цена, предыдущих закупок по данному товару. 

Данный процесс начинается с того, что экономисту предприятия 

необходимо на основании данных 1С: «Система управления производством» 

выделить перечень номенклатурных позиций, на которые приходится 

наибольшая сумма затрат. Затем сформировать заявку на проведение 

исследования рынка по данным позициям. 

Следующими участниками процесса являются маркетологи 

предприятия. Маркетологам предприятия в ходе исследования рынка 

необходимо собрать данные о цене на выбранные номенклатурные позиции и 

выделить среднюю цену по торговым сетям. Полученные в ходе  

исследования рынка данные передаются  в виде отчета экономисту 

предприятия. 

Далее экономист предприятия производит расчет средней маржи по 

торговым сетям, используя данные финансовой отчётности каждой торговой 

сети. 

                                                           (1) 

где: 

С – себестоимость i-ритейлера (  - средняя себестоимость по 

выборке); 
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В – выручка i-ритейлера (  - средняя выручка по выборке); 

n – количество ритейлеров в выборке. 

Затем средняя цена по торговым сетям уменьшается на процент 

полученной маржинальности. Таким образом, получается приближенная 

восстановленная закупочная цена по каждой позиции товаров. Наглядно 

формула расчета выглядит следующим образом: 

                                                                  (2) 

где: 

СрЦ – средняя цена реализации на рынке; 

 – маржа. 

Далее экономисту предприятия необходимо собрать данные о 

прогнозной цене. Данная цена закладывается при формировании бюджета 

маркетологами на основании текущих закупочных цен, ситуации на рынке и 

факторов влияющих на данную ситуацию. 

Также необходимо собрать данные о статистической цене. Данные за 

период берутся из 1С: «Система управления производством». 

Когда данные собраны и на этапе исследования рынка были выбраны 

контрагенты, специалист отдела производственной логистики предприятия 

формирует заявку на проведение процедуры Выбор Контрагента.  

Контроллинг закупочных цен проводит экономист после торгов, когда 

закупочная цена установлена. 

Происходит сравнение  стартовой закупочной цены (минимальной из 

коммерческих предложений) с прогнозной ценой, затем с восстановленной 

закупочной ценой и  также со статистической ценой. 

 
Рис. 1. Оптимальная ситуация при контроллинге 

 

Также возможны другие ситуации при контроллинге: 

1. Если ЗЦ больше ПЦ, то необходимо сделать запрос информации в 

отдел по исследованию рынка сбыта, т.к. именно данная подгруппа 

занимается разработкой прогнозных цен. Если мы получаем от них 

корректное обоснование, то мы закупаем продукты питания по данной цене. 

Если обоснования нет, в этом случае должны быть запрошены новые 
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коммерческие предложения от контрагентов с пониженными ценами.  

При составлении бюджета на будущий период необходимо учитывать 

колебания цен в зависимости от различных факторов, например, от таких как 

сезонность и экономическая ситуация в стране. 

Сезонность рынка – регулярная смена циклов, обусловленная 

спецификой сельскохозяйственного производства или торговли. Сезонность 

– явление сложное и по своим предпосылкам и последствиям 

противоречивое. Появление на рынке продуктов питания, особенно овощей и 

фруктов нового урожая обуславливает пик сезонных колебаний продажи и 

цен в осенне-летний период. Ему соответствует и сезонный подъем спроса на 

такие продукты. Однако следует учитывать, что современные 

сельскохозяйственные и складские технологии позволяют выращивать и 

хранить овощи и фрукты в течение всего года. Это несколько сглаживает 

сезонные колебания (естественно, цена таких продуктов значительно выше, 

чем в период массового урожая). 

Сезонные изменения спроса и предложения охватывают далеко не все 

товары, но для многих из них характерен значительный размах сезонных 

колебаний. 

Ещё одним важным фактором, который влияет на ценообразование 

продовольственных товаров, является экономическая ситуация, 

подразумевающая под собой, например, изменение курса валюты. 

Со времени введения санкций, можно наблюдать рост цен на многие 

товары, в том числе и на продукты. В связи с экономическим кризисом и 

дефицитом импортных  товаров это вполне объяснимо.  

2. Если ЗЦ больше ВЦ, то в этом случае мы обращаемся в отдел по 

исследованию рынка закупок, т.к. данная подгруппа занимается сбором 

информации по рыночным ценам. Если получено корректное обоснование, то 

закупаем продукты питания по данной цене и наоборот. 

3. Если ЗЦ больше ЦС, то мы делаем запрос дополнительной 

информации в отдел производственной логистики, т.к. этот отдел исследует и 

анализирует ценовые изменения поставщика и может объяснить причины 

роста цен. Если получен обоснованный ответ, то закупаем продукцию и 

наоборот. 

При сравнении ЗЦ, ПЦ, ВЦ и ЦС приоритетной ценой является ПЦ, т.к. 

она заложена в бюджет. Если она превышает ЗЦ, то мы получаем 

неисполнение бюджета, поэтому, как правило, если ЗЦ больше ПЦ, то 

следует переторговать. Менее приоритетной ценой является ЦС, в связи с 

тем, что рыночные цены постоянно растут, поэтому мы можем пренебречь 

данной ценой.  

При рассмотрении закупочной цены необходимо обратиться к 

алгоритму контроллинга закупочных цен (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм контроллинга закупочных цен 

 

4. Экономический эффект от предложенных мероприятий 

Проведем анализ возможного получения экономический выгоды после 

внедрения алгоритма контроллинга закупочных цен. 

В ходе анализа закупаемых продуктов питания предлагаем выделить 5 

номенклатурных позиций из разных категорий товаров. Данные о 

номенклатурных позициях статистических  и прогнозных ценах на них 

указаны в таблице 1. 
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Таблица 1. Прогнозные  и статистические цены на выбранные 

номенклатурные позиции 

Категория 

товара 

Номенклатурная 

позиция 

Прогнозная 

цена, руб. 

Статистич

еская 

цена, руб. 

Кисломолочная 

и молочная 

продукция 

Сыр Тильзитер, 1кг. 

383,10 405 

Мясная 

продукция 

Говядина лопатка 

с/м, 1 кг. 
311,98 281 

Овощи Огурцы свежие, 1 кг. 90,48 84 

Овощи Помидоры свежие, 

1кг.  
79,42 144 

Фрукты Лимоны свежие, 1 кг 80,39 89 

 

После выбора номенклатурных позиций проведем маркетинговые 

исследования, в ходе которых соберем данные по ценам в разных торговых 

сетях и найдем финансовую отчетность каждой торговой сети для 

дальнейшего расчета маржи. Данные о ценах в торговых сетях представлены 

в таблице 2. 
Таблица 2. Цены торговых сетей на выбранные номенклатурные 

позиции в руб. без НДС  на май 2018 года 

№ 

п/

п 

Наименование 

номенклатурной 

позиции 

 

 

 

 

Торговая сеть 

Сыр 

Тильзит

ер, 1 кг. 

Говядина 

лопатка 

с/м, 1 кг. 

Огурцы 

свежие, 

1 кг. 

Помидо

ры 

свежие, 

1 кг. 

Лимоны 

свежие, 1 

кг. 

1 АШАН  255 99 69 80 43 

2 Лента 306 125 73 94 94 

3 Магнит 320 204 65 156 106 

4 МЕТРО 262 270 74 104 42 

5 Мираторг 246 266 52 118 84 

6 О`КЕЙ 273 248 59 138 56 

7 Перекресток  264 569 84 100 82 

8 Седьмой континент 263 402 76 140 102 

 Средняя цена на 

рынке 
270 270 68 126 87 

473



Для расчета маржи торговых сетей составим таблицу 3. Расчет маржи 

осуществляем по формуле (1). 

 
Таблица 3. Расчет средней маржи торговых сетей [4] 

№ 

п/п 
Торговая сеть 

Размер выручки в тыс. 

руб. 

Размер 

себестоимости  в 

тыс. руб. 

Маржа 

1 АШАН 333 095 519 253 378 597 24% 

2 Лента 385 130 740 287 423 892 25% 

3 Магнит 296 920 120 216 039 720 27% 

4 МЕТРО 261 449 987 225  061 863 14% 

5 Мираторг 4 943 097 3 999 404 19% 

6 О`КЕЙ 175 470 671 135 261 292 23% 

7 Перекресток 72 641 357 58 607 486 19% 

8 
Седьмой 

континент 
50 503 000 39 580 100 22% 

 ИТОГО 
123 144 357 

 

98 187 586 

 
- 

 

Средняя маржа 

по торговым 

сетям 

- - 22% 

 

Получив среднюю цену по номенклатурным позициям и среднюю 

маржу  по торговым сетям рассчитаем восстановленную закупочную цену 

для каждой номенклатурной позиции, используя формулу (2). Результаты 

расчета представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Результаты расчета  восстановленной закупочной цены 

Наименование 

номенклатурной 

позиции 

Средняя цена 

на рынке,  

руб. за 1кг. 

Средняя 

маржа по 

торговым 

сетям 

Восстановленная 

закупочная цена, 

руб. за 1кг.  

Сыр Тильзитер, 1кг. 270 22% 210,6 

Говядина лопатка 

с/м, 1 кг. 
270 22% 210,6 

Огурцы свежие, 1 кг. 68 22% 53,04 

Помидоры свежие, 

1кг.  
126 22% 98,28 

Лимоны свежие, 1 кг 
87 22% 67,86 
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Также необходимо предположить  возможные стартовые закупочные 

цены для примера работы алгоритма контроллинга закупочных цен. Для 

удобства рассмотрения объединим данные о стартовой закупочной, 

прогнозной, восстановленной закупочной, статистических ценах и 

среднегодовом  объеме закупок в таблице 5. 

 
Таблица 5. Необходимые данные для алгоритма контроллинга 

закупочных цен 

 

Рассмотрим алгоритм контроллинга закупочных цен по каждой 

номенклатурной позиции. 

1 позиция. Сыр Тильзитер. 

При сравнении результат получается следующим: 

ЗЦ<ПЦ, ЗЦ>ВЦ и ЗЦ<СЦ вариант алгоритма 3. При данном результате не 

требуется никаких корректирующих мероприятий и Экономист 

подтверждает данную цену закупки. 

Расчет затрат на закупку необходимых ресурсов осуществляется по 

формуле:  

З = Ц* О                                                                                                                (3) 

         где: 

Наименование 

номенклатурно

й позиции 

Закупочн

ая цена в 

отчетном 

периоде, 

руб. за 1 

кг/шт. 

Прогно

з-ная 

цена, 

руб.  за 

1 кг/шт. 

Восстано

в-ленная 

закупочн

ая цена, 

руб. за 1 

кг/шт. 

Стати

сти-

ческа

я 

цена, 

руб. 

за 1 

кг/шт. 

Средн

е-

годов

ой 

объем 

закуп

ок, 

тыс. 

кг./шт 

Сыр 

Тильзитер, 

1кг. 

306 383,10 210,6 405 80 

Говядина 

лопатка с/м, 1 

кг. 

316 311,98 210,6 281 20 

Огурцы 

свежие, 1 кг. 
83 90,48 53,04 84 170 

Помидоры 

свежие, 1кг. 
157 79,42 98,28 144 120 

Лимоны 

свежие, 1 кг 
119 80,39 67,86 89 110 

475



З - затраты на закупку необходимого объема, 

Ц - цена, по которой будет осуществлена закупка, 

О -  среднегодовой объем закупок данной номенклатуры товара. 

Рассчитаем затраты на закупку  сыра Тильзитера: 

З = 306*80 000 = 24 480 000  руб. 

2 позиция. Говядина лопатка с/м. 

При сравнении результат получается следующим: 

ЗЦ>ПЦ, ЗЦ>ВЦ и ЗЦ>СЦ вариант алгоритма 8. Данный результат 

является  неблагоприятным для предприятия.  

Для пересмотра закупочной цены применим вариант, заключающийся в 

переторгах.  Для этого  определим коридор цен, в котором будет получена 

новая закупочная цена.  

Рассчитаем  среднюю цену  (Ср.ц.) по формуле и возьмем ее как новую 

закупочную цену после внедрения мероприятий контроллинга закупочных 

цен.  

Таким образом, для Говядины лопатки с/м  новая закупочная цена за 1 

кг.  будет равна: 

  Ср.ц.=  253,5 руб. 

Затраты на закупку гуляша из говядины до внедрения и после 

внедрения мероприятий по контроллингу закупочных цен  рассчитаны по 

формуле  (3). Затраты составили: 

З1= 316*20 000 = 6 320 000 руб. 

З2= 253,5*20 000 = 5 070 900 руб. 

Таким образом, эффект (Э.) от внедрения мероприятий по 

контроллингу закупочных цен  считается по следующей формуле: 

Э.= З1 - З2                      (4)                                                                                                                               

Э.= 6 320 000 – 5 070 900 = 1 249 100 руб.  

Произошел рост  затрат на приобретение номенклатурной позиции 

«Cыр Тильзитер»  в среднем за год составил 19,7%. 

3 позиция. Огурцы свежие. 

При сравнении результат получается следующим: 

ЗЦ<ПЦ, ЗЦ>ВЦ и ЗЦ<СЦ вариант алгоритма 3. При данном 

результате не требуется никаких корректирующих мероприятий и 

Экономист подтверждает данную цену закупки. 

Затраты на закупку  Огурцов свежих рассчитаны по формуле  (3). 

Затраты составили: 

З= 83*170 000 = 14 110 000 руб. 

4 позиция. Помидоры свежие. 

При сравнении результат получается следующим: 
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ЗЦ>ПЦ, ЗЦ>ВЦ и ЗЦ>СЦ вариант 8. Данный результат является  

неблагоприятным для предприятия. Необходимо провести пересмотр 

закупочной цены. 

Для пересмотра закупочной цены применим вариант, заключающийся в 

переторгах.  Для этого  определим коридор цен, в котором будет получена 

новая закупочная цена.  

Рассчитаем  среднюю цену  (Ср.ц.) по формуле и возьмем ее как новую 

закупочную цену после внедрения мероприятий контроллинга закупочных 

цен.  

Таким образом, для Помидоров свежих новая закупочная цена за 1 кг.  

будет равна: 

  Ср.ц.= 105 руб. 

Затраты на закупку  Помидоров свежих до внедрения и после 

внедрения мероприятий по контроллингу закупочных цен  рассчитаны по 

формуле  (3). Затраты составили: 

З1=157 * 120 000 =  18 840 000 руб. 

З2= 105* 120 000 =  12 600 000 руб. 

Эффект от внедрения мероприятий по контроллингу закупочных цен 

рассчитан по формуле (4) и составил: 

Э.=18 840 000 –  12 600 000 = 6 240 000  руб.  

Снижение затрат на приобретение номенклатурной позиции  «Огурцы 

свежие» в среднем за год составило 33,12%. 

5 позиция. Лимон свежий. 

При сравнении результат получается следующим: 

ЗЦ>ПЦ, ЗЦ>ВЦ и ЗЦ>СЦ, вариант 8. Данный результат является  

неблагоприятным для предприятия. Необходимо провести пересмотр 

закупочной цены. 

Для пересмотра закупочной цены применим вариант, заключающийся в 

переторгах.  Для этого  определим коридор цен, в котором будет получена 

новая закупочная цена.  

Рассчитаем  среднюю цену  (Ср.ц.) по формуле и возьмем ее как новую 

закупочную цену после внедрения мероприятий контроллинга закупочных 

цен.  

Таким образом, для Лимонов свежих новая закупочная цена за 1 кг.  

будет равна: 

 Ср.ц.=  76,27 руб. 

Затраты на закупку  Лимонов свежих до внедрения и после внедрения 

мероприятий по контроллингу закупочных цен  рассчитаны по формуле  (3).   

Затраты составили: 

З1=119 * 110 000 =  13 090 000 руб. 
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З2= 76,27 * 110 000 =  8 390 525 руб. 

Эффект от внедрения мероприятий по контроллингу закупочных цен 

рассчитан по формуле (4) и составил: 

Э=13 090 000 –  8 390 525 = 4 699 475 руб.  

Снижение затрат на приобретение номенклатурной позиции  «Огурцы 

свежие» в среднем за год составило 35,9%. 

Результаты оформлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Экономический эффект от внедрения мероприятий по 

контроллингу закупочных цен 

Наименование 

номенклатурной 

позиции 

Затраты на 

закупку до 

внедрения 

мероприятий по 

контроллингу, 

руб. 

Затраты на 

закупку после 

внедрения 

мероприятий по 

контроллингу, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Сыр 

Тильзитер, 1кг. 
24 480 000 24 480 000 0 

Говядина 

лопатка с/м, 1 

кг. 

6 320 000 5 070 900 1 249 100 

Огурцы 

свежие, 1 кг. 

14 110 000 14 110 000 0 

Помидоры 

свежие, 1кг.  

18 840 000 12 600 000 6 240 000 

Лимоны 

свежие, 1 кг 

13 090 000  8 390 525 4 699 475 

ИТОГО 76 840 000 64 651 425 12 188 575 

    
На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

мероприятия по внедрению контроллинга закупочных цен на предприятии 

являются эффективными и позволят сэкономить на закупке 5 

номенклатурных позиций продуктов питания в среднем 12 188 575 рублей в 

год. 

 

5.Заключение 

В действующей схеме закупки должным образом не уделяется внимание 

закупочным ценам. Полученная стартовая цена не анализируется с рынком и 

бюджетом и на данный момент нет рычагов, позволяющих скорректировать 

данные закупочные цены. Поэтому предлагается ввести  алгоритм 

контроллинга закупочных цен. 
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Заключается данный алгоритм в последовательном сравнении 

закупочных цен с прогнозной, восстановленной и статистической ценами. 

Совокупность результатов сравнения дает один из 8 вариантов алгоритма. 

Затем после проведения мероприятий описанных в варианте экономист 

предприятия делает вывод о рациональности закупки по данной цене. 

Расчет эффективности показал, что внедрение мероприятий 

контроллинга закупочных цен в виде алгоритма  на предприятии позволяет 

эффективно управлять закупочными ценами и тем самым снизить затраты на 

приобретение необходимых ресурсов для предприятия. 
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Abstract. The main trends of the agricultural market are formulated. The positive and negative 

factors of influence on the development of the agricultural sector are identified. The key problems 

of low productivity of farms are identified. The trends in crop production are analysed. The 

reasons for the low profitability of livestock production are formulated. It is proved that the 

agricultural sector occupies a decisive position in terms of the share of Ukraine’s GDP. A 

methodological approach to the development of Ukrainian agriculture is proposed. 

Recommendations are given on solving existing problems in the agricultural business. A list of 

the best conditions for the efficient operation of farmers through a review of agricultural support 

measures in Ukraine is proposed. 

Keywords: production, profitability, agriculture, potential. 

 

1. Introduction  

The agrarian sector is one of the important sectors of the economy, which forms 

the food and economic security of the country, as well as the labour and settlement 

potential of rural areas. 

The rapid expansion of national and international markets, innovative institutional 

solutions in the field of markets, financing and joint actions, and reforms in the field of 

information technology – all this opens up the possibility of using agriculture to 

promote development. However, in order to use these opportunities, it is necessary to 

show political will to carry out reforms aimed at improving agricultural management. 

Agriculture contributes to development as a type of economic activity, as a source 

of income and as a provider of environmental services, and all this makes this industry 

a unique development tool. The above determines the relevance of the article. 

 

2. A look at the agricultural sector of Ukraine 

Agriculture of Ukraine has significant potential due to favourable agricultural and 

climatic conditions. More than half of the country's territory, 54%, or approximately 32 

million hectares, are arable land, of which more than half are the most fertile lands in 
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the world. With about one-third of the world's black soil reserves, Ukraine has a 

wonderful base for growing crops, livestock and producing biomass for use in the 

energy sector. A total of 27.5 million hectares is currently used for growing crops. 

Due to the low ratio of population to arable land, agriculture in Ukraine has 

significant export potential. In addition, Ukraine is located near the main countries 

importing food and feed: EU, North Africa, the Middle East and Asia. 

The agro-industrial complex, even in times of crisis, makes a profit and ensures 

the influx of foreign currency. Ukraine occupies a leading position in the world in the 

production and export of many products. Agriculture and food industry of Ukraine play 

a very important role at the national and international level; 23% of the population is 

occupied here and 71% of the huge land area is used – 42.8 million ha. The structure of 

the land fund of Ukraine is shown in Fig. 1. 
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Hayfields; 
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Other 

agricultural 
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Non 

agricultural 

land; 17,63

 
Fig. 1. Structure of the Land Fund of Ukraine, 2016, million UAH 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

At the same time, the corporate sector produces the bulk of export products. 

There are 152 enterprises in the country with a minimum area of 10,000 ha; the larger 

farm has an area of 530,000 ha. Ukraine ranks twelfth in the world in wheat exports. 

Now in the Ukrainian market there are more than 43,000 agricultural enterprises (Fig. 

2). For comparison: at the end of 1955, there were about 15,400 collective farms on the 

territory of the Ukrainian SSR. 
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Fig. 2. Number of farms, 2013-2019, thousand people 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

According to the State Statistics Service, at the end of 2016 the number of 

operating farms amounted to 33682 units, the area of agricultural land in their use – 

4437.9 thousand hectares, or 22.3% of the total land use of agricultural enterprises. An 

average of 131.7 ha of agricultural land per farm. The share of households with 

appliances is shown in Fig. 3. 
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Fig. 3. Share of households with equipment by type of technology, 2019 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

3. Production trends in the agricultural sector of Ukraine 

In general, 60% of the gross agricultural output of Ukraine accounts for 

agricultural crops, the remaining 40% is livestock and dairy products. Agricultural 

specialization in Ukraine is determined by the structure of farms. Labour-intensive 

crops such as potatoes, fruits and vegetables, as well as milk and meat are produced by 

farms, while export-oriented crops and oilseeds are produced by large corporate farms. 
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The Ukrainian crop production is dominated by the production of cereals, oilseeds and 

potatoes. Due to growing domestic demand, the attractiveness of meat and milk 

production for producers has increased. However, despite this, growth trends were 

mixed. Ukraine played a prominent role in the agricultural market 100 years ago. Based 

on the historical data of 1908, Ukraine produced approximately 13 million tons of 

wheat and barley in total. This is 2.7 times less than in 2015. At the same time, the corn 

crop of that time was much smaller – within 3.3 million tons [2]. In 2014, Ukraine grew 

7 times more corn – 23.2 million tons than 100 years ago. In 2015, crop volumes 

remained virtually unchanged compared to 2014, although the yield results of some 

crops decreased significantly, for example, corn (Fig. 4). 
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Fig. 4. The total structure of crops, % 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

One hundred years ago, Ukraine grew and produced 67% of grain (wheat - most 

of all in the world) 64% of tobacco; 88% sugar (Ukraine produced the most sugar in the 

world) 98% anthracite; 68% salt; 99% coke; 74% steel; 71% of coal. Produced 4.5% of 

all oil in the world. If in 1914 Ukraine would be an independent state, its budget 

revenues would amount to 181 million 244 thousand rubles [3].  Crop yields lag behind 

EU levels, and vary widely across farms. About 35% of Ukrainian farms cannot 

“escape” from the vicious circle due to low profitability, especially in livestock farming 

(Fig. 5). There are factors that determine the unprofitability of Ukrainian households. 

External factors are associated with the economic policy of the state. Internal factors 

relate to the households themselves. External factors - reduced support for agricultural 

producers, control over food prices, contributing to a further deterioration in the terms 

of trade for agriculture. Restrictions on trade in agricultural products – have a negative 

impact on the level of profitability of farms. Internal factors are associated with the 

structure of collective farms. The size of agricultural enterprises has not decreased so 

that they become more manageable. Farm managers are still striving to provide work 

for all farm members without considering considerations of economic efficiency. 
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Fig. 5. The level of profitability of livestock production, 2018, % 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

By tradition (and sometimes even under pressure from authorities), agricultural 

enterprises are forced to support rural social infrastructure, including the provision of 

free support to personal subsidiary plots. In their activities, farms focus on production 

instead of giving priority to markets, consumers and product sales. Farm managers are 

still striving to maximize production, not profit. 

Farm members continue to work in the traditional conditions of collective 

activity, when they are not directly responsible for the results of their work or for their 

contribution to profits or losses. All these internal causes interfere with the increase in 

the economic efficiency of farms and reduce the size of profits. As long as Ukrainian 

farms avoid internal restructuring in accordance with market principles, they will not be 

able to increase their efficiency and profitability. 

Nevertheless, the position and policies of the Ukrainian government do not give 

farms incentives for restructuring. Maintaining soft budget constraints allows 

unprofitable farms to continue their existence and does not force them to carry out 

restructuring and internal reforms. As a result, the problem of increasing profits and, 

consequently, reducing the debt burden should essentially be solved by the farms 

themselves. 

Traditionally, the majority of Ukrainian agricultural products are crop products. In 

other words, farmers produce a lot of grain and little meat. This allows you to export 

grain crops to the world market, but makes you buy pork abroad. Note: more chicken is 

produced in Ukraine than pork.  

The largest producer of chicken is Mironovsky bakery product. If we consider 

each region of Ukraine from the point of view of what is most produced from 

agricultural products in it, it turns out that it will be milk throughout the country. In 

second place are eggs, followed by poultry and pork. 
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The agrarian regions themselves are Vinnitsa, Poltava and Kharkov. In these 

areas, the climate is best suited for agriculture. In Vinnitsa region alone, 400 

agricultural companies. The level of profitability of crop production is presented in Fig. 

6. 
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Fig. 6. Profitability level of crop production, 2018, % 

Source. Compiled by the authors for [1]. 

 

Large agricultural holdings are more productive than farmers are. Today, the ten 

largest agricultural holdings own about 15% of all arable land in Ukraine. The average 

yield on the fields of any of the holdings is on average 2 times higher than that of small 

entrepreneurs. At the same time, medium and small farmers give jobs to the majority of 

rural residents employed in agriculture. However, this trend indicates not only the 

effectiveness of agricultural holdings, but also demonstrates a serious challenge for the 

state's social policy in the field of agricultural business. Since the increase in efficiency 

and the further growth of agricultural holdings will mean an increase in unemployment 

in villages and a worsening social situation. 

The largest agricultural company in Ukraine is Ukrlandfarming, but not effective. 

Ukrlandfarming is growing every year: a constant increase in the land bank, absorption 

of other agricultural companies, increasing income, increasing the number of 

specialists. The holding expanded its influence throughout Ukraine, but a special 

concentration is observed in Sumy and Poltava regions. The company has a 

differentiated list of areas – from crop production and livestock production to sugar 

production and the provision of maintenance. Although she has a land bank, her work 

efficiency is not the highest. Because the largest EBITDA per hectare in the company 

"Astarta-Kiev": $ 370 versus 324 [2]. The fact is that more land no longer guarantees a 

large income. Now you first need to invest in technologies that increase productivity, 

increase the efficiency of other activities and reduce costs. 

Access to finance is much easier for processors and wholesalers who trade in 

large volumes of products with a shorter project cycle than for primary agricultural 

producers. Processors, capital goods suppliers or wholesale traders can readily help 
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financial institutions direct loans to the primary sector. The value chain has been 

successfully funded in many countries of the world and some promising pilot projects 

are already operating in Ukraine. 

The success of the agricultural business is determined not only by the availability 

of income, but also by the level of its maximization. In a market economy, it is always 

necessary to introduce competitive opportunities with which you can create a chain of 

surplus value (Fig. 7). 
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In response to changing economic and political conditions, farms must reorganize 

and restructure in order to increase their economic efficiency and productivity. This is 

exactly what farms in countries with market economies usually resort to in order to 

maintain profitability when changing external conditions. 

In turn, the state must change its economic policy in such a way as to remove the 

obstacles that have hindered the majority of farms from adopting truly market 

principles of work. In particular, the state should, on the one hand, stop imposing 

unprofitable activities on agricultural enterprises, and on the other hand, stop providing 

“morally dangerous” soft loans that undermine the development of a sense of 

responsibility among borrowers. 

 

4. Ukraine's export potential 

Agriculture of Ukraine has significant export potential. Agriculture provides 18-

25% of GDP and 19% of export earnings. Production is distributed approximately 

evenly between private farmers (52.7%) and corporate and state farms (47.3%). 

Agriculture and food industry are among the most export-oriented sectors of the 

Ukrainian economy, and in the export of agricultural goods of Ukraine has taken the 
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position of an important supplier of world markets. So, as of December 23, from the 

beginning of 2019/2020, 29350 thousand tons of grain crops were exported from 

Ukraine, which is 7,600,000 tons more than in the same period last year. In particular, 

the following were delivered to foreign markets: wheat – 14.5 million tons; barley – 

3,700,000 tons; rye – 5 thousand tons; corn – 10.9 million tons. In addition, wheat flour 

and other crops were exported – 182.4 thousand tons, which is 64.3 thousand tons more 

than in the corresponding period last year [2]. 

Trade with the EU countries is 41.5% of the total trade turnover of Ukraine. In the 

first quarter of 2019, compared with the same period in 2018, trade with the EU 

countries increased by 6% – up to $ 1,1149,000,000. As for the harvest and export of 

sunflower, in this area Ukraine has no equal in the whole world. Ukraine grows 11.2 

million tons of sunflower, and this is almost a third of all seeds produced in the world. 

Another first place in the export of sunflower oil – 3300000 tons per year. The 

remaining positions of Ukraine in the global food market are second place in the export 

of grains and nuts, third in the production and export of barley, as well as in the export 

of rapeseed. Moreover, the seventh place in the export of flour. Despite the favourable 

climate, Ukraine has a low yield: on one hectare, farmers grow less corn and wheat 

than in Europe. There are many reasons for this. These are undeveloped technologies, 

and the lack of state support and an unresolved issue with the land market. Ukraine is 

famous for its significant export volumes. Significant grain production in Ukraine is not 

due to high productivity, but due to the largest areas (Fig. 8). 
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Source. Compiled by the authors for [4]. 

 

The topic of the unique opportunities of the Ukrainian land and the beautiful 

climate has been repeatedly raised. The authors make a comparison: in countries whose 

area of fertile land is about the same as in Ukraine (France, Germany), agricultural 

production is produced several times more. The reason for the backwardness of 
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Ukraine is the lower efficiency of Ukrainian agriculture. The reason for the success of 

the EU agricultural complex is its large state support for European farmers and higher 

production costs. We remind you that by size of the territory, Ukraine is the second 

country in Europe. 

The government could consider using agricultural support mechanisms that meet 

EU requirements. Mechanisms should not adversely affect the structure of incentives 

for producers. For example, payments made per unit area should not depend on the 

current decisions of agricultural producers on products and purchased goods and 

services (“not tied” to them). These measures are now the main tool to support 

agriculture in the United States and other countries. One of the key problems of all 

transit economies, and especially Ukraine, is the underdevelopment of market 

institutions, while investments in the development of this infrastructure will be green 

box measures. Therefore, Ukraine should focus agricultural support measures precisely 

on creating the necessary institutions [5]. 

At the regional level, it is important to adhere to the principle of supporting 

agriculture in a form that does not cause a change in prices for acquired resources, or 

agricultural products themselves. Since agricultural policy, which determines the 

reduction or increase in prices for any product in one region, requires this region to 

introduce controls on the import of this product into this region or its export from the 

region. Because of such a policy, the domestic market of Ukraine was fragmented. 

Therefore, entities should avoid creating trade barriers, maintaining prices and 

providing subsidies for resources acquired by agriculture, but at the same time 

supporting agriculture through “unrelated” payments per unit area, or supporting rural 

infrastructure, disseminating agricultural information. An important component of the 

regional agrarian policy should be the policy of rural development, the creation of 

conditions for agricultural production and the life of the rural population. 

The task of increasing the competitiveness of agriculture in Ukraine is to create 

conditions for increasing the overall level of agricultural productivity in an open 

economy. There is no single way to increase the overall productivity of farms. 

However, international experience suggests that increasing productivity is associated 

with providing sufficient flexibility to adjust the crop structure and technology in 

response to changing market conditions. The processing industry, agricultural supply 

systems (including finance), and product marketing systems in the domestic and 

foreign markets must be flexible enough to respond to these changes. The basis for 

such changes should be a broad program of general economic reform and investment, 

which will reduce the obstacles to transformation. The reform should also ensure the 

fulfilment of the tasks of developing infrastructure, transport, communications, training, 

education and the creation of flexible markets for factors of production (especially land, 

finance and labour). 

 

5. Conclusions 

A conceptual approach to the development of agriculture in Ukraine is proposed, 

which is based on the following principles. Stability of macroeconomic and sectoral 
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trade policies. Currency, trade and tax regimes do not put agriculture in a less 

favourable position - the same requirements are imposed on rural and urban entities. 

The incentive for the development of private agriculture is the minimization of 

price distortions in the markets of material and technical resources and manufactured 

products, as well as the development of an internal and external market for agricultural 

and agro-industrial products. Under the program of financing state capital and current 

expenditures for the development of economic and social infrastructure, the interests of 

the rural population or rural residents belonging to the category of the poor are not 

infringed. Large agricultural enterprises and large agro-industrial companies do not 

receive special privileges and cannot weaken competition in the markets for 

manufactured products, material and technical resources, land or credit resources. 

Efficiently working and technologically competent private operators (the share of 

individual entrepreneurs among them is growing) dominate the structure of the 

agricultural sector. Actual recognition of the rights and needs of women farmers and 

wage labourers is ensured. Active work to ensure accessibility and protection of the 

rights to use land and water resources. Rural development programs are aimed at 

improving the qualifications, labour skills, and talents of the rural population through 

decentralized administrative, fiscal, and business systems, involving various 

stakeholders, including the private sector. Rural development programs are designed to 

fully involve the rural poor and other vulnerable groups in the processes of identifying 

key problems, developing and implementing these programs. Otherwise, the rural elite 

will appropriate the bulk of the results. 
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Abstract. The article provides an excursion into the history of the development of trade 

relations between Slavic peoples during the period of the existence of Kievan Rus (862-

1240) and the First Bulgarian Kingdom (681-1018). The issues of migration of Bulgarian 

tribes through the territory of modern Ukraine in ancient times are considered. An important 

place was given to the military campaigns of the Kiev prince Svyatoslav to Byzantium, 

which was connected with the intention to master the large-scale and profitable markets of 

Constantinople (Tsargrad), Thessaloniki, as well as transit and a number of Bulgarian cities. 

The article analyzes the commodity structure and trade efficiency of Russian merchants with 

Bulgarians using the natural and monetary forms of exchange. 
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1.  Introduction 

 “Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, 

nuntia vetustatis (Lat.). – History is the witness of the times, the light of truth, the 

life of memory, the teacher of life, the messenger of antiquity”. The author of the 

article had to repeatedly (since 1970) visit Bulgaria. Several times we were invited 

to international symposiums also in Northern Macedonia. On every visit to Ohrid, 

the Macedonians, having learned that we were from Ukraine, from Kiev, 

immediately expressed themselves emotionally: “Your princes of Kiev, Olga and 

Vladimir, were baptized in our place, in Ohrid, on the shore of Lake Ohrid”. Let 

historians more thoroughly examine the stated version (?!). We have not yet been 

able to verify this from available sources. 

Further. At the reception in the Kremlin (05.24.2017) of the President of 

Macedonia, Georgy Ivanov, Russian President Vladimir Putin expressed the 

opinion that Slavic writing came “from Macedonian land”. This caused a wide 

resonance not in Macedonia, but in ... Bulgaria. In the country, at different levels, 

the following words sounded in rather sharp form: “Statements that Saint Clement 

is a Macedonian saint can be accepted only if Macedonian and Bulgarian mean the 

same thing. Science has long known about this” [1]. We’ll clarify: it was about 

Clement of Ohrid. 

In this regard, we will make some clarifications. During the period of the First 

Bulgarian Kingdom, the lands of present-day Northern Macedonia also entered 

into its possession. In 886 Prince (Khan) Boris I (852-889) invited the disciples of 
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Cyril and Methodius Clement, Naum and Angelaria to Bulgaria. They were 

expelled from Great Moravia due to the prohibition on holding sermons there on 

the basis of Slavic writing. Under the auspices of Prince Boris I, representatives of 

the "weekly members" continued to translate liturgical books from Greek into 

Slavic, to compose original works of a spiritual nature. Thanks to the initiative of 

Clement and Naum, the Preslav and Ohrid book schools were founded. At the 

behest of Prince Boris I, many schools were opened in the territory of the 

Bulgarian kingdom, new monasteries and churches were built. Thanks to Prince 

Boris I, the Bulgarian kingdom became the cradle of Slavic writing and culture. 

The object of our consideration is the trade and economic relations between 

Ukraine and Bulgaria, more precisely; their historical roots (IX-XI centuries). 

These roots must be very carefully and attentively treated both as truth and as 

primary sources. To do this is difficult, often impossible. It should be emphasized 

that issues of politics, trade, religion, writing, culture, etc. are closely intertwined 

in historical terms [2]. Not only the Balkan peoples (Greeks, Bulgarians, 

Macedonians, Serbs, Albanians, etc.), or other peoples living now on the territory 

of Italy, the Czech Republic, Romania, are involved in the origins of the Ukraine-

Bulgaria commercial relations to one degree or another. and Hungary, Germany 

and Poland, Russia and Turkey [3]. 

The well-known Latin aphorism cited at the beginning of the article regarding 

the importance of understanding the history of various events, in our opinion, is 

quite appropriate when considering the status and prospects of development of 

trade relations between Ukraine and Bulgaria [4]. When planning for the future, 

one must remember the past, remember history, and remember the origins of 

centuries-old relationships [5]. From the point of view of today for Ukraine, of 

course, Bulgaria’s experience in preparing, joining and staying since 2007 is 

especially interesting and important composed of 27 EU members. 

We intend to approach the study of the problem posed in the title of the article 

not from the standpoint of fragmentation (last 3-5–10 years), but from the 

standpoint of trends, patterns, laws, i.e. from the standpoint of scientific, not 

"newspaper". On the example of Ukraine and Bulgaria, we attempt to touch on the 

deeper roots of the relationship, starting (or including), first of all, the existence of 

the First Bulgarian Kingdom (681-1018) and Kievan Rus (862/882 -1132/1240). 

The relevance of the study proposed for the interested reader is as follows: 

- friendly relations between the Ukrainian and Bulgarian peoples, which have 

developed over many, many centuries; 

- these relations are characterized by common interests of political, religious, 

educational, trade, economic, liberation, cultural and other areas; 

 - the similarity of the characteristics of the transformation processes that took 

place in the distant past, and which are happening now with successes and failures 

in the politics and economies of both countries; 
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- the need to solve a complex of problems related to consolidating the positions of 

Bulgaria in NATO and the EU, and Ukraine – with intentions to join these 

alliances; 

- the possibility of combining efforts to conquer a number of important sectors of 

the European and world market for goods and services with domestic products; 

- joint efforts to contribute to a significant increase in the level of well-being of the 

peoples of the two countries, and not to be at the end of many European and world-

wide ratings (GDP per capita, unemployment and poverty, average wages, life 

expectancy, etc.). 

A number of fairly deep scientific studies and, accordingly, publications of 

their results in monographs and collections of scientific works are devoted to 

questions of Ukrainian-Bulgarian trade and economic relations. Among domestic 

and foreign authors, the works of V. I. Blagoev [2], V. A. Smoly and D. Kh. 

Vachkov [3], N. F. Baltazi [4], V. M. Litvin [5], V. H. Gerasymchuk [6], S.T. 

Nikolova [7] and Fr. G. Barliyeva [8], and many other scientists. 

At the same time, the works of these authors do not focus on a number of key 

factors, the implementation of which could contribute to the economy of Bulgaria 

and Ukraine to take a more worthy place in the European and world economic 

system. It is enough to recall the historical past, when a thousand years ago 

Bulgaria could compete with Byzantium itself, and Kievan Rus enjoyed authority 

among the leading countries of Europe. Many countries sought to establish close 

and mutually beneficial relations with both countries. For example, during the 

reign of the Bulgarian Tsar Boris I (852–889) and the Kiev prince Yaroslav the 

Wise (1016–1018, 1019–1054), they drove mainly from everywhere to bow to 

them, and not vice versa. 

In the 21st century, the authority and weight of the two countries in world 

politics and economics do not look so significant. The changes in the vectors of 

interests of both Sofia and Kiev from the Moscow direction towards the EU, 

towards Brussels should be treated analytically, from the standpoint of the 

advantages and disadvantages of the ongoing historical events. Here, in our 

opinion, the understanding should prevail that throughout all ages and at all times 

have sought to make friends with strong, smart and rich partners. Adhere to the 

noted principles in foreign policy in relation to a particular state, and, we 

emphasize, to the leader, ruler of this state. 

Recall that, as a result of the referenda, neither residents of quite prosperous 

Switzerland nor citizens of quite prosperous Norway expressed their desire to join 

the EU. Not quite poor and quite small European states - Andorra, Vatican, 

Monaco and San Marino did not join the EU. Greenland (1985) withdrew from the 

EU, as well as Great Britain, which did not want to be dependent on Brussels 

(10.31.2019). Eurosceptics are enough for a number of reasons in Sweden, 

Denmark, Greece, as well as Hungary, Holland and France. In this regard, we once 

devoted one of our articles (2013) to the question: “Ukraine: if in the EU, then in 

the leaders, or outsiders?” [6]. 
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The purpose of the study is to study the factors influencing the formation of the 

political and socio-economic potential of the state on the example of Ukraine and 

Bulgaria, the need to implement successful domestic and foreign economic policies 

in the context of globalization and integration processes in the name of a 

significant increase in the welfare of the population, strong and reliable protection 

of their interests. The main emphasis in the article is on the formation of mutually 

beneficial trade relations, starting from the 9th-10th centuries. It was at that time 

that the foundation was laid for mutually acceptable relations between the Slavic 

peoples, between the peoples of ancient Russia and the Bulgarians on the basis of a 

common language, written language, religion and culture. 

The object of the study is the economic relations between Ukraine and 

Bulgaria. The subject of scientific research is to improve the theoretical, scientific, 

methodological and practical provisions for the formation and development of 

economic relations between Ukraine and Bulgaria. The theoretical basis of the 

study is the key provisions of economic science, conceptual approaches to studying 

the features of the formation and sustainable development of the world economic 

system, national economies, taking into account the principles of cyclicality. The 

research methodology includes systematic and comparative-political approaches, 

as well as a set of general scientific and special methods, determined by the nature 

of the object and subject of the study (historical and causal analysis, induction and 

deduction, comparison, extrapolation, etc.). 

The information base of the study was the official data of diplomatic missions, 

the works of domestic and foreign authors on the problems of the development of 

the world economy, European integration, the results of our own research, 

materials from periodicals, and Internet resources. 

 

2. The historical roots of the relationship between Kiev and Bulgaria: 

     politics, migration, religion, writing, trade 

        “Pyladea amicitia (Lat.). – Piladova friendship (faithful and repeatedly 

tested)”. The admissible expediency of analyzing the relations between Kiev and 

Bulgaria can be served by the fact that Kiev, with rare exceptions, has remained 

one of the centers of the Slavic peoples for the past thirteen centuries of centuries 

(IX-XXI centuries). The capital of Bulgaria, with a change in the form of 

government by the state, its borders (kingdom, principality) changed its location 

several times: Pliska (681-893), Preslav (893-968 / 972), Skopje (972-991), Prespa 

(991-997), Ohrid (997-1016), Bitola (1016-1018), Tarnovo (1185-1396, 1878-

1879), Vidin and Nikopol (1393-1396), Sofia (from 1879) . 

We give a list of the capitals of Bulgaria for the reason that the path "from the 

Varangians to the Greeks" with the participation of our ancestors ran through the 

political and commercial centers of the country. It was through these centers from 

Byzantium that the Orthodox faith spread to many territories. This was facilitated 

by the main liturgical books (Gospel, Apostle and Psalter, as well as Oktoih). They 

were translated from Greek into Church Slavonic thanks to the Old Slavonic 
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alphabet created in 863. Enlightenment of the Slavs Methodius and Cyril with the 

participation of their students – Gorazd, Clement, Savva, Naum and Angelar [7]. 

These events took place during the existence of the First Bulgarian Kingdom (681-

1018). 

 

2.1.  Bulgar migration 

      “Nemo patriam quia magna est amat, [sed quia sua] (Lat.). – Everyone loves the 

homeland not because it is big, [but because it is its own]”. The close relationships 

between our Slavic peoples are evidenced by many historical events. We recall them 

only in fragments. From historical sources it is known that the creation of the First 

Bulgarian Kingdom was preceded by an entity called "Great Bulgaria" (632 - approx. 

671). It went down in history, thanks to the will, great talent and authority of Khan 

Kubrat (632–665). It was Khan Kubrat who managed to bring together disunited 

Proto-Bulgarian tribes (Kutrigurs, Utigurs, Onogurs, etc.), achieving independence 

from the Avars. The tribal confederation occupied part of the southern territories of 

present-day Ukraine, Russia, and the North Caucasus. It should be specially noted 

that Khan Kubrat was brought up from the early years at the court of the Byzantine 

emperor himself. 

After the death of Khan Kubrat, Great Bulgaria fell apart. Five of his sons 

migrated in different directions. So, Batbayan (Bezmer) with a horde of "black 

Bulgarians" remained in place. Kotrag crossed the Don and with a group of 

Bulgarian tribes settled on the middle Volga and Kama (Volga Bulgaria). Coober 

(Coover) led his horde to Macedonia. Alcek went with his tribes to Italy. Finally, 

Khan Asparuh, led by nomadic Bulgarians, with the support of Slavic tribes, settled 

in Thrace, Wallachia, and part of the Black Sea lands. 

After the conquest of Dobrudge by Byzantium in 679 in the area of the lower 

Danube he founded the First Bulgarian Kingdom. After defeating the Byzantines at 

the Battle of Ongal (681), the Byzantine Emperor Constantine IV was forced to 

recognize the Bulgarian kingdom. Under Khan Asparuh, the process of Slavization 

of the Bulgarians began. 

One cannot ignore the fact that Khan Kubrat was buried in the territory of 

present-day Ukraine (!), In the Poltava region, near the village of Malaya 

Pereshchepina. Here in 1912 found Pereshchepinsky treasure with the remains of the 

body of the khan. According to some sources, this area called Boltvar was the 

favorite residence of Khan Kubrat. At the place of the found treasure, visiting 

Bulgarians conduct their cathedrals. There is a memorial sign in honor of the glorious 

Bulgarian. 

The first Bulgarian kingdom reached its peak under King Simeon I (864–927). 

Since 893 he headed the state as a prince, and since 918 – like a king. Bulgaria has 

reached its territorial peak. It covered most of the Balkan Peninsula and had access to 

four seas (Adriatic, Ionian, Aegean and Black Sea). 
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2.2. Campaigns of the Grand Duke of Kiev Svyatoslav to the Bulgarian 

        Kingdom and Byzantium in 968–971 

“Melior [tutiorque] est certa pax, quam sperata victoria (Lat.) – Better [and more 

reliable] true peace than the hope of victory”. A special place in the history of 

relations between our peoples is the military campaigns of the Kiev prince 

Svyatoslav, set forth in Byzantine, Armenian, Russian, Bulgarian and other sources. 

It is known that Svyatoslav spent a significant part of his life in battles. He continued 

the policy of the Kiev princes Oleg and Igor, incl. in relation to Byzantium. The 

battles of Svyatoslav are narrated as Russian-Byzantine wars. 

In 967 wars broke out between Byzantium and the Bulgarian kingdom. 

Byzantium decided to take the help of Kiev to capture the Bulgarian lands. In 968 

Svyatoslav with his army approached the Bulgarian city of Dorostol on the Danube 

and captured it. Following this, the capital of Bulgaria Preslav was captured. 

Svyatoslav himself had the intention to settle at the mouth of the Danube, in 

Pereyaslavts.  

Svyatoslav expressed wishes to his mother, Princess Olga, about the possible 

transfer of the capital of Russia to the Danube: “I don’t like to sit in Kiev, I want to 

live in Pereyaslavts on the Danube - for there is the middle of my land, all the 

blessings flow there: from the Greek land – gold, pavoloki , wines, various fruits, 

from the Czech Republic and Hungary – silver and horses, from Russia - furs and 

wax, honey and slaves ” [8]. On this basis, the prince made a decision: to put 

Yaropolk on the reign of Kiev, Oleg on the Drevlyansky in Ovruch, and Vladimir in 

Novgorod. 

After a successful trip to Bulgaria, Svyatoslav was forced to return to Kiev, 

besieged by the Pechenegs, and managed to drive them away from their possessions. 

At the same time, the Khazars who were on the side of the Pechenegs were defeated. 

In 969 the prince again made a trip to the Bulgarian kingdom, subjugating his eastern 

part. In the spring of 970 Svyatoslav in alliance with the Bulgarians, Pechenegs and 

Magyars attacked the possessions of the Byzantine Empire in Thrace. 

In 971 the prince, together with the Bulgarians and Magyars, Svyatoslav made 

another trip to Constantinople, but was defeated at Bolshoi Preslav and Dorostol. 

Since the losses of the Russians (Rusich, Scythians, and Taurus Scythians) were 

palpable, the Prince of Kiev decided to make peace with Byzantium. Subsequently, 

the contract was concluded in two versions – in Greek and Old Slavonic. 

The main theme of the agreement was Svyatoslav’s consent not to fight with 

Byzantium, Bulgaria and Korsun land (Crimean possessions of Byzantium). It was 

also pointed out the inadmissibility of any support for military operations, including 

involving a third party in the fight against Byzantium. The eastern part of the 

Bulgarian kingdom joined Byzantium.  

The Greeks confirmed the validity of previous trade agreements (865, 907, 911, 

944 and 971). According to the provisions of these treaties, Russian merchants were 

allowed to trade with Constantinople on completely favorable conditions. In the 
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spring of 972, returning to Kiev, already at the Dnieper rapids, Prince Svyatoslav 

died in battle with the Pechenegs. 

 

2.3. Trade relations of the Old Russian principalities with Byzantium and 

Bulgaria 

“Uhi amici, ihi opes (Lat.). – Where there are friends, there is wealth”. Foreign 

trade of the Old Russian principalities had three main directions: “from the 

Varangians to the Greeks”, the Volga trade route and its continuation in the Silk 

Road, as well as the land route from Kiev to the countries of Central Europe. The 

Varyago-Greek route (Varyazhsky, Greek, Dnieper, and Dnieper-Volkhovsky) ran 

from the Varyazh (Baltic) Sea, along Lake Nevo (Ladoga), then along the Volkhov 

and Dnieper rivers, through the Black Sea to Balkan Bulgaria and Byzantium. 

Trade was accompanied by the collection of tribute. A tribute was paid in money 

(silver coins or bullion – hryvnia), furs and other goods. The subjects of bargaining 

were: servants (slaves captured during raids on enemies), wax and honey, linen, wine 

and grains, icons, jewelry and precious stones, damask steel, horses, hemp, canvas, 

hops, lard, etc. 

The more frequent campaigns of the Kiev princes against Byzantium and battles 

with the Greeks are explained to a certain extent by the loss of the eastern market 

(Khazaria) and the need to search for another, larger-scale market. Byzantium 

became this market. For the Byzantine market it was necessary to constantly fight 

and defend their position. Trade wars ended alternately with more favorable terms of 

trade for one or the other side.  

Among the favorable conditions for summer (!) bidding for the ancient Russian 

merchants from Constantinople (Constantinople) were: the absence of any duty on 

the goods sold or exchanged the ability to use free food and a bathhouse, etc. At the 

end of the trading period from the Greek treasury, merchants were provided with 

food, ship equipment, ropes, sails, anchors and other necessary items on their way 

home. 

Since the path "from the Varangians to the Greeks" ran through the territory of 

Balkan Bulgaria, it is clear that the Kiev merchants could not help interacting with 

the Bulgarian side on a number of issues. At the same time, merchants had to adhere 

to the established rules for the transport of their goods. They could stop for the night, 

replenish food, carry out ship repairs, etc. on the way to Byzantium. Since in 

Constantinople there were certain restrictive measures for conducting trade 

transactions, it is understandable that part of the transactions could be carried out in 

the markets of the southern Slavs. 

An important role in trade with the Bulgarians was occupied by the port city in 

northeast Bulgaria Dorostol (Silistria). Here began the land road from the Danube in 

the direction of Pereyaslavets, the transshipment of commercial cargo from river 

vessels to horse-drawn transport was carried out. Kiev merchants conducted active 

trade on the Lower Danube (Dinogecia, Dorostol, etc.), the north-east of the country 

(Preslav, Shumen) and on the Black Sea coast (Kaliakria, Karvuna, Messemvria). 
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Close trade relations of Russian merchants with the Bulgarians took place not 

only in Bulgaria (Preslav, Tarnovo), but also in the markets of Byzantium 

(Constantinople, Thessaloniki), as well as in shopping centers in Kiev and other 

cities of Russia. The Crimean cities of Korsun (Khersones), Feodosiya (Kafa) and 

Korchev (Kerch) also acted as the place of trade deals for merchants from Russia and 

Bulgaria. 

The movement of Kiev merchants to Byzantium and the South Slavic countries along 

the Dnieper path was necessarily accompanied by the presence of an appropriate 

permit (princely deed). This requirement was provided for by Russian-Byzantine 

agreements 907 and 944 [9]. 

Famous Russian furs and other goods were imported to Bulgaria from ancient 

Russia. The Bulgarians in exchange offered wine, southern fruits, spices, expensive 

fabrics and luxury goods. Along with the physical exchange in trade, money 

exchange was used. At the same time, Byzantine coins and Russian silver were taken 

into account as banknotes. Discovered by archaeologists on the Dnieper Route and 

Kiev itself, Byzantine banknotes (milaricia) and other valuable finds testify to the 

established relations between Kiev and Constantinople through Bulgarian lands. This 

path was paved and supported with the participation of not only merchants, but also 

warriors, ambassadors, church leaders, pilgrims and travelers. 

 

2.4. Orthodoxy 

     “Iustus ex fide vivet (Lat.). – The righteous will live by faith”. On the Bulgarian 

lands, the spread of Christianity began as early as the middle of the 1st century. 

The holy baptism of Tsar Boris I – Michael, the Baptist, took place in the autumn 

of 863. By the adoption of Christianity, Boris I intended to strengthen the authority 

of the state, to raise its prestige over neighboring countries. The attempt to accept 

the faith was first associated with Rome, but the Byzantine ambassadors and 

preachers were more assertive than their competitors. Mass baptism of the 

Bulgarians took place during 864-865. An important role in strengthening the 

Orthodox faith was played by the mission of the preachers Cyril and Methodius. 

Thanks to their efforts, Slavic writing (Cyrillic) was introduced; the construction of 

Christian churches began. 

Tsar Boris I strongly supported the mission of Cyril and Methodius to educate 

the Slavs. Cyrillic writing was introduced in Bulgaria; the construction of Christian 

churches began. Among the successors of the case of Cyril and Methodius (seven-

member) was their student Clement of Ohrid. He became one of the first church 

bishops to preach in the Slavic language. It was with the direct participation of 

Clement of Ohrid that translations were made from Greek into the Slavic schedule 

of spiritual literature for the Slavic peoples, as well as the first original songs, 

hymns, and lives for sermons in the Slavic language were composed [10]. 

Subsequently, Slavic liturgical books and objects of religious worship began to 

come from Bulgaria to Kievan Rus. The adoption of Orthodoxy in Bulgaria had a 

significant impact on the baptism of Russia a century later. 
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Christianity in the Greek lands came with the missionary activity of the 

apostles Paul and Andrew the First-Called. In IV art the Christians of Macedonia 

had a large number of Orthodox churches. In the Sardinian (Sofia, Bulgaria) 

Cathedral in 343 Perigorius – Bishop of Skupi (Skopje, Northern Macedonia) took 

part. In IV art there was a bishopric in the city of Likhidos (Ohrid). In V Art there 

were metropolises in Soluni, Skopje, Heracles, Bargale and Stobi. 

In IX art the territory of Northern Macedonia was part of the First Bulgarian 

Kingdom (681–1018). The leading role in the Christianization of the Slavs was 

played, as already noted, by Cyril and Methodius, as well as their students. Thanks 

to the efforts of Clement and Naum, the Ohrid School of Writing and the Ohrid 

Monastery were founded at the end of the 9th century. In 927 Ohrid Orthodox 

Church established. According to some sources, it was from the Ohrid Church that 

the first metropolitans, church organization, and the baptism of Rus came to Kiev. 

As you know, the baptism of Prince Vladimir and Kiev took place in 988. This 

was preceded by the choice of accepting faith. Ambassadors from the Volga 

Bulgars invited the prince to convert to Islam. Khazar Jews bowed to their faith. 

Ambassadors from Rome campaigned for Catholicism. Prince of Kiev Vladimir 

Svyatoslavich decided to be baptized from the Church of Constantinople. After 

that, the baptismal procedure spread to Novgorod, Pskov, Izborsk, Beloozero, 

Ladoga, Polotsk, Smolensk, Turov, Ovruch, Chernigov, Rostov the Great, Murom, 

Yuryev, Pereyaslavl, Vladimir-Volynsky and other cities. It is in these large cities 

that various crafts and trade developed [8]. 

If we touch on the chronology of Christianization in Europe, this process is as 

follows: Great Armenia (301), the Roman Empire (313), Georgia (326), the ancient 

Ethiopian Axumite kingdom (333), the Frankish state (496), Bulgaria (864), 

Poland (966), Kievan Rus (988). From historical sources it is known that 

Christianity came to ancient Russia much earlier. There is even a "theory of the 

fivefold baptism of Rus." The first (Fotievo, or Askold) baptism of Rus occurred in 

860. This year, the Kiev princes Askold and Deer were baptized with "boyars" and 

a limited number of urban residents. Directly involved in this event were Byzantine 

missionaries sent to Kiev by the Patriarch of Constantinople Photius I. According 

to other sources, the first baptism in Russia occurred during the time of the 

Byzantine Emperor Basil I (867–886) and Patriarch Ignatius (867–877). Princess 

Olga of Kiev adopted the Orthodox faith in Constantinople in 957 (?). 

The conversion to Christianity of warlike pagan peoples, such as Bulgaria and 

Kievan Rus, and, above all, their ruling elite (princes, boyars or, in Greek, archons) 

was a strategic device of Byzantium. The Christianization of countries and peoples 

allowed Byzantium to influence their political decisions, based on the interests of 

Constantinople, its elite, protect their possessions, reduce the risk of military 

conflicts, expand trade, strengthen the power of the empire by all available means, 

including "Fire and sword". This slogan is the essence of any empire. 
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3. Conclusion 

      Trade and economic relations between the First Bulgarian Kingdom and 

Kievan Rus in the 9th-10th centuries, in our opinion, are of interest both from the 

perspective of retrospective and from the perspective of the development of 

bilateral relations between Ukraine and Bulgaria at present and in the future. One 

of the most important arguments is the possibility of strengthening the role and 

place of Ukraine in the European market precisely thanks to the expansion of 

foreign trade with Bulgaria, relying on long-standing historical ties. Another of the 

most important arguments for the possibility and necessity of developing bilateral 

relations is the fact that more than 250 thousand Bulgarians who have special ties 

to their second Motherland now live on the territory of Ukraine. Using political, 

economic, ethnic, religious, cultural, educational and other factors, relations 

between Ukraine and Bulgaria can and should serve as a powerful incentive for the 

development of the two countries, increase their competitiveness in the European 

and world markets, improve the quality of life of the two Slavic peoples. 
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Abstract. Competitive industries are supporting pillars of national economies worldwide. 

Competitive advantages are the outcome of innovative companies within such industries. 

The underlying thesis of this paper is that innovativeness is an inevitable prerequisite for 

economic viability and sustainability of companies. The question of research deals 

especially with the significance and impact of the German automotive industry (GAI) on 

economy. The results of research show that there is a huge importance of this industry. 

Qualitative and quantitative arguments will be provided to demonstrate the outstanding 

performance of this industry. Methodologically, a theoretical and an analytical approach are 

applied. In summary it can be stated that the GAI contributes well above average to positive 

economic development in Germany regarding employment, prosperity and wealth of nation.  

Keywords: automotive industry, economics, sales figures, research & innovation, 

competitive advantage.   

 

1. Introduction  

The reasoning for this article is to present the importance of the automotive 

industry as a significant industry, especially for German economy. The outstanding 

performance of the German automotive industry and the significant contribution to 

innovation, employment, economy and welfare will be pointed out. The stimulus of 

this article was the observation of strong signals indicating a radical change in the 

automotive industry. In case that this will be accompanied by a downturn, the 

German automotive industry is supposed to get severe problems. This article 

presents the importance of the German automotive industry for employment, 

sustainability and economic wealth in particular as well as a matter for a location 

for industry.  

Innovative companies are the most important prerequisite for prosperity of a 

modern economy. These innovations are pushed by rising competitive pressure, 

shortened product life cycles and increasing rivalry on the markets [1]. Following 

this logic, the research question focuses on the innovativeness of the automotive 

industry, which will be demonstrated with selected figures.  

Methodologically, a theoretical and an analytical approach are used. Latest 

literature, surveys, statistical data and logical conclusions provide well based 

arguments. It can be summarized that the German automotive industry provides a 
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huge contribution to the economy in terms of investment and employment on the 

input side and innovation and prosperity on the output side.  

The benefit of this paper is the presentation of the German automotive 

industry combined with the first systematic matching of innovativeness and 

impacts of innovation application. The purpose is to identify contributions to 

economy and sustainability and in the long run to competitiveness and prosperity. 

These potentials should become purpose of academic discussion as well as 

evidence for political decision making. 

 

2. Initial situation and problem formulation 

An upcoming structural and technological disruption is the actual threat of the 

German automotive industry. From 2017 to 2018 the production volume in total 

decreased in Germany from 16,475.676 units to 16,355.832 (-0.7%). Domestic 

sales volume however was reduced by 9.3 percent (from 5,645.584 to 5,120.409 

units). As a result, automakers and suppliers announce reduced hours and 

dismissals. A compensatory countermovement came from the production facilities 

abroad, the units increased from 10,830.092 up to 11.235.432 (+3.7%) [2]. An 

ongoing downturn could cause a heavy economic crisis in Germany. In 2019 

worldwide sales volume of the automotive industry dropped 5% and German car 

manufacturers lost 20% of export volume in the two most important markets China 

and the US [3]. 

The electrical and digital revolution, diesel scandal, strict engine exhaust 

regulations, and moreover indications for an economic downturn are challenges at 

present. Trade wars, driving bans, insufficient electrification infrastructure and 

skepticism of customers about e-mobility worsen the situation on the demand side.  

To make matters worse the Covid-19 pandemic caused a severe crisis in first 

and second quarter 2020 by interrupting supply chains and shut downs of entire 

production plants, especially in Germany.  The damage can be seen in the sudden 

drop of sales volume, which will account for 20% in comparison to previous year. 

Estimations calculate a worldwide decrease of 1 m produced cars in total. 

The overall situation can be summarized as follows. Since 2015 the total 

number of registered cars exceeds the number of 1 bn units worldwide. The highest 

number of new car registrations was observed in China, followed by USA and 

Japan. Worldwide 70.5 m cars and 25.1 m commercial vehicles were manufactured 

in 2017. Thereof 25.71 m cars were produced in China. The share of Asia in the 

global auto market is 49.9 percent. The biggest manufacturer is Toyota with 10.47 

m units with a corresponding sales volume of 238.53 bn EUR. BMW was the most 

profitable car manufacturer at these times with 10% EBIT rate. 

The top 100 global auto suppliers achieved 889 bn EUR total sales in 2017. 

The worldwide biggest supplier was the German based Bosch company with 47.6 

bn EUR of sales volume. The largest supplier in Asia was Denso with 36.4 bn 

EUR sales volume. 
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The German market moved from the year 2008 with 5.53 m units to 5.12 m 

units in 2018, with only small ups and downs in between. The peak was in 2011 

with 5.87 m units and in 2018 however a considerable amount of 500,000 units less 

(-9.3%) than 2017. The total sales in 2017 was about 422.8 bn EUR, therein 

exports with a tendency of +6% with a total number of 271.7 bn EUR which equals 

64.3% of total sales. The German suppliers in the automotive industry achieved a 

sales volume of 79.6 bn EUR in 2017, therein 31.6 bn EUR (39.7%) for export. 

The number of employees in Germany climbed with 11,500 from 2016 to 

2017 and totaled in 819,995 employees. In comparison to 2010 there were more 

than 118,400 jobs created by all German companies within the automotive 

industry. With this number of employees the GAI is the most important auto 

industry in Europe, followed by France with about 240,000 and Italy with 160,000 

employees. 

An important relation can be shown by all generated innovations of the global 

automotive industry. In 2017 there were 1,223 innovations registered. The share of 

German automotive companies was 32%, whereas the share in terms of produced 

cars is only 8% [4]. This is a single, but significant finding about innovativeness. 

Innovations are not only essential for the competitiveness and profitability of 

companies [5], but also crucial for the competitiveness of countries and therefore 

determining the standard of living of the people and wealth of nations.  

Thus the basic problem is about innovativeness and the question of research 

can be formulated: Has the German automotive industry a predominant 

significance and impact on economy? Quantitative and qualitative arguments will 

be deployed to answer this question. Empirical figures and statistics will 

substantiate the line of argument. 

 

3. Literature review and problem solution 

There are two kinds of obstacles for successful businesses in industries: 

external and internal. The external impacts come from outside the company. Such 

as regulations and legislation amongst negative economic influences. The players 

in a specific industry have to react. Management know-how and all empirical 

studies guide us to watch for weak signals and to implement counter strategies 

before problems arise. At present strong signals  can obviously be observed. The 

internal performance of companies is the second issue. The companies have to 

initiate competitive strategies and optimize their business operations, especially 

research and innovation (R&I) [6]. This implies mainly the ability to lead perfectly 

through the innovation process. Innovations are related to expenditures and risk. 

But innovations are the decisive prerequisite for growth and sustainability of 

companies in current and future markets. The innovation management processes 

should systematically support R&I and make it happen. Therefor a systematic 

innovation management process is required [7]. A creative environment generating 

a plurality of innovative and productive ideas on the one hand and a precisely 

managed R&I process on the other hand are essential. 
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R&I management is one of the most important entrepreneurial functions, 

because innovativeness is inevitable for the sustainability of companies [8]. The 

outcome in terms of new products or applications is the basis for prosperous 

enterprises [9]. An innovative enterprise may be characterized by means of: new 

product introduction, development of additional benefits, entering new markets, 

targeting global growth, increase of market share as well as enlargement of sales 

and profit [10].  

Figure 1 shows that 71% of surveyed German companies are well prepared 

and have already installed a systematic innovation management at least to some 

extent [11]. Scientific studies of world market leaders show that there are some 

core elements of success required. Excellent innovation management is core 

amongst others [12]. 

 

 
Fig. 1. Current status of installed innovation management processes in Germany 

 

Innovativeness can be measured on a global level [13] and on the national 

level. Several industries can be differentiated. The argumentation for the research 

question will be provided with selected facts and figures including comparisons 

with German industry on average or on a detailed basis with other industries. 

Innovations substantiate competitive advantage [14] innovation activities are vital 

for successful companies to create value added. The internal R&I mostly focuses 

on exploitation of technologies already in use. Open innovation [15] is suitable to 

use the external know how [16], where the exploration is done by external sources 

[17]. 

Regarding quantitative reasoning about input factors (investment, intensity of 

innovation) and output factors (innovative products, sales and share of sales, 

patents) and as well as managing well the innovation process the outstanding 

performance of the German automotive industry will be justified. 

In figure 2 the overall expenditures of the German automotive industry for 

innovation on the input side are displayed. On the left scale we see the absolute 

figures of the German automotive industry and on the right scale the absolute 

figures of the overall economy in bn EUR. After the crisis in 2009 one can see a 

steady increase of the expenditures. After 2011 the increase of the automotive 

industry (bars) was higher than the German industry on average (line).  
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Fig. 2. Innovation expenditures in billion euros in Germany [18] 

 

Hereinafter significant indicators in comparison to other industries in Germany 

will be introduced in order to demonstrate the outstanding significance of the GAI. 

Figure 3 shows the intensity of innovation, which means the percentage of sales 

allocated for innovation activities. It can be derived that automotive, 

chemicals/pharmaceuticals and electrical industry spend the highest portion of their 

respective sales volume.  

 
Fig. 3. Intensity of innovation [19] 

 

The innovation rate in figure 4 displays the percentage of innovative 

companies within each industry. One can also see here, that the automotive 

industry is among the three leading innovative industries, namely automotive, 

chemicals/pharmaceuticals and electrical industry.  
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Fig. 4. Innovation rate [19] 

 

One of the most convincing facts on the output side is that the sales structure 

of the German automotive industry accounts for nearly 50% of innovative 

products. Roundabout 423 bn EUR sales volume is achieved with innovations. 

This is a considerable output of invested R&I input. In comparison, German 

industry on average generates only 15.5% with innovations and 84.5% of the sales 

volume with established products.  

Figure 5 shows the share of sales with innovative products. As already 

depicted, the automotive industry has a share of nearly 50%. Here the automotive 

industry is in the lead with a big gap to the second one.  

 

 
Fig. 5. Share of sales with innovative products [19] 

 

The comparison pinpoints that there is a wide range between the different 

sectors, but this is quite normal and the innovation intensity represents the degree 
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of competition and even the profitability of the business. Table 1 illustrates the 

range between the automotive industry and the average of all sectors. 

 
Tab. 1. Range of innovation measures for automotive sector  

and average of all sectors in Germany [19] 

 

 share of 

innovative 

companies 

intensity of 

innovation as 

expenses in % of 

sales 

share of sales 

with innovative 

products 

Automotive industry 62.3%  9.39% 49.6% 

Average all 

industries 

36.0% 3.14% 15.5% 

 

The empirical data show that innovation activities and corresponding budgets 

on the input side as well as sales figures of innovation on the output side have a 

huge impact on companies and economies. Innovations in terms of products and 

services are essential for competitiveness and profitability of companies. 

Additionally all companies have to monitor their cost position to stay 

competitive. Figure 6 shows the comparison of the proportions of German 

automotive industry versus German economy on average with process innovation-

related cost reductions over time. This means that innovation activities are not only 

important for new products, but also to impact the cost position of a company. In 

this context the German automotive industry has also a leading position far above 

average in process-related innovation. 
 

 
       

Fig. 6. Proportions of innovation-related process cost reductions (in %) [20] 
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Another interesting output of investment in innovation is the number of 

patents in order to protect intellectual property and secure competitive advantage. 

In 2018 the number of patent applications reached 67,895 patents, thereof 12,273 

from the transport sector, which was an increase of 5.8% in comparison to 2017. 

The top 3 applicants were [21]: Robert Bosch GmbH with 4,230 applications, 

Schaeffler Technologies AG & Co. KG (2,417), and Ford Global Technologies, 

LLC (1,921). 

Figure 7 shows the innovation index of the top 5 automotive companies 

worldwide. The index value is a composite of degree of innovation, originality, 

customer value and level of maturity. It can be stated that all the qualitative and 

quantitative arguments demonstrate a high degree of innovativeness for the 

German automotive industry, far ahead of all other industry sectors in Germany. 

 

 
Fig. 7. Innovation index of selected automotive companies [22] 

 

The reasoning also presents that the German automotive industry is prepared 

for global growth and definitely committed to active research and innovation. The 

key point of success is a perfectly executed innovation management, conducted in 

cooperation with external innovation partners and to apply immediately for patents 

to protect intellectual property. 
 

4. Conclusions 

This paper treats the significance and impact of the German automotive 

industry on economy. Qualitative and quantitative arguments are presented. 

Common economics of German industry in general and specific measures of the 

German automotive industry are given. A strong indicator for competitiveness is 

innovation performance. The factors of success of innovation management have 

been outlined. Remarkable issues are a strictly managed innovation process and the 

targeted implication of innovation techniques and budgets. The importance and 

implementation of innovation management is explained as well as important 

figures. All figures on the input and output side provide a strong indication that the 

GAI is well positioned. 

But there is a strong indication that a disruptive change especially for the 

German automotive industry is in evidence from the external side. A bundle of 

influencing factors will lead to a situation of radical change.  
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In addition to the technological and structural changes another threat emerged 

in the beginning of the year 2020. The Covid-19 pandemic threatens the 

automotive industry on the input, as well as on the output side. On the input side 

supply chains are interrupted and on the output side, because production and sales 

activities lie down. In the end this means a severe decline in financial power. 

In the empirical part the current situation of the German automotive industry 

was pointed out in several dimensions. Statistical evidence was given with absolute 

and comparative figures. The overall assessment shows so far an outstanding 

performance of the German automotive industry, in comparison to domestic 

industries as well as in comparison to car manufacturers abroad.  

This article pays attention to the research question under consideration of 

above mentioned key points. Because there is evidence of innovativeness, a strong 

recommendation is given to consolidate and protect this leading innovation 

position in times of radical change, threats, discontinuities, downturn and rising 

competition. 

In consideration of the formulated research question and careful assessment of 

arguments, it can be stated that the German automotive industry has an outstanding 

innovative power. Thus it can be concluded that this innovation power is key for 

the German economy in regard to innovation, employment, prosperity, 

competitiveness and in the end for the welfare of the nation. Summing up all 

arguments, the conclusion can be drawn to support this important industry to 

overcome the threats coming from outside. 

The benefit of this paper is the presentation of the German automotive 

industry combined with the first systematic matching of innovativeness and 

impacts of innovation application on economics. The purpose is to identify 

contributions to innovativeness and competitiveness of the company and to 

sustainability and prosperity of the national economy. These potentials should 

become purpose of academic discussion as well as evidence for political decision 

making. 
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Abstract. The implementation of the TD-ABC system is similar to the implementation of 

the ABC system, however, the level of the efficiency of the system is different. The TDABC 

system is denoted by a number of advantages in comparison with the traditional and ABC 

systems. The aim of the paper is to investigate the key stages of TD-ABC.  The case 

analysis to test TD-ABC key stages was conducted. After having implemented the TD-ABC 

system at an enterprise, it turned out that not all the goods are profitable; this offered more 

profound understanding of the profitability of specific goods. 

Keywords: time-driven activity-based costing, cost accounting, management accounting. 

 

1.  Introduction  

A number of researches have been conducted worldwide regarding the Time-

Driven Activity-Based Costing (further on referred to as TD-ABC). The authors 

mostly focus on the following aspects: 1) the causes of the development of the 

modern system (Kaplan, Anderson, 2004, 2007; Özyürek, Dinç, 2014; Dejnega, 

2011; Kont, 2012); 2) comparison of the distribution systems of indirect cost (Akyol, 

Tuncel, Bayhan, 2007; Bradford, 2008), 3) Strengths and weaknesses of the TD-

ABC system (Kaplan, Anderson, 2004, 2007; Kont, 2012; Özyürek, Dinç, 2014); 4) 

the course of the implementation of the TD-ABC system (Kaplan, Anderson, 2004, 

2007; Gervais, Levant, Ducrocq, 2010; Dejnega, 2011, Jelsy, Vetrivel, 2012); 5) 

implementation of the TD-ABC system at an enterprise (Ayvaz, Pehlivanli, 2011; 

Dalci, Tanis, Kosan, 2010; 2011; Öker, Adıgüzel, 2010); 6) revelation of the unused 

capacities (Kaplan, Anderson, 2004, 2007; Tse, Gong, 2009; Bragg, 2007; Everaert, 

Bruggeman, Sarens, Anderson, Levant, 2008; Öker, Adıgüzel, 2010); 7) 

development of the time formulas (Kaplan, Anderson, 2004, 2007). The aim of this 

research is to unify the opinions of the above listed authors and to present the core 

stages of the implementation of the TD-ABC system. 

This research aimed to investigate the key stages of the implementation of TD-

ABC. 

The object of the research is Time-Driven Activity-Based Costing.  
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The method used during the research: when exploring the theoretical and 

practical aspects of the research, we employed the most common methodology used 

in scientific research – comparative analysis of scholarly literature, abstraction, 

synthesis, systematization, induction and deduction. We conducted case analysis to 

test TD-ABC key stages.  

The results of our research are provided in the conclusions. 

 

2. Research of prerequisites for the development of the TD-ABC system and 

the main stages of its implementation 

 The necessity of the contemporary accounting systems is based on the fact that, 

in the light of the contemporary automated and computerized production, direct cost 

have been shrinking, whereas various indirect cost have been rapidly growing. It is 

essentially pointless to employ the traditional methodology to distribute indirect cost 

whose growth was not conditioned by the increasing growth of the output as this 

would inherently distort the costs of the produced goods and delivered services.  

 Therefore, the newly developed ABC and TD-ABC systems assist in obtaining 

more precise understanding of the indirect cost, their behavior and concerned factors. 

Yet, a number of scientists have claimed that the ABC system developed in the 1980s 

is denoted by drawbacks; therefore, in 1997, R.S. Kaplan and S.R. Anderson 

suggested that the traditional ABC system should be upgraded to the improved 

version, i.e., to the TD-ABC system of expense accounting. The TD-ABC system 

eliminates the drawbacks of the ABC system and provides more precise information 

on the incurred costs, their distribution and the cost of specific products or services. 

The ABC system was derived in the 1980s in order to eliminate the deficiencies of 

the traditional systems of expense accounting, i.e., the difficulties and imprecisions 

of the distribution of indirect cost. Even though the ABC system may offer a higher 

profitability level, it may also cause issues; therefore, to eliminate the potential 

issues, the TD-ABC system was developed. 

   O. Dejnega (2011) claims that TD-ABC is a methodologically simple method 

of the distribution of indirect cost which is easy to employ and update; on top of that, 

it allows supplying information to the management on the cost and profitability in a 

rapid and efficient way. Besides, the TD-ABC system, according to R.S. Kaplan 

(2007), simplifies the calculation of cost because, before assigning the spent assets 

on entities of cost (orders, products, or clients), the staff is not required anymore to 

be surveyed regarding the distribution of resources on various areas of activity. The 

new system directly assigns the value of resources to entities of cost. 

  The TD-ABC system is denoted by a number of advantages in comparison with 

the traditional systems of accounting or the ABC system. If ABC is compared with 

TD-ABC, it may be claimed that the new system is simpler, it costs less, it is easier 

to apply and upgrade, and it is more reliable (Kaplan, Anderson, 2004). Managers 

of an enterprise may make the right decisions due to this novel system and seek to 

decrease the unused capacity; therefore, the managers who are in possession of the 

productivity of their staff and equipment may plan the future more precisely. The 

511



TD-ABC system is usually implemented at enterprises which work with multiple 

suppliers and clients and where resources are used in various processes; the 

enterprise also works with products and clients of various types, which requires 

services of various types. Hence, the enterprises which are involved in such 

processes are bound to implement this TD-ABC system (Ayvaz, Pehlivanli, 2011). 

  According to Kate-Riin Kont (2012), the ABC system uses expense carriers, 

e.g., the assembly of some equipment, issuing of sales documentation, or 

implementation of a client’s order, and treats them as being equal in terms of time, 

whereas the TD-ABC system employs a time unit for each particular activity because 

the duration of various processes is not equal. The newer system does not require 

conducting interviews with the staff in order to find out the percentage of time 

assigned to conducting each particular activity. 

The implementation of the TD-ABC expense accounting system is similar to 

the implementation of the ABC system, however, the expense carriers and the level 

of the efficiency of the system are fundamentally different. The TD-ABC expense 

system is more advanced because it requires only two parameters: the factual 

consumption of a unit of cost, and the amount of time required to conduct a specific 

activity. The TD-ABC model is easily implemented, interpreted and updated, 

whereas the system provides accounting in real time.  

The model may also justify the use of time, easily manage a number of 

operations and clearly present the capacity of various resources. Having explored 

the opinions of a number of authors dealing with the implementation of the TD-ABC 

system, we derive 12 stages of this activity:  

1. Determination of indirect cost – all the cost incurred at the enterprise are 

determined which are related with the relevant production, for which, the 

cost is calculated.  

2. Activities of the enterprise are singled out, and the use of resources is 

identified.  

3. Identification of theoretical and practical capacity – the theoretical and 

practical work time is determined. 

4. Indirect cost for each time unit are calculated.  

5. Identification of activity expense drivers – they determine the formation of 

the cost of a specific activity.  

6. Composition of time equations – they consist of the regular time required 

for conducting standard activity plus additional time span(s) for each 

variation of activity alteration. Time formulas are required for the 

calculation of the average factual time required for conducting the activity. 

7. Calculation of the average time required for conducting activities – the time 

required for conducting each specific activity is calculated according to 

formulas. 

8. Determination of the factual time – the factual time of the staff work or 

machinery operation is derived. 
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9. Analysis of the efficiency of the use of assets – calculation and analysis of 

unused capacity is conducted. 

10. Distribution of activity expense carriers and indirect cost on production – 

the distribution of all the expense carriers upon the production; indirect cost 

are distributed according to the obtained scores. 

11. The figures of the unused capacity are assigned to the specific responsible 

department or to the management of the enterprise. 

12. The calculation of the cost and the presentation of the results – results of 

the implementation of the TD-ABC system are presented along with their 

analysis. 

All of the above outlined stages of the implementation of the TD-ABC 

system shall be checked at a major trade enterprise. 

 

3. Empirical research results of the key stages implementing TD-ABC  

The enterprise at which we shall apply in practice the main stages of the TD-

ABC expense accounting is one of the largest specialized container, packaging, raw 

foodstuff, feed, textile and agricultural materials supplying enterprise in Lithuania.  

The enterprise runs its activity by adhering to quality (ISO 9001:2008), 

environment protection (ISO 14001:2004) and food safety management (ISO 

22000:2005) standards; it is seen by business clients and partners as a reliable 

enterprise focused on long-term relationship. 

The container department of the enterprise trades more than 200 different types 

of goods. For the present research, we selected the 10 types of goods denoted by the 

highest sales at this department. 

 

Stage 1. Determination of indirect cost. All the cost incurred at the enterprise are 

established which shall be distributed among different product groups. 

The container department incurred 241,565.37 Eur of indirect cost related with 

selling the selected goods (Table 1), of which, the largest share fell on the wages of 

the staff as well as other related cost, specifically, 34.40 per cent; the warehousing 

of goods required 27.81%, whereas the share of transportation was 10.61%.  

These cost need to be distributed upon goods in order to derive their full cost 

and net profitability and to determine which goods are profit- and loss-making for 

the enterprise. Thus we also determine the efficiency of the staff and the ways of 

employing the unused capacity. 

 
Table 1. Indirect cost of the container department 

Indirect cost 
Total amount 

(€) 

Percentage 

share (%) 

Transportation of goods 25.637,35 10,61 

Advertisements and promotion 1.250,00 0,52 

Customs clearance of goods 2.327,60 0,96 
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Cost pertaining to sales 6.278,32 2,60 

Cost on rent 1.165,98 0,48 

Repairs and operation cost 5.207,85 2,16 

Cost regarding any third parties (insurance) 7.666,39 3,17 

Wages of the staff 83.098,94 34,40 

Wear of long-term assets 116,06 0,05 

Other general cost 5.876,54 2,43 

Fines and interest on arrears 100,00 0,04 

Negative impact of currency rate fluctuation 1.613,31 0,67 

Costs of cargo vehicles 23.725,83 9,82 

Costs of light motor vehicles 8.030,87 3,32 

Wear of light motor vehicles 2.301,43 0,95 

Warehousing 67.168,90 27,81 

Total: 241.565,37 100,00 
 

Stage 2. Activities of the enterprise are singled out (here, the activities are presented 

in the generalized form in order to represent the essence of this stage because more 

than 1,300 types of activities may be listed). 11 generalized activities are outlined 

(Table 2). In the following stages, time formulas are derived, and the time of the staff 

work is distributed among the activities, which leads to the assignment of the indirect 

cost on goods. 

 
               Table 2. Major implemented activities 

Search for suppliers (including negotiations with 

suppliers) 

Ordering of goods from suppliers 

Warehousing of goods 

Quality control 

Advertising of goods 

Activity management 

Search for clients 

Obtainment of client orders 

Issuing of bills 

Booking the transportation 

Debt control 

 

Stage 3. Identification of the theoretical capacity, i.e., derivation of the theoretical 

time. As outlined above, the TD-ABC system employs the time which is required 

for conducting each particular activity and treats it as the main carrier of cost.  

         This carrier of cost does not require any interviews or surveys to determine 

which share of time is spent by the staff for conducting any particular activity. Time 

values may be obtained from past observations. In the present research, the 
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theoretical capacity is determined according to the work time of the staff, and no 

equipment is used in this activity. 

The theoretical capacity of the container department is presented in Table 3 (it 

features data on the theoretical work time of four members of staff during one year). 

Each member of staff works for 8 hours per day, five days per week. Hence, during 

the discussed period, we derived 251 days of work, and 2,001 hours of work, which 

constitutes 120,060 min. Four members of staff work with the selected goods, 

therefore, the theoretical number of the minutes of work is 480,240 min. During the 

year, the members of staff had 76 days of holidays, which equals to 36,480 min., and 

there were no sickness leaves or other cases of authorized absence from work.  

We thus derive that, during a year, the members of staff worked for 443,760 

min., but this is the time which was spent by the staff on all the goods they were 

selling rather than only the ones selected for this research. Having surveyed the staff, 

it was determined that the selected goods on average required 40 percent of their 

total work time. After conducting the relevant calculations, we derive that the 

theoretical work time devoted to the selected goods is 177,504 min. 
 

Table 3. Theoretical work capacity 

Number of work days 251 

Number of work hours 2,001 

Number of work minutes (1 member of staff) 120,060 

Number of work minutes (4 members of staff) 480,240 

Days of holidays (4 members of staff) 76 

Minutes of holidays (4 members of staff) 36,480 

Factual number of minutes of work (4 members of 

staff) 443,760 

Share of time spent on the selected goods (%), it 

includes and elimination of time which was spend on 

brakes, chit-chat talks and etc. 40 

Factual number of minutes of work spent on the 

selected goods (4 members of staff) 177,504 
 

Stage 4. Having calculated the theoretical worktime of the staff, we derive indirect 

cost per time unit. 

 

Indirect cost per time unit = 241,565.37/177,504 = 1.3609 Eur/min. 

 

Having done the calculations, one minute incurs 1.3609 Eur of indirect cost. 

 

Stage 5. Activity expense drivers are identified.  
 

                                       Table 4. Drivers of the container department activity cost 
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Stage 6. Linear time equations are created which consist of the habitual time which 

is required for conducting a standard activity as well as additional time spans for 

each variation of activity alterations.  

The time formulas are necessary for the calculation of the time required for 

conducting the activity.  

Stage 7. Having inserted the values into the time formulas, the time is calculated 

which is required for the implementation of activities. It has been calculated that, 

within one year, the container department took 33,178 minutes for receiving orders. 

As 2516 orders were implemented (a driver of activity cost), on average, a single 

order took 13.19 minutes (for further calculations, the 13 minutes value of an order 

shall be used).  

Stage 8. Calculation of the factual time. Having calculated the average time of 

activities and the number of activity expense drivers, we determine the factual time 

which was spent on performing the activities.  

Stage 9. Analysis is conducted regarding the efficiency of the use of assets (Table 

5). 
 

Table 5.  Analysis of the efficiency of the TD-ABC system 

Activity 

Time 

required 

activity 

(min.) 

Price of 

one 

activity 

(€) 

Total 

amount 

of 

drivers  

Activity 

time (min.) 

Activity cost 

(€) 

Search for suppliers 35 47.6315 31 1,085 1,476.58 

Ordering of goods 12 16.3308 728 8,736 11,888.83 

Activity Cost driver 
Total amount of 

drivers 

Search for suppliers 
Number of new 

suppliers 31 

Ordering of goods from 

suppliers Number of orders 728 

Warehousing of goods Number of orders 728 

Quality control Number of checkings 162 

Promotion of goods 
Number of 

advertisements 1.000 

Activity management Number of orders 2.516 

Search for clients Number of new clients 314 

Obtainment of client orders Number of orders 2.516 

Issuing of bills Number of bills 2.991 

Booking the transportation Number of orders 2.516 

Debt control Number of clients 1.820 
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Warehousing of 

goods 5 6.8045 728 3,640 4,953.68 

Quality control 30 40.8270 162 4,860 6,613.98 

Promotion of goods 1 1.3609 1,000 1,000 1,360.90 

Activity 

management 4 5.4436 2,516 10,064 13,696.11 

Search for clients 40 54.4360 314 12,560 17,092.92 

Obtainment of client 

orders 13 17.6917 2,516 32,708 44,512.35 

Preparation of 

documentation 8 10.8872 2,991 23,928 32,563.64 

Booking the 

transportation 20 27.2180 2,516 50,320 68,480.54 

Debt control 3 4.0827 1,820 5,460 7,430.52 

Employed capacity 154,361 210,070.04 

Unused capacity 23,143 314,95.33 

Total: 177,504 241,565.37 
 

We may observe that not all the theoretical time at the enterprise is spent 

efficiently; therefore, the enterprise suffers from these inefficient cost which may be 

converted into more efficiently spent time in the future. The spent time (cost) 

constitutes 87 percent, whereas the unused time makes up 13 percent, which is 

actually unused capacity.  

Stage 10. Distribution of activity expense carriers and indirect cost on goods.  

Stage 11. The figures of the unused capacity are not assigned to specific goods but 

are attributed to a specific department. 

Stage 12. The calculation of the cost and the presentation of the results. 

 

4. Conclusions 

The TDABC system is denoted by a number of advantages in comparison with 

the traditional and ABC systems. After having implemented the TD-ABC system at 

an enterprise, it turned out that not all the goods are profitable; this offered more 

profound understanding of the profitability of specific goods. The conducted case 

analysis demonstrated that the TD-ABC system: 1) is can be implemented in a trade 

enterprise; 2) is adaptable to the changing market conditions; 3) provides sufficient 

grounds for spending time which is required for conducting activities; 4) is capable 

of highlighting the unused capacity; 5) is capable of revealing the loss-making 

goods; 6) does not require to conduct staff interviews and surveys. 

 

Reference 

517



1. AKYOL, D. E, TUNCEL, G., BAYHAN, G. M. (2007) A comparative analysis of 

Activity-Based Costing and traditional costing. No. 3. World Academy of Science, 

Engineering and Technology. 

2. AYVAZ, E., PEHLIVANLI, D. (2011) The Use of Time Driven Activity Based Costing 

and Analytic Hierarchy Process Method in the Balanced Scorecard Implementation. Vol. 

6, No. 3. International journal of business and management. 146-156 p.  

3. BRADFORD, T. (2008) Activity-Based Costing (ABC): Types of accounting costing 

systems.   

4. BRAGG, S. M. (2007) Accounting Best Practices.  John Wiley and Sons. 490 p.  

5. DEJNEGA, O. (2011) Method Time Driven Activity Based Costing – literature review. 

Volume VI/ Issue 1(15). Faculty of Economics, Technical University Ostrava, Czech 

Republic. 

6. EVERAERT, P., BRUGGEMAN, W., SARENS, G., ANDERSON, S.R., LEVANT, Y. 

(2008) Cost modeling in logistics using time-driven ABC Experiences from a wholesaler. 

Vol. 38, No. 3. International Journal of Physical, Distribution & Logistics Management. 

172-191 p.  

7. GERVAIS, Michel, LEVANT, Yves, DUCROCQ, Charles (2010) Time-Driven Activity-

Based Costing (TDABC): An Initial Appraisal through a Longitudinal Case Study. Vol. 

8, Issue. 2. Jamar. 20 p. 

8. JELSY, Joseph, VETRIVEL, A. (2012) Time driven Activity Based Costing for Spinning 

mills to improve Financial Performance: Advances in management. Vol. 5 (3). Karpagam 

University, Coimbatore, India. 40-45 p.  

9. KAPLAN, R.S., ANDERSON S.R. (2004) Time-Driven Activity-Based Costing. 

Boston.: Harvard Business School Press Publishing Corporation. 9 p.  

10. KAPLAN, R.S., ANDERSON S.R. (2007) Time-Driven Activity-Based Costing: a 

simpler and more powerful path to higher profits. Boston.: Harvard Business School 

Press. 288 p.  

11. KONT, Kate-Riin (2012) New cost accounting models in measuring of library employees‘ 

performance. Vol. 33 No. ½. Tallinn University of Technology Library: Emerald Group 

Publishing Limited. 50-65 p.  

12. ÖKER, Figen, ADIGÜZEL, Hümeyra (2010) Time-Driven Activity-Based Costing: An 

Implementation in a Manufacturing Company. Wiley Periodicals, Inc. 75-92 p.  

13. ÖZYÜREK, H., DINÇ, Y. (2014) Time-Driven Activity Based Costing. Vol. 6, No. 1. 

International journal of business and management studies. 97-117 p.  

14. TSE, M.S., GONG, M.Z. (2009) Recognition of Idle Resources in Time-Driven Activity-

Based Costing and Resource Consumption Accounting models. Journal of Applied 

Management Accounting Research. 41-55 p. 

 

 

 

518



BUDGET PRACTICES ANALYSIS: QUESTIONS THAT 

NEED TO BE ASKED 

 
Rūta Klimaitienė1, Gailutė Gipienė2, Nora Dilytė3 

 
1Department of Kaunas, Vilnius University, Lithuania, 

Email: ruta.klimaitiene@knf.vu.lt 

 
2Department of Kaunas, Vilnius University, Lithuania, 

Email: gailute.gipiene@knf.vu.lt 

 
3Department of Kaunas, Vilnius University, Lithuania, 

Email: nora.dilyte@knf.vu.lt 

 
Abstract. All the budget explorations try to determine the key principles of drafting budgets 

and to find out how enterprises assess the use of budgets in their activity. Budget researches 

are conducted in a variety of countries. The fundamental objective of all of these researches 

is to explore the practices and the problematic issues of the enterprises based in these 

countries. In order to devise a budget questionnaire which would allow to analyze the 

system of budgets of a specific enterprise, different researches were investigated and the 

main questions needed to be asked were presented.  

Keywords: budgets, budget models, management accounting. 

 

1. Introduction  

In order to be successful and have good future prospects, most enterprises 

draft budgets which reflect the key information of the enterprise. This allows the 

management body of the enterprise to make rational decisions which are expected 

to ensure the competitiveness of the enterprise in the rapidly changing conditions 

of the contemporary worldwide market. According to the Corporate Renaissance 

Group (2017), budgets are indispensable for enterprises as they not only limit the 

expenses but also forecast their income, profit, and return on investment. Even 

though some enterprises may feel that they find it inconvenient to ‘live’ on 

budgets, however, the efficient activity of an enterprise is impossible without 

budgets. According to Popesco, Novak, Papadaki and Hrabec (2015), budgets are 

the most commonly employed device by enterprises which facilitates the planning 

and supervision of activity. Yurevich and Vasilevna (2018) claim that, in the 

contemporary world, the drafting of budgets is an indispensable part of the 

management of an enterprise which must be interlined with the enterprise 

management system. Garrison, Noreen and Brewer (2017) state that organizations 

may derive various types of benefits from the budgets they draft. Garrison, Noreen 

and Brewer (2017) single out the fundamental problems which are faced by 

budget-drafting enterprises and which exert a negative impact on their drafting and 
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implementation 1) various departments of an enterprise express dissatisfaction 

which pushes aside the pursuit of the key objectives of the activity of the 

enterprise; 2) budget overdraft is observed too; 3) weak communication between 

the departments of an enterprise; 4) competition of different departments of an 

enterprise; 5) punishment of departments if they overspend in comparison with 

their budgets; 6) financing issues of new projects. The present research conducts 

investigations of foreign authors exploring the drafting of budgets and the relevant 

arising issues in various countries. All the budget explorations share the main 

objective – to determine the key principles of drafting budgets and to find out how 

enterprises assess the use of budgets in their activity. 

The research aimed to investigate the main surveys concerning budgets and 

to disclose the key questions which need to be posed in order to evaluate the 

budget system in a company.  

The object of the research is the surveys of the budget.  

The method used in the course of the research: The authors of this paper 

were using the following interdisciplinary research methods: analysis of scientific 

literature, systemization, and comparative analysis.  

The results of the analysis provided in the conclusions. 

 

2. Investigation of surveys carried out in different countries  

Budget researches are conducted in a variety of countries. The fundamental 

objective of all of these researches is to explore the practices and the problematic 

issues of the enterprises based in these countries. In order to devise a budget 

questionnaire which would allow to analyze the system of budgets of a specific 

enterprise, researches listed in Table 1 were investigated.  

On the grounds of the obtained results, a questionnaire shall be produced to be 

applied at enterprises in order to determine the positive and negative aspects of 

their budgets.  

The following researches listed below in Table 1 were employed for the 

composition of the budget questionnaire: 

 

Foreign researches employed for the composition of the questionnaire  

Years Authors Country/Area Research 

2010 T. Libby and R.M.  

Lindsay 

North 

America 

Without budgets or 

restructured budgets? 

Investigation of North 

American budget practices  

2012 PricewaterhouseCoopers Luxembourg Investigation of budget 

drafting 

2015 PricewaterhouseCoopers Luxembourg Investigation of budget 

drafting 

2015 B. Popesko, P. Novak, Czech Are the traditional budgets 
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S. Papadaki and D. 

Hrabec 

 

Republic still widespread? 

Investigation of the budget 

practices of Czech 

enterprises 

2016 G. Shcherbina and D. 

Tamulevičienė 

Ukraine Drafting and implementation 

of budgets in Ukrainian 

enterprises  
Table 1. Researches used for the composition of the survey  

 

Libby and Lindsay (2010) conducted a budget research of medium and large 

scale North American enterprises. This research was based on the data supplied by 

the members of the Canadian Marketing Association (CMA) and the Canadian 

Institute of Marketing (IMA). In total, only 558 filled questionnaires were returned 

to the researchers.  

The results of this survey indicate that budgets perform the key role in terms of 

the enterprise activity control and that most enterprises are not going to eliminate 

this practice. However, it should also be remarked that most enterprises are going 

to take action in order to improve their budget systems.  

Popesko, Novak, Papadaki and Hrabec (2015) conducted a research of the 

budget practices of Czech enterprises. Feedback from 177 enterprises was 

received. The results of the survey convey several present-day trends of the 

budgets drafted by Czech enterprises.  

According to the opinion of the authors of the research conducted by 

PricewaterhouseCoopers (further referred to as PwC), the planning, forecasting and 

drafting of a budget is an expensive and time-consuming activity at a number of 

enterprises where the investment at times exceeds the benefits it provides. 

However, only the involvement of the leaders and their knowledge may provide a 

realistic outlook of the future and offer assistance in efficient drafting as well as 

application of budgets. Shcherbina and Tamulevičienė (2016) conducted a research 

in which they investigated the drafting and implementation of budgets in Ukrainian 

enterprises. The two most common issues encountered by Ukrainian enterprises 

when drafting budgets were the sums of the identified expenses and the lack of 

information.  

The investigated results of the surveys demonstrate that enterprises in 

different countries apply different budgeting systems, and, essentially, each 

particular enterprise possesses its own, individual, budget practice.  

When investigating budget researches and their results, the questions posed 

by scholars were also explored as these questions were intended to obtain a higher 

level of perception and cognition of the budget systems applied in various 

enterprises. On the grounds of the most commonly encountered questions on 

budgets, the authors constructed a budget questionnaire allowing to grasp the 

budget systems and their specific aspects within a department.  
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3. Survey simulation in the light of other studies   

   The produced questionnaire featuring the most important and most commonly 

encountered questions in scholarly researches, comments by the authors and the 

scores of such foreign researches is presented in Table 2. 
 

Table 2. The main questions regarding budgets 

Recommended question Comment by the 

authors 

Research in foreign 

countries 

What is your position at the 

enterprise? 

 

 Financier 

 Manager 

 Leader 

 Head of department 

 Other  

 

The drafting of budgets 

is a complex process; 

therefore, it is essential 

that the staff members 

with the highest 

competence should 

contribute to their 

creation as these 

members of the staff are 

denoted by experience 

in specific fields and 

may assist in producing 

maximally precise and 

efficient budgets. 

PwC (a network of 

auditing and tax 

consultation enterprises) 

conducted a research in 

2015 in which it sought 

to discover the 

peculiarities of drafting 

budgets at enterprises. 

One of the questions 

was intended to 

determine the position 

of the individuals who 

are responsible for 

outlining budgets at the 

enterprises. The 

responses were 

distributed in the 

following way: 35% of 

the respondents were 

heads of finance 

departments, 18% of the 

respondents were 

managers, 17% of the 

survey participants were 

general managers of the 

enterprises, whereas the 

remaining 30% were 

split in half – 15% of 

them were controllers of 

finances and 15% were 

heads of departments. 

  

Which departments of the 

enterprise are involved in 

the budget processes? 

Depending on the size 

of the enterprise, it is of 

fundamental importance 

In 2015, 

PricewaterhouseCoopers 

conducted a research in 
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 Department of finances 

 Management of the 

enterprise 

 All the departments of 

the enterprise 

 Other  

 

that, essentially, the 

contribution of various 

departments of the 

enterprise to the drafting 

of the budget not only 

saves up the time 

resources of the 

enterprise but also 

boosts the general 

satisfaction of the staff 

with the job they are 

doing because they feel 

that they are 

contributing to 

important activities and 

processes taking place 

within the enterprise. 

Luxembourg in which 

they found out that only 

at 7% of the surveyed 

enterprises, only the 

finance department is 

involved in drafting 

budgets, whereas 32% 

of the researched 

enterprises stated that 

both the finance 

department and the 

management are 

involved in drafting 

budgets. The highest 

number of respondents 

(61%) selected the 

answer that all the 

departments of the 

enterprise are involved 

in this process. 

Which of the statements in 

your opinion best reflects 

the current type of drafting 

the budget at your 

enterprise? 

 

 Activity-based budget 

 Bottom-to-top 

 Top-to-bottom 

 Zero-based budget 

 Other  

 

Different enterprises 

employ differing 

methods of drafting 

budgets; therefore, 

budgets drafted by all 

the enterprises and the 

practice of their 

composition are so 

different.  

In 2012, a survey was 

conducted in 

Luxembourg, in which, 

it was determined which 

methods of budget 

drafting were most 

commonly employed by 

the local enterprises. the 

results of the research 

were as follows: 

activity-based budgets 

were employed by 16% 

of the surveyed 

enterprises, while 46% 

of the enterprises used 

activity-based budgets; 

at 6% of the enterprises, 

the choice was made for 

the zero-based type of 

the budget; also, 29% of 

the respondents were 

using the top-to-bottom 

method, and, finally, 3% 
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of the surveyed 

enterprises were either 

unable to specify the 

type or selected the 

‘other’ option. 

What was the difference 

between your budget 

forecast and the factual 

result of the activity of the 

enterprise during the last 

three years? 

 

 up to +-2% 

 +-3% to +-5% 

 +-6% to +-10% 

 +-11% to +-20% 

 more than +-20% 

 Other  

 

Financial planning is 

undoubtedly most 

efficient when the 

forecasted financial 

results are closely 

related with the factual 

activity of the 

enterprise. During the 

recent period, under 

systematically changing 

conditions of the 

business environment 

and in the light of the 

conditions of economic 

uncertainty, it is of even 

higher importance to 

employ maximally 

precise and reliable 

methods of forecasting. 

In 2015, PwC conducted 

a research, which 

revealed that, for 33% 

of the respondents, 

budget forecasts differed 

from their actual results 

differed from +-6% to 

+-10% during the last 

three years. Meanwhile, 

38% of the surveyed 

enterprises revealed that 

the forecast differed 

from the reality from +-

3 –to +-5%. Up to 20% 

difference between the 

forecast and the actual 

values was the case at 

11% of the surveyed 

enterprises. The 

remaining enterprises 

had either very small (+-

2%) difference (14% of 

the cases), or a 

difference exceeding 

20% (4% of the cases). 

How do you assess the 

quality of the budget system 

of your enterprise? 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Weak                     Excellent 

            

 
 

The issue of the quality 

of the budget is, overall, 

one of the key questions 

regarding the budget 

systems of the 

enterprise. Only a 

budget of quality may 

complete all the tasks 

and conform to the aim 

and objectives imposed 

by the budget by the 

management and the 

In 2016, Shcherbina and 

Tamulevičienė 

conducted a research of 

the budgets of Ukrainian 

enterprises. The data of 

the survey shows that 

63.48% of the 

respondents saw their 

budget as being of 

medium quality, while 

21.25% of the responses 

were that the budget is 
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general staff.  of excellent quality, and 

9.84% of the surveyed 

enterprises are 

dissatisfied with their 

budget practices. 

Are budgets used for 

performing the function of 

controlling? 

 

 Yes 

 No 

 Other  

 

The control of the 

traditional budgets 

compares the factual 

data with the budget and 

investigates the 

misalignments thus 

seeking to ensure 

maximal economy at the 

enterprise. Besides, 

strict control is 

exercised that the 

expenses should not 

exceed the established 

limits. Meanwhile, the 

control of the 

contemporary budgets is 

based on the control of 

results and processes – 

everything depends on 

the needs. 

In 2010, Libby and 

Murray Lindsay 

surveyed the drafting of 

budgets at North 

American enterprises 

and revealed that 79% 

of the enterprises used 

budgets for performing 

the control function. 

Which problems are you 

facing when budgets are 

being drafted at your 

enterprise? 

 

 The determination of 

the extent of expenses 

 Lack of information 

 Data alignment (it is 

complicated to cover all the 

data that is present at the 

enterprise) 

 Limited resources 

 Lack of qualified 

personnel 

 No difficulties 

Budget drafting is 

actually a complicated 

process, in the course of 

which, enterprises are 

facing specific issues 

and difficulties. One of 

the most urgent issues 

regarding this process is 

actually the forecast that 

the budget makes, 

especially in the 

contemporary world as 

the global markets are 

rapidly changing. 

Besides, enterprises 

frequently lack 

information, it is hard to 

In 2016, Shcherbina and 

Tamulevičienė 

conducted a research of 

Ukrainian enterprises, 

which revealed that the 

top issue faced by 

Ukrainian enterprises is 

to determine the extent 

of expenses because 

expenses related with 

the extent of production 

(which is variable) is a 

complex process of 

forecasting (31.48%). 

The second issue is lack 

of information 

(21.89%).  The third 
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 Other  

 

 

 

process data, and 

various mundane 

problems arise: low 

competence of the staff 

or extensive resources of 

time. 

 

problem is the 

alignment of data 

(15.57%), which 

suggests that enterprises 

find it difficult to cover 

all the data within their 

availability, especially 

when the enterprises are 

of a large size. A minor 

fraction of the surveyed 

individuals mentioned 

difficulties related with 

limited resources 

(8.76%) and lack of 

qualified staff (8.34%). 

11.25% of the 

respondents stated that 

drafting budgets at their 

enterprise does not pose 

any difficulties. 

In a scale from 1 to 10, 

evaluate how much added 

value is created by the 

budget at your enterprise? 

Weak ……. Excellent 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Weak                     Excellent 

            

 
 

Drafting the budget at 

an enterprise naturally 

requires extensive 

resources, first of all, 

time. However, the 

added value created by 

the budget at an 

enterprise is 

undisputable – with the 

help of the budget, 

organizations interline 

their goal and 

objectives; budgets help 

to outline the activity 

strategy for the future 

and provide assistance 

for objective evaluation 

of the financial 

resources. Finally, 

budgets help to make 

superior decisions of 

enterprise management. 

With the help of the 

In 2015, Popesko, 

Novak, Papadaki and 

Hrabec conducted a 

research of the budgets 

of Czech enterprises, 

which showed that as 

few as 2.82% of the 

surveyed individuals 

marked the answer 

between 0 and 50; i.e., 

these enterprises see 

budget as a tool which 

only creates minor 

added value. 

Meanwhile, 14.69% of 

the participants marked 

an answer between 60 

and 70 while as many as 

68.92% of the 

respondents produced an 

answer scoring either 80 

or 90 (both of these 

answers were of equal 
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budget, the drawbacks 

of enterprise can be 

discovered, and this  

contributes to their 

elimination. 

popularity, i.e., the 

options scored  34.46% 

each). Finally, 8.47% of 

the surveyed Czech 

enterprises gave the top 

value of 100 thus 

appreciating the 

usefulness of the added 

value that the budget 

creates to their 

enterprise. 

How long does your 

enterprise take to draft the 

budget? 

 

 Up to 1 month 

 1 to 2 months 

 2 to 3 months 

 3 to 4 months 

 Other  

 

One of the most 

expensive resources for 

each enterprise is, of 

course, the time. 

Budgets are extremely 

time-consuming, and 

their preparation 

requires not only 

extensive knowledge 

and high competence, 

but also vast resources 

of time. When observing 

historical data of 

surveys, it may be noted 

that, more and more 

frequently, enterprises 

reduce their time assets 

devoted to drafting 

budgets; enterprises tend 

to select such types of 

budgets which may be 

readily adapted and 

edited under market 

developments. 

In 2015, in 

Luxembourg, PwC 

conducted a research 

which revealed that 

budget drafting in 

various enterprises of 

this country requires 

fairly different 

timespans: 3% of the 

participants claimed that 

the development of the 

budget at their 

enterprise takes more 

than 4 months; 43% of 

the respondents claimed 

that budget drafting 

involves 3 to 4 months, 

roughly two out of five 

respondents gave the 

value of one to two 

months, while 14% of 

enterprises take less 

than one month to 

outline the budget. 
 

It is also worth noting that, after having elaborated the questions which are 

necessary for the evaluation of budgets at an enterprise, a clear and straightforward 

questionnaire is the optimal way which may serve well for the analysis of the 

budget system of an enterprise. The questionnaire contains a set of open and 

closed-type questions intended to collect data. The questionnaire is one of the most 

commonly employed means of data gathering.  
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According to Kardelis (2016), properly prepared questionnaires incite the 

eagerness of the respondents to cooperate and to answer the questions correctly; 

therefore, if this advice is heeded, in this questionnaire, it is advisable to use 

closed-ended questions as this type helps to avoid subjectivity, facilitates data 

processing and is denoted by greater reliability.  

 

4. Conclusions 

The investigated results of the surveys demonstrate that enterprises in different 

countries apply different budgeting systems, and particular enterprise possesses its 

own, individual, budget practice. After investigation of the main surveys 

concerning budgets the key questions which need to be posed in order to evaluate 

the budget system in a company were disclosed.  

 The produced questionnaire featuring the most important and most commonly 

encountered questions in scholarly researches, comments by the authors and the 

scores of such foreign researches were presented. 

It is advisable to use closed-ended questions as this type helps to avoid 

subjectivity, facilitates data processing and is denoted by greater reliability.  
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Abstract. Information systems auditing is an important part of the strategy of almost any 

medium or large organization. The audit process assesses the specifics as well as the 

potential leaks of information systems used in corporations. All possible aspects of IT 

auditing are presented, along with specific verification controls, depending on areas of 

companies` IT systems. 
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1. Въведение 

Одитът на информационните системи се превръща във важна част от 

стратегията на почти всяка средна или голяма организация. Причините са от 

необходимост от стандартизация за повишаване на конкурентоспособността, 

през законови и регулаторни изисквания до осъзнатата необходимост от 

извършването му. Част от процеса на одит на информационни системи 

включва събиране и анализ на огромен обем информация. Съществуват 

редица приложения, чрез които се усъвършенства процеса на одит на 

информационни системи [1]. 

 Информационно–технологичният одит (ИТ одит) се фокусира върху 

определяне на опасностите за данните. В тази насока се извършва анализ на 

[2]: 

• Достъпност; 

•  Конфиденциалност; 

• Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 

• Цялостност. 

 

2. Одит на информационни системи 

ИТ одитът представлява проверка дали информационните технологии се 

използват пълноценно и дали спомагат за постигане на целите, които 

организацията си е поставила. Чрез него се преценява дали информационните 

системи се справят с поддържане на целостта на данните, опазването на 

корпоративни единици, подкрепянето на организационни цели и дали 

работят ефективно [3]. 
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2.1. Видове одит на информационни системи 

Създадени са различни таксономии за разграничаване между видове 

одити на информационни системи. Според Гудман и има три систематични 

начина за извършване на ИТ одити [4]: 

• Одит на процеса по технологични иновации; 

• Одит за сравнение на иновациите; 

• Одит за притежание на технологии.  

 

Среща се и вариант с пет вида ИТ одити: 

• Системи и приложения; 

• Звена за обработка на информацията; 

• Системно разработване;  

• Управление на информационна архитектура; 

• Клиент/Сървър, Телекомуникации, Интранети и 

 

Трето разграничаване е събирането на разликите в две големи категории: 

„проверка на общия контрол“ и „проверка на приложния контрол“. Много 

архитектури и стандарти се опитват да отделят контролите в отделни групи, 

като ги именуват по различен начин: „контроли по сигурност“, „контроли за 

достъп“, „контроли за изкуствен интелект“ и други. Тези контроли 

принадлежат на три основни вида: „защитни контроли“, „откривателни 

контроли“ и „поправителни контроли“.  

ИТ одитът отчита всички потенциални опасности и контроли в 

системите. Фокусира се върху проблеми като операции, информация, 

цялостност, софтуерни приложения, сигурност, поверителност, достъпност и 

продуктивност. Съществуват насоки от Асоциацията по одит и контрол на 

информационни системи за улесняване на работата на одиторите [5]. 

 

2.2. Информационна сигурност 

Покрива проверката от физическата сигурност на данновите центрове до 

логическата сигурност на бази данни. Когато е съсредоточен върху 

проверката на сигурността на информационните технологии се разглежда 

като част от ИТ одитът, въпреки че информационната сигурност не включва 

само технологичната част от сферата [10].  

 

2.2.1. Проверявани системи и специфики при одит за 

информационна сигурност [6] 

Мрежови уязвимости 

A. Пресичане (Interception); 

B. Достъпност (Availability; 

C. Входни точки (Access/entry points).  
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Контроли  

Използването на специфични контроли може да спомогне за цялостни 

или частично решаването на гореизброените проблеми, като те са: 

A. Пресичащи контроли – начин за намаляване на уязвимостта от 

пресичане на данните е чрез използването на физически точки да достъп до 

информационните центрове и офиси.; 

B.  Контроли за достъпност. Мрежата трябва да има алтернативни 

пътища между всеки ресурс и входна точка. Необходимо е и автоматично 

маршрутизиране, за да може да се пренасочва трафика без загуба на 

информация и време; 

C. Контроли за входни точки – повечето мрежови контроли се слагат на 

места, където вътрешна мрежа се среща с външна. Те биват защитни стени 

(firewalls), системи за проверка за нарушения) и антивирусен софтуер.  

Важно е да се разработят правила за достъпа до комуникационната 

инфраструктура, за избягване на неоторизиран достъп.  

 

2.2.1.1. Криптиране и одит на информационни технологии 

Одиторът трябва да направи анализ на риска на клиента и ценността на 

информацията, за да може да прецени до каква степен и какви криптографски 

методи да се използват.  

Това е цикличен процес в смисъл, в който е необходимо постоянно да се 

следят закодиращите политики и процедури.  

Одиторът трябва да се увери, че мениджмънтът има контрол върху 

процесите на криптиране. За достъп до ключове трябва да е налична 

проверка, състояща се от поне две отделни части, които да се поддържат на 

машина недостъпна от програмисти и външни потребители. Всяка 

информация, за която ще е необходимо по–дългосрочна поддръжка, е 

необходимо за се криптира и да се транспортира до ограничено место. Трябва 

да се предвидят механизми, които да подсигурят правилното предвижване и 

съхранение на тези данни, което е в синхрон с всички местни и 

международни закони и регулации.  

 

2.2.1.2. Одит за логическа сигурност  

При одит „логическа сигурност“ е необходимо да се провери какви 

контроли по сигурността са поставени и как те работят. Ключови зони в 

процеса са: 

A. Паролите – всяка организация трябва да има описани правила за 

паролите и те да бъдат използвани от служителите; 

B. Процедури за терминация – разписани терминиращи процедури, с 

които достъпът до мрежата на стари служители се прекратява; 

C. Специални акаунти – създаване на привилегировани потребители, 

които да следят работата на поставени правилните контроли;  
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D. Отдалечен достъп – това често е начин за нарушителите да получат 

достъп до системата. Ето защо е необходимо този процес да се записва и 

поставените инструменти за логическа сигурност да са много стриктни.  

 

2.2.1.3. Специфични инструменти, използвани за мрежова сигурност  

Мрежова сигурност се постига с помощта на разнообразни инструменти 

включително защитни стени, прокси сървъри, шифроване, контрол на 

достъпа и управление на записите. 

Защитните стени са най–основната част от мрежовата сигурност. Те 

осигуряват поток за трафика, като по този начин той може да бъде 

автентифициран, наблюдаван и записван. Съществуват различни видове 

защитни стени: защитни стени на мрежовия слой, подмрежови защитни 

стени, защитни стени за филтриране на пакети, както и тяхната динамична 

разновидност, хибридни защитни стени прозрачни защитни стени и защитни 

стени на ниво приложение.  

Прокси сървърите прикриват истинския адрес на машината и могат да 

работят като защитни стени. Тези стени имат специален софтуер за налагане 

на автентификация и служат за посредник между потребителските заявки. 

Антивирусните програми се грижат за откриване и отърваване от 

нежелано съдържание, например червей, като за да бъдат ефективни е 

необходимо да разполагат с последните дефиниции за компютърни вируси.  

Според проучване от 2006 г. на 3243 Nmap потребители от Insecure.org 

Nessus, Wireshark и Snort са някои от най–добрите инструменти за мрежова 

сигурност. Според същото проучване BackTrack Live CD е най–оценяваната 

дистрибуция за одит на информационна сигурност и за пробивно изпитване 

(penetration testing).  

 

2.2.1.4. Поведенчески одит 

Уязвимостите често не са свързани с технологична слабост в 

информационните системи на дадена организация, а с индивидуалното 

поведение вътре в нея [11]. В резултат на това задълбочен ИнфоСек одит 

често включва пробивно изпитване. При него одиторите се опитват да вземат 

контрол върху колкото се може по – голяма част от системата и от гледната 

точка на типичен служител, и от тази на външен потребител.  

 

2.2.2. Одит на приложна сигурност [6] 

Приложната сигурност има три основни функции: 

A. Програмиране;  

B. Обработка; 

C. Достъп.  

При програмиране е важно да се осигурят подобаваща физическа и 

паролова защита на сървърите заедно с подобрения на основните системи. За 

по–голяма защита на приложенията и данните е добре да има физическа 
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защита на достъпа до информационния център и офиса като електронни 

карти, охрана и камери. Трябва да се ограничи кой и как може да прави 

промени по системата. За целта е необходимо присъствието на правилния 

защитен достъп и автентификационни процедури за преминаването от етапа 

на програмиране, през тестовия етап до пускането на програмата.  

При обработката е необходимо да има процедури за наблюдение на 

различни аспекти, като вход на фалшиви или грешни данни, недовършена 

обработка, дублиращи се транзакции и извършването на ненавременни 

действия. Начин за осъществяване на това е случайната проверка на входа..  

 

3. Методология  

Методологията на един одит на информационни системи трябва да е 

разработен на основата на международните стандарти в направлението. В 

следващите редове ще се разгледат фазите на методологията, като за целта 

ще бъде използван възможен примерен одит за оценка на риска.  

 

Първа фаза – планиране  

Планира се покритието на информационната система да е съвместимо с 

целите на одита, поставени от клиента, както и съвместимостта с всички 

закони и професионални стандарти. Необходимо да се вземат одитните 

насоки от клиента, които описват целите, отговорностите по управлението и 

пълномощието на ИТ одитните функции, които са [2]: 

A. Отговорност – целите на одита, като се и дефинират ключовите 

индикатори за производителност и процесите за оценка на одита. 

B. Пълномощност – правата на достъп до ресурсите от информация на 

одитора.  

C. Отговорност – резултатите, оценките и препоръките от одита, както 

и действия, които могат да се предприемат.  

 

Втора фаза – оценяване на риска и анализ на бизнес процесите  

Рискът  може да се дефинира като вероятността за настъпването на 

някакво действие или събитие, което ще има негативно отражение върху 

организацията и нейните информационни системи, но и като потенциал за 

заплаха към актив или група активи, което да доведе до тяхната загуба или 

повреда. Често се измерва чрез комбинация от ефектите и вероятността да 

настъпи [12].  

Чрез одитът се анализира  заплахата и се преценява дали да продължи с 

изпитване на съответствие или със съществено изпитване.  

Необходимо е да се вземат предвид следните видове риск [2]: 

• Наследствен риск – това е податливостта на зоната на одит към 

грешки. Някои от проверяваните проникващи контроли могат да са: 

o Целостта и знанията на мениджмънта на информационната система; 

o Промени в мениджмънта на информационната система; 
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o Натиск върху мениджмънта на информационната система; 

o Природата на бизнеса и системите на организацията; 

o Нивото на влияние на трети страни върху одитираните системи; 

o Открития и дати от предишни одити. 

Детайлните контроли в информационната система осъществяват контрол 

върху придобиването, имплементацията, доставката и поддръжката на 

устройства за нея. Одиторът трябва да разгледа, до нивото, необходимо за 

одита, следните характеристики:  

o Откритията и датите от предишни одити; 

o Сложността на замесените системи; 

o Необходимото ниво на ръчна намеса; 

o Податливост към загуба на активи от системата; 

o Вероятността за пикови активности по време на одита; 

o Дейности, които са извън дневната рутина на системата; 

o Целостта, опита и уменията на управлението и служителите, 

ангажирани с работа с контролите на информационната система. 

• Контролен риск – представлява рискът от появата на грешки в 

одитираната област и неспособността за навременното откриване и справяне 

с тях. Одиторът трябва да отчете този вид риск като висок, освен ако 

уместните вътрешни контроли не са: 

o Идентифицирани; 

o Оценени като ефективни; 

o Изпитани и доказани, че работят правилно. 

• Откривателен риск – представлява рискът процедурите на одитора да 

не открият грешки в одитираната област. Трябва да се има предвид:  

o Оценката за наследствен риск; 

o Изводът, достигнат при изпитването на съответствие, за контролния 

риск. 

За ефективна оценка стъпките, които могат да се извършат са [2]: 

• Откриване на места, в които рискът е неприемливо висок; 

• Откриване на критични системи за управление, които отговарят за 

висок наследствен риск; 

• Оценка на несигурността, която има връзка с критичните системи за 

управление. 

При анализ на бизнес процесите: 

• Разбиране на клиентските бизнес процеси; 

• Картографиране на средата за вътрешен контрол; 

• Откриване на области с уязвимост в контрола. 

 Добре е към всеки дъщерен процес да се създаде списък с „неща, които 

могат да се объркат“. Той представя заплахи, съществуващи на определен 

процес. Възможно е към един процес да има множество списъци. Към тях 

може да се опишат ключовите дейности, като за всяка една от тях ще се: 

• Идентифицират контролите на информационната система; 

534



• Идентифицира ефектът от липсата на контрол; 

• Оцени вероятността за появата на заплаха.  

 

Трета фаза – одитна работа 

При осъществяване на одита стандартите задължават осигуряването на 

наблюдение, събирането на одитни доказателства и документирането на 

цялата работа. За тази цел [2]: 

• Се осигурява процес по вътрешен преглед; 

• Събира се достатъчни, достоверни и уместни доказателства чрез 

проверка, наблюдение и преизчисляване на калкулациите; 

• Документира се работата, като се описват резултатите с 

прикрепените към тях данни от проучването.  

След оценка на риска и идентифициране на опасни зони се преминава 

към разработване на одитен план. На основа на изпитването за съответствие в 

предишната фаза се описват допълнително целите, времето и ресурсите, 

необходими за одита. Те се разделят на: 

A. Общи контроли; 

B. Определение (специфични) контроли. Контролните цели за 

информационни и свързани технологии са набор от добри практики за 

информационен мениджмънт, създаден от асоциацията по контрол и одит на 

информационните системи  и института по управление на информационните 

технологии през 1992 г.  

Контролните цели спомагат за достигане на множеството цели на 

мениджмънта, като съкращава разстоянието между бизнес рисковете, 

контролните нужди и техническите въпроси.  

Архитектурата е съставена от 34 контролни обекта от високо ниво. Те са 

групирани в четири домейни: планиране и организиране, придобиване и 

имплементиране, доставка и поддръжка и наблюдение. С използването на 

тези 34 обекта се подсигурява адекватен системен контрол за ИТ средата [2]. 

Чрез прилагане на архитектурата ще може да се прегледат проблеми, 

свързани с общите контроли. Ще бъдат засегнати следните домейни: 

• Планиране и организация на информационни ресурси; 

• Планиране и придобиване на системи и пътища в етапния растежен 

модел на информационните системи; 

• Доставка и поддръжка на ИТ достъпи, операции и инструменти; 

• Наблюдение на процесите, засягащи информационните системи; 

• Нивото на ефективност, конфиденциалност, цялостност и достъпност 

на съдържаната информация; 

• Нивото на оползотворяване на ИТ ресурсите, достъпни в средата на 

информационната система включително хората, приложните системи за 

интерфейс, технологията и данните.  

Горепосочените контролни цели ще бъдат съпоставени с тези на бизнес 

контроли, за да може да се приложат специфични одитни процедури, които 
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да предоставят допълнителна информация за вградените в приложенията 

контроли.  

Прегледът на приложните контроли ще осигури гарантираност, че 

транзакциите се обработват, както е предвидено и данните от системата са 

точни, цели и навременни. Този преглед ще провери дали: 

• Контролите са ефективни; 

• Нивото на приложната сигурност; 

• Приложенията се държат, както се очаква. 

За проверката на жизнения цикъл на самите транзакции се изпълняват 

следните контроли: 

A. Контроли за организация на данните; 

B. Контроли за подготовка на данните; 

C. Контроли за изпращане; 

D. Контроли за обработка; 

E. Контроли за изход. 

За качествен одит се използват следните техники и процедури: 

A. Изпитване на детайлите на транзакции и баланси; 

B. Процедури за аналитичен преглед; 

C. Изпитване за съответствие на общи контроли на информационни 

системи; 

D. Изпитване за съответствие на приложни контроли на 

информационни системи. 

 

Четвърта фаза – докладване  

След приключване на теста одиторът на информационната система е 

задължен да изготви доклад, чрез който да съобщи за получените резултати. 

Този доклад трябва [2]: 

• Да идентифицира организация, получатели и всички ограничения по 

разпространението му; 

• Да показва обхвата, целите, периодът, природата и дълбочината на 

одитната работа; 

• Да показва откритията, изводите, препоръките и всякакви 

ограничения; 

• Да осигурява доказателства.  

 

4. Принципи на одита на информационни технологии  

Принципите при одита на информационни технологии са 8 на брой [7]: 

A. Навременност;  

B. Отвореност на източника; 

C. Сложност; 

D. Финансов контекст; 

E. Научно цитиране на обучителни гледни точки; 

F. Допълнителна литература; 
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G. Включване на потребителски ръководства и документация; 

H. Идентифициране на цитиране на иновации. 

Горепосоченият списък описва основни положения, които трябва да се 

вземат предвид по време на извършване на одит на информационни системи 

 

4.1. Появяващи се проблеми  

Появяват се нови одити, които са наложени от различни стандарти. Те 

налагат тяхното изпълнение в зависимост от одитираната организация, което 

ще засегне информационните технологии и ще осигури, че техните отдели 

изпълняват необходимите съответни функции. Примери за такива одити са 

SSAE 16, ISAE 3402 и ISO27001:2013.  

 

4.1.1. Одити за уеб присъствие  

С почти задължителната възможност на информационните системи да 

работят в интернет пространството се налага използването на уеб одит. За 

качествен одит в компаниите, чиито информационни системи използват 

интернет или се намират в уеб пространството, трябва да се преминат 

следните стъпки [8]: 

• Проверка за използване на неоторизирани инструменти; 

• Намаляване на щетите върху репутацията; 

• Поддържане на съответствие с регулациите; 

• Предотвратяване на течове на информация; 

• Намаляване на рисковете от трети страни; 

• Намаляване на управленските рискове.  

 

4.1.2. Одити за комуникация между предприятия  

Свързаността и обмяната на информация между различни звена и 

компании е много важна. Много компании използват VOIP, което води до 

нарастване на риска от неправилно конфигуриране на инфраструктурата. 

Увеличава се възможността за комуникационна измама и намалява 

стабилността на системата. За одит на комуникационна компания, трябва е 

препоръчително да бъдат спазени няколко стъпки в следната 

последователност [9]: 

• Спазват приети политики; 

• Следват проектирани политики за намаляване на риска от нарушения 

в системата; 

• Премахват или намаляват измамите с цени; 

• Намаляват риска от трети страни; 

• Намаляват управленския риск. 
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5. Заключение 

Чрез одитa на информационни системи може лесно да се определят 

слабостите и възможностите за подобрения в една информационна система. 

Както споменахме в изложението за постигане на това е извървян процес, 

който продължава да търпи развитие. За извършването на одит на подобни 

системи има възприети международни стандарти и лицензирани 

организации. Това позволява създаване на автоматизирани инструменти за 

неговото улесняване.  

Съществуват и системи, подпомагащи за управление на бизнеса. Те 

спадат към информационните технологии и също подлежат на поддръжка и 

правилна употреба. При тях се среща проблем от липсата на стандарти. 

Налични са много различни видове системи за управление на бизнеса на 

местно ниво, което прави тяхната проверка трудна. Подобно е и положението 

при системите за автоматизация на процеса. 

Одитите и техни контроли са различни, в зависимост от спецификата на 

системите в дадена компания и дали те са изградени спрямо някой от 

стандартите – те са едни при компании, на които системите и платформите се 

намират в уеб пространството и различни при системи на 

телекомуникационни компании. 
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Abstract.  The report examines the essence of the Keynesian model.  It is reading that in 

many countries during the Global Crisis there was a tendency towards its renaissance. The 

author examines the nature of the model and its different varieties: Neo-Keynesian, Post – 

Keynesian and New Keynesian economics. 

The report attempts to answer the question: what is the nature of the measures envisaged due 

to the forthconing economic crisis? For this purpose, a classification was made according to 

their correspondence with Neoclassical theory and Keynesian theory. The main criteria are: 

to what extent they influence the supply of the basic economic factors and to what extent 

they stimulate the demand.  

Interesting conclusions have been made. According to yhem, they are mostly of the 

Keynesian type. What is new hower, is that thay are modified and tailored not only to 

internal demand, but also to external demand, according to modern realities.  

Keywords: keynesian model, Global Crisis, macroeconomics, multiplier, neoclassical 

theory, keynesian theory. 

 

1.   Въведение 
Още по време на последната Световна криза, в някои държави, 

включително и в САЩ, в литературата и в медиите, понякога се говореше за 

кейнсианска политика и кейнсиански модел. След продължителен период, 

през който за този модел почти не се споменаваше, дори се появиха някои 

становища, които предричаха неговото завръщане, като теория и като 

макроикономическа политика [1]. Успоредно с това се повдигаха и въпроси 

относно причините за тогавашната финансова криза. Според едни 

икономисти тя се дължеше именно на оттеглянето на държавата от 

регулиране на икономиката. Имаше обаче и твърдения от друго естество, 

макар и дискусионни, според които,  не оттеглянето на държавата, а някои 

форми на неправилна парична политика са били в нейната основа [2]. 

Понякога дискусионни въпроси  бяха повдигани и в нашата страна, в която 

също имаше както привърженици на неолиберализма, така и привърженици 
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на кейнсианството. Друг е въпросът, че последните, като общо правило, не 

бяха в особено висока степен информирани относно неговата същност и 

методология на използване [3]. Впрочем, у нас сравнително отдавна 

съществуват две крайно противоположни представи за икономическата 

политика, необходима  за излизане от криза. Има случаи, при които в някои 

публикации, основно в медиите, се наблюдават признаци на неправилно 

дефиниране и неточности в разбирането на една или друга икономическа 

теория, включително и на кейнсианската. През последните три десетилетия у 

нас не липсваха и ситуации в икономическата политика, при които се 

декларираше, че ще бъде използвана  дадена икономическа теория, но на 

практика се прилагаха мерки, които само частично съвпадаха с официалната 

парадигма [4]. И причините за това се кореняха както в условията, 

характерни за конкретната национална икономика, така и в създадените сред 

широката икономическа публика нагласи. 

Напоследък, в условията на задаващата се нова сериозна икономическа 

криза, която от една страна, има цикличен характер, но от друга страна е 

породена и от настоящата пандемия на Ковид 19, са декларирани редица 

предстоящи мерки. Някои от тях са доста конкретни по своята същност. Но 

по правило, когато те се коментират и дискутират, нито представителите на 

правителствата в  европейските държави, нито представителите на бизнеса в 

засегнатите сектори на икономиката, посочват тяхната обвързаност с една 

или друга икономическа теория. Например у нас по-рано, в течение на 

отминалите години, и от дясно, и от ляво, и далеч не винаги правилно, 

прилаганата икономическа политика се определяше изцяло като 

„неолиберална“. При това без значение дали се абсолютизираха нейни 

положителни страни, или отношението към нея беше критично. 

Настоящият анализ има за цел да намери  отговори на следните 

въпроси: 

 1) Кои са по-важните характеристики  на икономическа политика от 

кейнсиански тип? 

 2) Какви са особеностите и различията между ортодоксално 

кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство и нова кейнсианска 

икономика? 

 3) Прилаганите сега и предстоящи антикризисни мерки какви са по 

своя характер – неокласически, или неокейнсиански? И ако се окаже, че те са 

повлияни и от двете основни икономически теории, тогава коя от тях 

преобладава като степен на влияние върху икономическата политика в 

конкретните случаи? 

 4) Прилагана ли е и друг път у нас през последните години стопанска 

политика от кейнсиански тип и какви са били резултатите от нейното 

приложение? 
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2. Кейнсианския модел като теория и политика  

2.1. Основните концепции и възможности, които кейнсианството предлага  

По-важните концепции на тази теория са разгледани още от Дж. М. 

Кейнс в неговото произведение „Обща теория за заетостта, лихвения процент 

и парите“.  По-късно те са доразвивани от други икономисти, някои от които 

са били негови последователи, а други - негови критици. Основната идея, 

развивана от кейнсианската теория е, че цикличните колебания са присъщи 

на пазарната икономика, поради което е необходимо, освен приемането на 

ролята на пазара като регулатор на икономическите процеси, да се прилага и 

известна държавна регулативна намеса. Тя обаче се свежда само до 

регулиране на съвкупното търсене, и по-точно – на компонентите, които 

характеризират вътрешното търсене преди всичко. А именно - 

потребление на домакинствата, инвестиции и правителствено потребление. 

Това се отнася както за фискалната политика от кейнсиански тип, така и за 

паричната политика, провеждана от Централната банка. Много съществена 

роля се определя на инвестициите, и тя е залегнала в принципа на 

мултипликатора. При него изменението на инвестициите довежда до 

изменение на Националния доход, което в стойностно отношение  превишава 

неколкократно първоначалното изменение на инвестициите. Това обаче е 

възможно само и единствено при наличие на свободни ресурси, както 

трудови, така и капиталови. А такива има, когато дадена икономика е в 

състояние на рецесия.  

От друга страна, разходите в икономиката са 2 вида: автономни 

разходи  (независими от измененията на доходите) и предизвикани разходи 

(те зависят от измененията в доходите). По време на криза доходите се 

намаляват, следователно и разходите за потребление и за инвестиции също 

така  се намаляват. Ето защо, според този модел, за да се увеличат 

инвестициите при спад в дохода, това може да се осъществи само чрез 

известно увеличаване на автономните разходи. По-късно, на тази основа, се е 

отдавало голямо значение на възможностите на правителството да увеличава 

своите разходи по време на криза и с това да противодейства на 

неблагоприятните тенденции, както и да предизвиква оживление в 

икономиката. От една страна, по определени причини, тази концепция в 

течение на много години беше критикувана от различни икономисти, имащи 

неолиберална или неоконсервативна нагласа. От друга страна обаче не бива 

да се забравя, че при определени условия, както ще видим,  може да се 

направят автономни разходи, без това непременно да бъде свързано с 

увеличаване на правителственото потребление.  

Наред с всичко това, би било справедливо да си припомним, че 

принципът на мултипликатора има и някои свои допълнителни ограничения. 

Например пределната склонност към потребление на вносни стоки намалява 

инвестиционния мултипликатор като множител. Ето защо, според немалко 

съвременни икономисти, при наличие на висока степен на отвореност на една 
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национална икономика, прилагането на кейнсианския модел е в голяма 

степен безпредметно. По-надолу обаче ще видим, дали наистина е така? 

Данъчният мултипликатор пък действа винаги с отрицателен знак – например 

при увеличаване на данъците доходите се намаляват със сума, която 

превишава изменението в постъпленията. Ето защо в посока към намаляване 

на инвестиционния мултипликатор като множител действа и пределната 

склонност към данъчно облагане, в случай, че се увеличат данъците с цел – 

увеличаване на държавните разходи [5]. Въведен е и принципа на 

акселератора, при който съответно изменението на доходите в последствие 

довежда до ново рязко изменение в стойностния размер на инвестициите в 

същата посока. Но който принцип, независимо от това, при определени 

условия може да доведе и до нестабилност в икономиката [6].  

С течение на времето кейнсианското направление преминава през 

известно развитие. Появяват се отделни течения в рамките на това 

направление. Такова е например неокейнсианството. То се развива главно 

след Втората световна война. Основни негови представители са А. Хансен, 

Аба Лернер, Р. Харод, Е. Домар, Джеймс Тоубин, а в по-ново време - Уилям 

Баумол. Някои неокейнсианци са представители на т. нар. "неокласически 

синтез". Това е теоретично направление, при което се извършва един 

действителен синтез между неокласическата теория (най-вече на равнище 

микроикономика) и някои по-важни аспекти от кейнсианството на 

макроравнище. По-важни представители са Пол Самюелсън, Дж. Хикс, 

Франко Модилиани и др. 

На неокейнсианците се приписва създаването на модела на 

антициклична фискална политика, който в течение на дълги години след 

Втората световна война се прилагаше в страните от Западна Европа. Според 

него по време на низходяща фаза на икономическия цикъл вътрешното 

търсене се стимулира, като се намаляват някои данъчни ставки и се 

реализира леко увеличение на правителствените разходи. При това 

положение се планира известен, макар и  неголям бюджетен дефицит. По 

време на подем пък, поради липсата тогава на свободни ресурси, с цел 

избягване на проинфлационно прегряване на икономиката, обикновено се 

препоръчва обратната тенденция в политиката. При нея има известно 

повишаване на някои данъчни ставки, забавяне ръста на правителственото 

потребление, или едновременно и двете, и реализиране на тази основа 

съответно на бюджетен излишък. При тази политика се разчита основно на 

мултипликатора на правителствените разходи. В някои европейски държави 

обаче, поради твърде високите публични разходи, в течение на времето 

бюджетният дефицит се бе превърнал в хроническо явление, независимо от 

фазата на цикъла. Това не само че създаваше  затруднения по отношение на 

ефективността, но допринесе и за известно, макар и неоснователно 

компрометиране на кейнсианството. Друг е въпросът, че  проблемът при тези 

случаи на практика съвсем  не се дължеше на самата  теория, а на нейното 
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неправилно приложение като политика. По-късно, до днес включително, тази 

политика продължаваше да се прилага понякога, но с известна модификация. 

Под влияние на неокласическата теория данъчните ставки вече не се  

променят в зависимост от фазите на цикъла, като обаче продължават да се се 

планират аналогични фискални резултати. Подобни са методите и при 

парично-кредитната политика на Централните банки - тя е стимулираща по 

време на рецесия, и обратно - рестриктивна по време на ускоряващ 

инфлацията подем.  

Друго течение на кейнсианската мисъл е посткейнсианството. То се 

стремеше да доразвива учението на Кейнс, като отделяше специално 

внимание на кейнсианската монетарна теория, отхвърляше неутралността на 

парите и ги разглеждаше като ендогенен фактор. Сравнително по-нови 

негови представители бяха Хаймън Мински, Сидни Вайнтрауб и др. 

Понякога посткейнсианците критикуваха някои аспекти от т.нар. 

„ортодоксално кейнсианство“. И макар и оставайки на основните негови 

позиции, насочваха своето внимание в по-голяма степен към тенденциите, 

отразяващи проблемите на финансовия сектор. Например Мински отдавна 

успя да предскаже появата на последната световна финансова криза.  

През последните две десетилетия известна популярност получи т. нар. 

"Нова кейнсианска икономика". В теоретичен аспект тя се появи и се утвърди 

като отговор на възхода на неокласическата теория и неолиберализма през 

80-те и 90-те години. Защото, както е известно, още след петролните кризи от 

70-те години, представителите на неолиберализма се утвърдиха като 

доминиращи в теоретичен аспект, включително и на макроравнище. 

Представителите на това ново кейнсианско направление обаче се стремят да 

изградят микроикономически основи на кейнсианството [7]. От тази гл.т. те  

приемат редица аспекти от неокласиката, но същевременно оспорват и някои 

важни моменти, когато става въпрос за съвременен тип икономика. Така 

например напоследък е известна концепция, според която, противно на някои 

неокласически концепции, цените фактически не са гъвкави, а са "вискозни", 

т.е. - лепливи [8]. Като представители биха могли да бъдат посочени Е. 

Фелпс, Джордж Акелроф, Джоузеф Стиглиц, Пол Кругман, Бен Бернанке, 

Нуриел Рубини  и др. Особено интересни са позициите на Дж. Брадфорд 

ДеЛонг, който в  голяма степен се стреми да съчетава принципите на 

класиката, неокласиката и някои аспекти на кейнсианството.  

 

2.2. Класификация на основните предвиждани и вече прилагани 

антикризисни мерки 

Напоследък в медийното пространство често пъти се тиражира 

хипотезата, че настоящата пандемия, взета сама по себе си, ще предизвика 

крещяща необходимост от всевъзможни, често пъти радикални промени в 

икономиката, начина на живот на домакинствата, социалните отношения и 

политиката. Затова би било интересно да се опитаме да отговорим на 
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въпроса, а именно – препоръчваните и вече прилагани антикризисни мерки 

какви са по своя характер? Нови тенденции в икономическата политика, 

обикновени съвременни методи или пък просто – връщане към т.нар. 

„позабравено старо“ като теория и икономическа политика. Защото, ако се 

окаже, че те имат силно изразен кейнсиански характер, тогава последното ще 

бъде най-точно като определение. Което в никакъв случай не означава, че те 

трябва априорно да бъдат отхвърляни. Дори напротив, доказано е, че при 

дадени условия те могат да имат съответното ефикасност. Ако пък се окаже, 

че те в определена степен съответстват на съвременната неокласическа 

теория, тогава биха могли да бъдат разглеждани и като съвременни методи на 

стопанската политика. 

За целта на изследването въвеждаме следните критерии: 

1. Ако предвижданият ефект от мерките е свързан с влияние върху 

съвкупното търсене, тогава това би означавало, че те в голяма степен 

по своята същност са кейнсиански или неокейнсиански. 

2. Ако предвижданият ефект от мерките е влияние в посока към 

увеличаване на предлагането на основни икономически фактори 

(най-вече капитал и труд), в съответствие с неоконсервативната 

теория на предлагането, те биха могли да бъдат определени като 

неокласически, или неолиберални по своя характер. 

3. За по-голяма яснота ще бъдат разгледани най-вече мерките, 

прилагани у нас. Трябва обаче да се има в предвид, че в повечето 

страни от ЕС подобни по своя характер мерки се прилагат и ще 

бъдат прилагани в по-голяма степен, поради по-високата степен на 

ресурсна осигуреност. 

В интерес на по-пълния анализ би следвало да се отбележи, че понякога 

в стопанската политика съществуват известни нюанси. Например 

намаляването на преките данъци може да бъде както кейнсианска мярка, така 

и неоконсервативна, в зависимост от това, дали стимулира търсенето, или 

стимулира предлагането на труд и увеличаване на спестяванията. Само че, 

когато се цели стимулиране на търсенето, то се съчетава или със запазване 

размера на правителствените разходи, или с тяхното увеличаване. Докато при 

неокласическия модел, базиран върху предлагането на основни 

икономически фактори, намаляването на данъци по време на криза трябва да 

се съчетава и с известно намаляване на правителствените разходи. 

Що се отнася обаче до намаляване на косвени данъци, то това може да 

доведе само до относително по-ниски цени и следователно – само до 

стимулиране на търсенето.  

Мярка 1 – Поемане на част от осигуровките от страна на 

правителството при ангажимент от страна на работодателя за запазване на 

работните места.  Макар и да се прилага все още в ограничен аспект (главно 

поради това, че бизнесът не винаги има съответната готовност), подобна 

тенденция ще има влияние най-вече в посока към известно стимулиране на 
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търсенето, както потребителско, така и инвестиционно. В известна степен, 

макар и по-малко, това ще мотивира домакинствата и фирмите да правят 

спестявания, което в перспектива би създало предпоставки за увеличаване на 

предлагането на капитал. Възможностите за това обаче ще бъдат ограничени, 

поради все пак недостатъчната мотивация за увеличаване на спестяванията. 

Освен това създаваните по този начин условия за относителна сигурност 

няма да стимулират в достатъчно висока степен служителите на съответните 

компании да предлагат труда си и да си търсят друга работа.  

Мярка 2 – Намаляване на ДДС в някои сфери на дейност, най –вече 

издателства, ресторантьорство и др.  Тук се касае за намален косвен данък, 

следователно – създаване на предпоставки за относително по-ниски цени 

(разбира се – при равни други условия), което при всички случаи ще 

стимулира в известна степен търсенето. Макар и на един сравнително 

ограничен набор от блага. 

Мярка 3 – увеличаване на публичните разходи, най-вече в някои 

посоки. Например в сферата на здравеопазването, вътрешната сигурност 

(полиция), изграждане на транспортна инфраструктура и др. Ефектът ще бъде 

изцяло по отношение стимулиране на вътрешното търсене. 

Мярка 4 – увеличаване на някои разходи в посока подпомагане на 

туризма, най-вече на морския туризъм. Те са свързани с издаването на 

ваучери, които могат да се използват при определени условия, някои други 

мерки, имащи за цел намаляване или ограничаване на възможностите за 

повишаване на цените на плажното оборудване и др. Всичко това има за цел 

известно стимулиране на търсенето, в случая - и вътрешно, и външно 

търсене, по отношение на  услугите в този сектор на икономиката. Колкото и 

да бъде този ефект ограничен (като се има в предвид увеличаване на 

дистанциите и по този начин – възможности за сравнително по-малко 

реализирани услуги, сериозната външна конкуренция, разпространението на 

вируса напоследък и др.), все пак, самият факт, че се цели противодействие 

на свиване на търсенето, показва съответния характер на мярката. 

Мярка 5 – създаване на Държавна петролна компания. Основните цели 

са: създаване, съхранение, опазване и обновяване на държавните резерви от 

бензин и дизел и тяхното застраховане, както и управление на петролните 

бази. Предвижда се основният резултат да бъде в посока ограничаване ръста 

на цените, както и ограничаване на възможностите за скрито създаване на 

картелни съглашения в бранша. Тази мярка може да се определи най-вече 

като стимулираща търсенето. От друга страна, тя в известна степен ще 

допринася и за намаляване на разходите в немалко други сектори и 

следователно – увеличаване на предлагането. В случая обаче се касае не за 

увеличаване на предлагането на основни икономически фактори, а за 

предлагане на краен продукт. 

Мярка 6 – планиран бюджетен дефицит. Тук би било интересно да се 

отбележи, че по време на предишната криза също имаше известен бюджетен 
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дефицит, по – късно, по време на оживлението и на подема в икономиката се 

поддържаше бюджетен излишък. Всичко това е изцяло в съответствие с 

кейнсианския модел. Вярно е все пак, че за 2020г. първоначално, преди 

появата на епидемията, бе предвиден изцяло балансиран бюджет. От една 

страна, това е в съответствие с неокласическата теория. От друга страна 

обаче, още тогава се предвиждаше известно забавяне на икономическия 

растеж и относителна необходимост той да бъде подпомаган. 

Мярка 7 – предвиждане на получаването на значителна финансова 

помощ от страна на Европейския съюз. От теоретична гл.т. нейната роля ще 

се изразява в поетапна система от инжекции в икономиката, особено що се 

отнася до притока на безвъзмездни ресурси. Освен това тя би могла и да бъде 

определена като пример, показващ, че е възможно значително увеличаване 

на разгледаните по-горе автономни разходи, при това, в по-голямата си 

част – не за сметка на правителствените разходи. Основните ефекти ще се 

изразяват преди всичко в допълнително стимулиране на търсенето, както 

вътрешно, така и външно. Показателното тук ще бъде обстоятелството, че 

една немалка част от тези фондове ще се насочат към изграждане на 

инфраструктурни обекти, при което ще се прояви и функцията на 

мултипликатора. В известна степен фондовете също така ще създадат и 

предпоставки (в много случаи - косвени) за увеличаване предлагането на 

фактора капитал. 

Мярка 8 – сравнително широкомащабно, подобно на това от 

предходната криза, подпомагане на отделни сектори в икономиките на някои 

западноевропейски страни. Доколкото България произвежда и изнася за 

техните нужди различни полуфабрикати, подобна тенденция, специално за 

нейната икономика, би се изразила в известно стимулиране на външното 

търсене. 

Общият извод, който би могъл да бъде направен, е, че в по-голямата си 

част всички тези мерки имат за цел главно стимулиране на търсенето. Това 

по принцип е присъщо на кейнсианските модели по време на икономическа 

криза. Или, казано с други думи – можем да го опрелим като припомняне 

на„позабравеното старо“. Но все пак има и една съществена разлика спрямо 

провеждането на кейнсианска политика от традиционен тип. Тя се изразява в 

две насоки: 

1. Официално и пряко, една немалка чест от сегашните антикризисни 

мерки са насочени към известно, макар и относително запазване на 

част от заетостта. Ефектът им върху вътрешното търсене в случая 

може да се определи повече като непряк ефект. 

2. Съществен нов момент при прилагането на този тип политика в 

условията на днешната глобализация и особено при съвременната 

Европейска интеграция се изразява в стимулирането на външното 

търсене. Това има немалко значение за българската национална 

икономика, при която е налице висока степен на отвореност – през 
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последните години тя е над 60% [9]. Освен това в известна степен се 

развенчава мита, според който кейнсианската икономическа 

политика би била почти неосъществима в условията на 

експортноориентирана икономика. 

Наред с това, все пак може да се твърди, че една част от антикризисните 

мерки биха могли да бъдат определени също и като имащи неоконсервативен 

характер и биха оказали влияние в посока на известно стимулиране 

предлагането на труд и капитал. Тяхната значимост обаче се оказва, поне 

засега, на този етап, относително малка, в сравнение с тази на мерките, 

стимулиращи търсенето. 

 

3. Основни досегашни форми на приложение на Кейнсианския модел в 

условията на българската икономика през последните 2  десесилетия 

Ако подходим теоретично към един такъв анализ, се оказва, че и по-

рано у нас са били прилагани кейнсиански по своя характер мерки в 

икономическата и паричната политика, при това – по време на различни 

правителства. Резултатите могат да се определят като сравнително добри. 

Мерките  бяха следните: 

1. Поддържане на сериозен бюджетен излишък по време на подема през 

годините 2005-2007. 

2. Повишаване на задължителните минимални резерви от страна на 

БНБ през периода, с цел – охлаждане на икономиката. 

3. Наличие на умерен бюджетен дефицит по време на последната 

Световна криза. 

4. Значителни инвестиции тогава в транспортната инфраструктура, 

главно със средства от Европейските присъединителни фондове, 

които в случая могат да бъдат разглеждани като автономни разходи. 

5. Намаляване на задължителните резерви от страна на БНБ. 

6. За 2011 г. правителствените разходи имаха известен, макар и малък 

принос [0,4] в увеличаване на БВП [10]. 

 

4. Заключение 

На базата на този анализ могат да бъдат направени следните изводи: 

1) Съществуват основания да се твърди, че провежданата напоследък 

и в перспектива антикризисна политика с цел – преодоляване на 

последствията от епидемията в икономиката, е насочена преди всичко, поне 

засега, в посока на стимулиране на търсенето. Макар и недекларативно, по 

своя характер тя е от кейнсиански тип. Въпреки че неокласиката доминира и 

на макроравнище още от 80-те години на 20 век, сега, поради специфичните 

обстоятелства, отново започва да се отдава голямо значение на регулиране на 

търсенето. 

2) Наред с това, все пак може да се твърди, че това вече не е 

някогашното традиционно кейнсианство. Напротив, тенденциите показват, че 
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е налице стремеж то да се обнови и модифицира от гл.т. на реалностите в 

условията на съвременна глобализация и вече постигната по-висока степен на 

интеграция между европейските икономики.  

3) Макроикономическа политика от кейнсиански тип вече е 

прилагана у нас, включително и съвсем скоро, по време на  кризата от 2009-

2012 г. Освен това се оказва, че и при условията на българската икономика, 

както и в много други страни, могат сравнително успешно да бъдат 

съчетавани неокласически и неокейнсиански подходи при управлението. 
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1. Въведение 

Предмет на изследването са подходите, методите и показателите, които  

се прилагат за „конструиране“ и усъвършенстването на подходяща 

капиталова структура при проектното финансиране.. 

Целта на изследването е да се разработи методически подход за селекция 

на целева капиталова структура като синтез на усилията на мениджмънта за 

постигането на производствено-стопански и финансови резултати в 

проектното финансиране 

Обекта на изследването е предприятие, което реализира 

телекомуникационни и информационни услуги в Cloud Computing среда.  

Проектното финансиране е комплексен подход за мениджмънт и 

привличане на дългосрочни  финансиращи  източници за проекти, чрез 

методологията на  финансовия инженеринг, върху основата на очакван 

паричен поток от реализацията на проекта, без регрес към кредитоискателя 

(инвеститора) [1, 2, 3]. 

Съдържание на понятието «проектно финансиране» - означава 

финансиране на една икономическа и правно обособена саморефинансираща 

се стопанска единица. То е противоположност на класическото финансиране 

като се основава на общите принципи на структурното финансиране. Една от 

най-важните особености на проектното финансиране е, че финансовите 

ресурси не се акумулират на основата на класически методи за оценка на 

кредитоспособността на инвеститора (проектната компания), а зависят преди 

всичко от ефективността на конкретния проект [1, 2, 3]. 

      Проектното финансиране и финансирането на проекти не трябва да се 

отъждествяват. Проектното финансиране е по-широкообхватна единна 
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система, която обединява етапите на разработване, внедряване и 

експлоатация на проект върху основата на договорни отношения. Ако се 

прилага проектно финансиране, то всички участници следва да са запознати с 

особеностите му и тяхното влияние върху структурата на проекта. 

Проектното финансиране е сравнително нова финансова дисциплина, която 

се разви бързо през последните 20 години и се използва за широк спектър от 

схеми на финансиране. Това е метод за набиране на дългосрочно дългово 

финансиране, чрез финансов инженеринг, основан на заеми под формата на  

паричните потоци, (без или с ограничено обезпечаване от материални 

активи) или с постъпления от проекта, а в някои случаи и от заемодателя. 

Общото между тези схеми е, че финансирането не зависи само от 

финансовата подкрепа на кредиторите или от стойността на включените 

материални активи. При проектното финансиране кредиторите, които 

осигуряват основното дългово финансиране разчитат до голяма степен на 

успешното развитие на самия проект [4].  

        Каква е същността и съдържанието на капиталовия микс на 

предприятието? Той е съвкупност от избраните финансиращи източници. 

Съдържа собствени и чужди (заемни) капитали и се «конструира» от 

мениджмънта (ръководството) на предприятието. Представя се чрез степента 

на капиталовата структура, която се детерминира от пропорциите между 

собствения и заемните (чуждите) капитали. Зависи от предмета на дейност на 

предприятието и желаните ефекти, които мениджмънта (ръководството му) 

си поставя в качеството на цели. В основата е философията - предприятие със 

задължения към своите инвеститори и/или кредитори плаща по-малко данъци 

в сравнение с предприятие, което се финансира изцяло със собствен капитал. 

Основната причина са данъчните преференции – признаването на дълга за 

разход. Това означава, че пазарната стойност на предприятие с дълг е по-

висока от пазарната стойност на предприятие без дълг. На тази основа се 

различават еднородна и смесена капиталова структура. 

         Еднородната капиталова структура (без ливърийдж) предполага  

претенции към стойността на предприятието от страна на данъчните органи и 

от страна на собствениците. Цялата собственост в случая принадлежи на 

собствениците, а частта от нея под формата на данъци се третират като вид 

разход; 

         Смесената капиталова структура (с ливърийдж) поражда три вида 

претенции към стойността на предприятието. На първо място са данъчните 

органи, на второ място инвеститорите (кредиторите), чиито дължим доход 

инициира дълг и на трето – собствениците. Стойността на предприятието е 

сума от стойността на собствения капитал и стойността на дълга, което 

означава, че пазарната стойност на предприятие с ливърийдж е по-голяма от 

пазарната стойност на предприятие без ливърийдж. 

      На базата на посочените по-горе критерии за избор на капиталова 

структура се определя  пазарната стойност на предприятието. Това означава, 
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че през призмата на системния подход,   проектното финансиране се базира 

на две капиталови платформи – собствен и привлечен (чужд) капитал. 

     Собствен капитал – формира се и представя инвеститорите на проекта 

(частни, общински, представители на държавни инвестиционни фондове  

и/или на национални институции) обединени в проектна компания 

(предприятие) за реализация на стратегически  цели. 

     Привлечен (чужд, външен) капитал - обединява  партньори  от други 

финансови институции, представляващи най-често групата на кредиторите. 

     Собственият капитал на проектната компания (предприятие), от една 

страна  е важен, но доходите за инвеститорите (акционерите), от друга страна 

се очакват след реализацията на проекта. По тази причина привлечения  

капитал от проектната компания (предприятие) е приоритетен, тъй като 

неговия относителен дял в проекта е преобладаващ. 

Проектната (целевата) капиталова структура не се свързва само с едно 

решение за величината на дълга, а оказва  многофакторно влияние върху 

интересите на участниците и капиталовата структура като мениджърско 

решение. Това налага подход за разработване на пакет от капиталови 

структури. 

Концепция за целевата (желаната) капиталова структура в проектното 

финансиране се основава на теорията за комплексно използване на 

капиталовите източници - инвестиции, финансиране и дивидентна политика 

на предприятието. В началото на 90- те години проектното финансиране се 

ориентира към изграждане на обществена инфраструктура (магистрална, 

локални транспортни системи, саниране на жилища и др.). Тази „вълна“ води 

началото си от Великобритания и се базира на приетия закон за приоритетно 

участие на частното финансиране (Private Finance Initiative). На настоящия 

етап у нас и в страните от ЕС е популярна под наименованието „публично 

частни партньорства“. В последните години, чрез глобализацията се налага 

тенденцията в проектното финансиране на симбиоза между 

телекомуникационните и IT услуги с разработване на идеите за т.нар. 

„облачни структури“.  Развитието на телекомуникационните технологии за 

обработка и съхранение на данни, масовото разпространение и ползване на 

Интернет, провокират бурното технологично развитие и иновативни подходи 

в това направление. Един от най-популярните в момента е Cloud Computing 

(изчислителен облак).Това е модел [5], който позволява удобен достъп до 

конфигуруеми изчислителни ресурси (мрежи, сървъри, приложения, 

съхранение и услуги), които се доставят бързо при поискване от клиента и се 

освобождават с минимални усилия от доставчик на услуги, когато не са 

необходими.  

       В теорията и практиката на развитите страни се предлагат множество 

дефиниции с присъщите им позитивни и негативни черти по отношение на 

същността на Cloud Computing. Според Луридас [6] това са  технологии и 

модели за комплексна услуга, които  достигат до зрялост след много години 
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на прогресивно търсене, подпомагано от специфични пазарни сили. В своята 

разработка Скито [7] представя Cloud Computing като технологична промяна 

посредством сливане на нови и съществуващи телекомуникационни 

иновации. Други автори [8, 9, 10] разглеждат този процес като поява на 

следващата парадигма след  персоналния компютър и Интернет мрежата. 

        Съдържанието на модела Cloud Computing се характеризира с 

предлаганите от доставчика на инфраструктура -  ресурси под наем на базата 

на специфична ценова схема, заедно с управленски интерфейс за 

потребителите, за преглед (browse), придобиване, мониторинг и контрол на 

ресурсите. Те  могат да бъдат: изчислителен ресурс с избрана операционна 

система, ресурс за съхранение или предоставяне на услуга с предефинирана 

функционалност. За доставчиците, изчислителният ресурс е виртуална 

машина (VM) със специфична хардуерна конфигурация и тип операционна 

система, но може да съдържа и друг софтуер или данни, заявени от 

потребителя. Доставчикът на инфраструктура предлага също различни 

хардуерни конфигурации с вариращи ценови модели. Според някои 

изследователи [11], всеки физически инфраструктурен ресурс е собственост 

на доставчика и следва да бъде заплатен и споделен между потребителите, 

което генерира конфликт на интереси между участниците. Това предполага 

търсенето на методи и показатели за изследване и оценка на въздействието на 

Cloud Computing върху икономическото състояние на телекомуникационното 

предприятие прилагащо проектно финансиране. 

  В приложен аспект според специалистите от Фондация „Приложни 

изследвания и комуникации” [12], изчислителните платформи традиционно 

имат включени клъстери и изчислителни мрежи, каквато е Cloud. Тя се 

появява като иновация в телекомуникациите, която е силно разходно 

ориентирана и мощна платформа за доминиране на пазара на 

комуникационни услуги, но е необходимо да се съчетае и с оценката на 

финансово-икономическите параметри и резултати на внедряващото 

предприятие. Причината за това е, че може да генерира риск съчетан с 

намаляваща възвращаемост и вместо положителни резултати да тласне 

предприятието по спиралата на загубите. 

 

2. Методологични фрагменти в основата на търсенето на методически 

подход 

Във финансовият мениджмънт на индустриалното предприятие при 

подход за стратегия на основата на проектно финансиране могат да се 

дефинират, формулират и параметрират  множества от области за решения. В 

този доклад ние фокусираме вниманието си върху две по-скромни по обхват 

направления от посочените множества в контекста на специфичните 

особености на подхода „проектно финансиране“ – неговата дуалност. 

От една страна проектното финансиране се базира и разчита на 

паричните потоци, очаквани от  успешната реализация на резултатите от 
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инвестиционния проект в проектната компания (предприятие). Те показват и 

характеризират производствено-стопанското ниво на нейния мениджмънт. 

Показателите  и критериите за оценка в това направление се свеждат до 

определяне на ефективността, рентабилността и нормата на възвращаемост 

на капиталните вложения. 

От друга страна проектното финансиране се базира и разчита 

приоритетно на рационалното използване на собствения, а още повече на 

привлечения (чуждия) капитал в различните му форми. В това направление 

ефективността, рентабилността или нормата на печалбата от собствения 

капитал показват и характеризират нивото на мениджмънта на предприятието 

в областта на привличането, ползването на собствени и привлечени 

финансови ресурси  в условията на проектно финансиране. От гледна точка 

на съществуващите и/или потенциалните акционери  и кредитори проблемите 

по финансирането и капиталовата структура в определени моменти имат 

приоритетно значение относно бъдещите им делови взаимоотношения.Това 

според нас не е за подценяване. 

 

3.  Методически подход за разработване на целева капиталова структура 

Методическият подход е синтез от показатели, които се определят на два 

етапа: 

3.1.Определяне на норма на печалбата от капиталните вложения – 

комплексен показател, който характеризира „философията“ за комплексната 

рентабилност в дейността на мениджмънта. От една страна тя  обхваща 

оценката на резултатите от  текущата стопанска дейност, получени от 

продажбата на продуктите и/или услугите при реализацията на 

инвестиционния проект. От друга страна е оценка на рентабилността на  

капиталните вложения в конкретната „среда“ на стопанската дейност 

представена от присъщите текущи параметри, действащи като фактори върху 

реализацията на инвестиционния проект. 

Решаването на проблема се реализира по етапи чрез показателите: 

• Величина на чистата (нетната) печалба – определя се като от 

величината на приходите от продажби се приспаднат всички видове текущи и 

условно-постоянни разходи посочени в икономическите стандарти на ЕС и 

нашето законодателство; 

• Рентабилност (норма на печалбата) на приходите от продажби – 

отношение на чистата (нетната) печалба към величината на приходите; 

•  Капитални вложения по проекта - кумулативен паричен поток от 

инвестиционната дейност на предприятието (проектната компания - CFI) 

[13];  

• Ефективност (скорост на оборота) на капиталните вложения – 

определя се като величината на приходите от продажби се съпостави с 

величината на капиталните вложения по проекта; 
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•  Норма на печалба от капиталните вложения – синтезиран показател 

от произведението на рентабилността  (нормата на печалбата) на приходите 

от продажби (текущата дейност) и ефективността (скоростта на оборота) на 

капиталните вложения. 

3.2. Определяне на нормата на печалбата от собствения капитал – 

синтезиран показател, обединява оценките за нивото на мениджмънта в 

текущо (оперативно) и финансово направление. Показва на ръководството на 

предприятието до колко, чрез увеличаване на степента да задлъжнялост, 

може да реализира ефект на финансов ливърийдж при смесено финансиране 

като се увеличи нормата на печалбата на собствения капитал по пътя на 

увеличаване на степента на задлъжнялост. Основните показатели за оценка в 

това направление са: 

• Коефициент на финансова задлъжнялост (финансова свобода) – 

съпоставя величаната на капиталните вложения с величината на собствения 

капитал на предприятието; 

• Норма на печалба на собствения капитал на проектната компания 

(предприятие) – определя се като произведение на нормата на печалбата от 

капиталните вложения и коефициента на финансова задлъжнялост 

(финансова свобода). 

 

4. Практическа реализация на изследването 

Обект на изследването е хостинг компания „Алфа“АД (от съображения 

за конфиденциалност се използва символично име) с предмет на дейност 

комуникационни и информационни услуги в Cloud Computing среда. 

Предприятието е създадено и регистрирано в Нидерландия, а в последствие е 

дислоцирано и реализира проектно финансиране  в Бизнес парк - София. 

През ретроспективния тактически период 2018г. предприятието реализира 

приходи от продажби на услуги в размер на 1 800 х.лв, чистата (нетната) му 

печалба е 100 х.лв. на тази база рентабилността (нормата на печалбата) на 

приходите му от продажби е 5,0%. Ръководството на предприятието 

реализира стратегия чрез реализацията на инвестиционен проект с 

кумулативен паричен поток на капитални вложения в размер на 1000 х.лв. 

При тези параметри изчисленият  коефициент на ефективност (скорост на 

оборота ) на капиталните вложения е 1,8. Всичко това в синтез представя 

оценката за текущата дейност на мениджмънта, чрез норма на печалба 9,0%. 

Проблемът на ръководството на предприятието с тези резултати  е налице. 

Необходими са решения и в областта на финансирането като ефект от 

финансовия мениджмънт може да се получи на основата на увеличаване на 

задлъжнялостта,  чрез допълнителни външни финансиращи източници. 

Вариантите за реализация на целева (желана) капиталова структура са 

представена в таблица 1. 
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 Таблица 1.Базовата и целева капиталова структура на „Алфа“ 

 

Параметри 2018г. 2019г. 

Капитални вложения.[лв]                                       

Текущи задължения. [лв]                                                 

Облигационна емисия (8% купонна лихва)              

Собствен капитал. [лв]                                              

                                                        Всичко:             

 

Печалба до лихви и данъци [лв]                              

Купонни лихви [лв]                                                       

                                                      Всичко:                

Данък [лв]                                                                    

Чиста (нетна) печалба[лв]                                       

Коефициент на финансова задлъжнялост 

(финансова свобода).[коеф.]                                                             

 

Рентабилност (норма на печалба) на 

приходите от продажби [%]                                           

 

Норма на печалба на собствения 

капитал [%]                                            

1 000 000  

   200 000 

       - 

   800 000 

1 000 000 

 

  111 000 

       - 

  111 000 

    11 000 

  100 000 

 

      1,25 

 

 

      9,0     

 

9,0 х 1,25 = 

11,25 

1 000 000 

   250 000 

   400 000 

   350 000 

1 000 000 

 

   111 000 

     32 000 

     79 000 

       7 900 

     71 100 

 

       2,85 

 

 

       7,0 

 

7,0 х 2,85 =  

19,25 

 

           

Целевата капиталова структура приета от ръководството на 

предприятието през 2019 г. показва намаляване на показателите за качеството 

на текущия мениджмънт (стопански резултат и рентабилност на приходите от 

продажби). Но реализирането на ливърийдж ефект, чрез увеличаване на 

задлъжнялостта води до по-пълно постигане на интереса на собствениците и 

очакваните инвеститори в облигации, което подобрява значително 

капиталовото финансиране на „Алфа АД. 

 

4. Заключение 

Проведеното изследване показа, че нормата на печалбата на собствения 

капитал зависи, както от нормата на печалбата от капиталните вложения,  

така и от степента на финансовата задлъжнялост (финансовата свобода). В 

практиката е налице съществена разлика в разходите за финансиране със 

собствен капитал и с чужд (привлечен) в полза на последния. Нормата на 

печалбата на собствения капитал в проекното финансиране на отделните 

предприятие може значително да се различава в зависимост от целевата 

капиталова структура,  дори нормата на печалбата от капиталните вложения 

да е приблизително еднаква.  
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Приносните моменти в представеното изследване се свеждат до 

разработването на методически подход с прилагането на известни показатели 

за решаването на нов проблем – „конструиране“ на целева капиталова 

структура за нуждите на проектното финансиране. Експерименталното 

изследване на методическия подход в действащо предприятие доказва 

неговата приложимост.  
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ПАЗАР  

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE GLOBAL MARKET 

 
Vania Hadjieva 

 
Department of Administration and Management,  

New Bulgarian University, Bulgaria  

 E-mail:vhadjieva@nbu.bg  

 
Abstract. The market is a social phenomenon that appears far in the day, when the first 

people began to exchange surpluses with each other, since then market structures are a 

constant companion of human development, modifying according to the needs of potential 

participants. The presented historical retrospection presents a periodization in the 

development of different leading markets, which emphasizes the key statements in this long 

evolutionary process.  

Keywords: global market, trade, development, internet, assets, geographical location.  

 

1. Въведение   

Глобаният пазар е нов социален феномен, чиято поява и последващо 

развитие се провокира от процеса на глобалазация и технологичния бум през 

първата четвърт на новия 21-ви век. Различните предизвикателства на 

глобалния живот наложиха множество промени, които се отразиха на всички 

сфери на живота ни. Утвържадаването на глобализаията провокира световна 

свързаност, както в личните, така и в бизнес отношенията. Появиха се 

различни нови пазарни формати в рамките на които глобалните граждани и 

корпорации предевяват и успяват да удовлетворяват очакванията си, в 

рамките на глобалната свързаност. Пазарните средища са социален феномен, 

който съпътства човешката еволюция от древността, а днес вече говорим за 

глобалния пазар, които е достъпен за почти всички и то при минимални 

транзакционни разходи. В исторически план пазарите се развиват и 

променят, като резултат от променящите се човшки потребности. Днес в 

новото хилядолетие вече използваме виртуални пазари за споделяне активи, 

като част от споделената икономика. Всички нови пазарни модели тепърва 

ще се развиват и утвърждава, а анализаторите ще изследват техните 

специфични характеристики. В рамките на представения исторически обзор 

се цели посредством системен исторически анализ да се проследи 

историческото развитие на пазарите през вековете, като се изведът основните 

характрестики на отделните еволюционни етапи в развитието на пазарите 

през вековете.  

Обособяване на отделните еволюционни етапи в развитието на пазарите 

и анализиране на техните характеристики позволява да се проследи 
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еволюционното развитие на пазарите, като акцента се поставя върху 

съдаржателните изменения на пазарните средища през вековете. 

Представената периодизация не претендира за изчепателност, а представя 

един възможен поглед върху еволюционното развитето на пазарите през 

вековете.   

 

2. Дефиниране на понятието глобален пазар 

Първата четвърт на 21-ви век ще се запомни с множество нововъведения 

и технически иновации, които промениха живота и бизнеса по необратим 

начин. Технологиите буквално „превзеха“ живота ни, като промениха 

отношенията между хората, утвърдените търговски практики за правене на 

бизнес, културата, съзнанието на потребителите и т.н. Пазарът, като сложен 

социален феномен, няма как да остане непроменен, променят се и пазарите с 

цел да отговорят на очакванията на потенциалните потребители в реална и 

виртуална среда.  

Системата на глобалния пазар по своята същност обхваща всички 

пазарни средища в хомогенна системна глобална свързаност. Това е система, 

защото в условията на глобална икономика различните пазарни средища 

функционират посредством многоаспектни връзки помежду си. Така 

например един първичен пазар, неминуемо се повлиява от борсовите 

котировки за съответния актив, а информационната свързаност в глобален 

план прави достъпът до информация бърз и евтин. Така например електронни 

платформи като AlliBaba и Amazon, които предоставят на потребителите 

маркетплейс платформи за продажба на продукти без значение от 

местоположението на търсещият и предлагащият. 

В основата на композицията на глобалния пазар е глобалната мрежа - 

Интернет, която опосредства отношенията между контрагентите в 

търговското договаряне в световен мащаб в няколко ключови направления, 

както е показано на фиг. 1:   

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Система на глобалния пазар 

 

Интернет обвързаност  

Пазар 
Пазар 

Пазар 

Пазар 

Пазар 
Пазар 

Пазар 
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✓ Интерент дава възможност информационния трансфер между 

потенциалните контрагенти да се реализа бързо, евтино и достъпно при 

минимални транзакционни разходи;  

✓ Оптимизираната комуникация, като дава възможност в рамките на 

минимален интервал от време да се сключват множество сделки, между 

различни контрагенти.  

✓ Географската локация на пазарните участници, вече не е фактор за 

правеното на бизнес в глобална среда. Без значение е физическото 

позициониране и самият пазар, защото достъп може да се реализира от 

всяка точна на планетата.   

✓ Технологичните оптимизации позволяват да се намалят драстично 

цените на транзакциите. Технологичните нововъведения позволяват 

моментално плащане, дори и в най-отдалечените части на света, както и 

моментални трансфери на информаця и т.н.; 

✓ Липсата на тежки административни регулации опростяват процеса 

на създаване на различни пазарни средища, а електронните търговски 

платформи се утвърждават, като масово предпочитани пазарни формати 

за договаряне, както между крайни клиенти, така и между стопански 

организации и правителствени структури; 

✓ Появата и екстремният темп на развитието на споделената 

икономика [1], като нов формат на икономически отношения в рамките 

на които физически лица споделят с други физически лица 

притежаваните и не използван в конкретен момент активи. Безкрайно е 

разнообразието на активи, които се споделят, като: 

o недвижими имоти – къщи, стаи, апартаменти, вили, бунгала и 

др.  

o движимо имущество, като коли, колела, яхти, кемпери и др.  

o нематериални активи като лично свободно време под формата 

на - гледане на деца, помощ в уроците, боядисване на огради и 

т.н.; - предоставяне на лични компетенции за личностно 

усъвършенстване, като коучинг (coaching е процес на обучение 

или развитие, чрез които дадено лице се подкрепя, докато се 

постигне конкретна лична цел или професионален резултат, 

благодарение на подкрепящата връзка между коуч инструктор, 

треньор) например; - участие в различни доброволчески акции и 

т.н. 

Глобализацията е динамично явление, което обвързва елементите на 

съвременния живот в динамична системна съвкупност – глобална система в 

рамките на която благодарене на технологиите:  

o Хората са обвързани в социума на глобалното село, вече няма 

значение в коя географска локация е човек, той може да достъпи 

всякакво съдържание (информация) по целия свят във формат 24 

часа в денонощието седем дни в седмицата (24/7). 
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o Стопанските организации са се превърнали в транснационалните 

компании (ТНК). Транснационалните компании са огромни 

финансови корпорации, които разпростират дейността си в поне две 

държави и капиталите им са с наднационално значение [2], които  

задават новите правила за правена на бизнес. Малките семейни 

компании имат възможнст да компенсират натискът на ТНК, като 

използват електронните платформи за търговия, посредством, които 

достъпват неограничен брой пазари и потенциални потребители. 

o Класическите физически пазари все още работят, като 

удовлетворят потребностите на по-малки и изостанали в 

икономическото си и социално развитие общества. 

o Утвърждават се нови ценови модели за формиране на цената на 

новите активи обект на търгуване. (Цена на хиляда (ЦнХ/СРМ) 

Какво струва на хиляда?, Цена на кликване (ЦнК), цена-на-действие 

(ЦнД/CPA) и др.) 

o Електронните платформи предоставят неограничени възможности 

за търговски договаряния в две направления:  

o Крайни клиенти с крайни клиенти;  

o Бизнес с бизнес.  

 

3.  Историческо развитие на глобалния пазар 

Като сложен социален феномен, пазарът се заражда непосредствено след 

появата на човешката популация и с развитието на хората и техните 

общности се развиват и стопанските отношения, съответно и различните 

формати за среща между търсене и предлагане.     

В исторически план аналитичният обзор на историческото развитие на 

пазарите е визуализиран на фиг. 2, къдете е представен един възможен поглед 

върху този процес:   

✓ Размяната на излишъци е първият етап в еволюционното развитие на 

пазарите. Първоначално далеч в древността хората разменили помежду 

си излишъци от различно естество. В този етап не може да се говори по 

същество за търговски отношения, защото липсват парите в основното 

им качество на измерител на ценността на благата. По това време хората 

започват да изграждат общности в рамките на които се обособяват 

правила и йерархия, която в последствие ще провокира ясно 

дефинираните нужди на различните общности, което по естествен път 

провокира появата и на бартерната размяна.  

✓ В рамките на вторият еволюционен етап – бартерна размяна, хората 

вече са оформили първите си общности и проста, но работеща 

йерархична структура, която ясно регламентира отношенията на власт и 

подчиненост. Различните обществени групи започват да формират общи 

потребности и съответно да се опитват да ги задоволят посредством 

размяната на различни предимно материални блага. В рамките на този  
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Фиг. 2. Историческо развитие на пазарите (Жизнен цикъл на пазарите) 

 

етап също липсват парите, но може да се приеме, че потребители вече доста 

точно дефинират потребностите и се търсят адекватни формати за тяхното 

удовлетворяване. Такъв именно формат се явява „бартерната размяна“ при 

която се разменят материални активи т.е. стоки между различни хора и 

общности. В този етап се обособяват два сегмента:  

o Индивидуални потребности. Тази група потребители остава 

без особена промяна и днес в ерата на дигиталната икономика, 

когато физически лица потребяват активи за задоволяване на 

индивидуалните си лични потребности.  

o Групови потребности. Тази нова за онова време група 

потребности е пряко следствие от потребностите на първите 

социални общности. На по-късен етап от тази именно група ще 

се обособят промишленото потребление, общественото 

потребление и държавното институционално потребление.   

✓ Ясното дефиниране на потребностите провокира и появата на парите, 

като измерител на ценността на благата. Всичко това указва прогресивно 

въздействие върху развитието на търговски отношения и разбира се 

върху развитието на пазарите. Започват да се обособяват специализирани 

пазарни центрове, където търсене и предлагане предимно на материални 

Размяна на излишъци 1  

Бартерна размяна 2 

Физически пазари 3 

Специализирани пазари 4    

4 

 Нематериални пазари 5 

 Споделени пазари 7 

 Виртуални пазари 6 
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активи започва да се осъществява, като специализирана човешка 

дейност. В рамките на този етап от развитието на пазарите се появяват и 

т.н. посредници, които също се явяват двигател на процеса на развитие 

на търговските практики и пазарните средища. Обособяват се и 

утвърждават своята роля т.н. физически пазари, където продавачи и 

купувачи се срещат при регламентирани правила, разменят помежду си 

блага и пари. На физическите пазари се търгуват основно с активи с 

материален веществен характер. 

✓ Малко по-късно в исторически план се повяват и т.н. специализирани 

пазари, където се утвърждава търговията с нематериални активи 

(започва да се търгува с нематериални активи, като пари и ценни книжа) 

и намира своето място в системата на търговски оборот. На този етап 

вече има ясно изградена градация между отделните пазарни средища и 

връзките протичащи между тях. Ясно се обособяват отделните слоеве на 

пазарните отношения. Оформят се т.н. първични пазари, където 

активите получават своето първоначално оценяване – цена. В 

последствие активите преминават към някои от пазарните средища от 

второ ниво т.н. регионални пазари, където се окрупняват стоковите 

групи, а партньори по сключваните сделки са предимно търговци. Като 

трети ешелон в развитието на пазарите се класифицират т.н. 

високоорганизирани борсови пазари, които до скоро се смятаха за най-

свършената форма за среща между търсене и предлагане. Борсовите 

пазари са специализирани пазари на които практически функционират 

два пазарни формата:  

o Спот пазар – пазар на налични, реално произведени стоки. 

Търгува се с активи които имат материален веществен характер;  

o Фючърсен пазар – до скоро бяха последното ниво в развитието 

на пазарите. Специализирана група пазари където се търгува с 

нематериални активи и деривати. Именно фючърсният пазар 

е пазарното средище на което е възможно да се формира цената 

на активите за точно определен момент в бъдещето, нещо 

немислимо до преди утвърждаването на фючърсните пазари.  

✓ В началото на 21-ви век започват да набират все по-голяма популярност 

и групата на т.н. виртуални пазари. Група пазари за които е характерно, 

че:  

o Нямат географска локация или по-коректно казано работата на 

конкретен виртуален пазар не е обвързана с неговата географска 

локация, защото пазарите от тази група имат виртуална 

локация. Думата локация означава местоположението, което до 

скоро се свързваше с географското местоположение, но в новият 

технологичен век вече има и виртуална локация, която визира 

конкретния адрес във виртуалното пространство/среда, т.е. 
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адресът, които следва да се изпиша за да достигне конкретната 

локална позиция.  

o Инфраструктурата на тези пазари е 100% базирана на 

технологиите - електрони платформи за търгуване, електронни 

магазини и т.н., като: 

o мястото на пазар, което е виртуално 

(www……………),  

o премине се през инфраструктурата на пазар и 

каналите за обезпечаване на комуникацията между 

контрагентите, начините за плащане, което е възможно  

o дори и с виртуални пари (вид нерегулирана, цифрова 

валута, която се създава и обикновено контролира от 

нейните разработчици и се използва сред членовете на 

конкретна виртуална общност [3]) и доставка и т.н. 

всичко това е дигитализирано – електронно. 

o Регулацията на тези пазари също е дигитализирана. 

Тя е базирана в повечето случай на т.н. изкуствен 

интелект в комбинация със сложни алгоритми, които в 

реално време проследяват поведението на участниците. 

Изкуственият интелект е наука за концепциите, които 

позволяват на компютрите да правят неща, които за 

хората изглеждат разумни [4]. 

         Към групата на виртуалните пазари могат да бъдат причислени и онези 

борсови пазари, които търгуват електронно, като болшинството фондови 

борси, в последните години не малка част  от фючърсните пазари на 

стоковите борси замениха технологията „на откритото надвикване“ с 

електронно търгуване. Може да се приеме, че именно тази група пазари се 

явява преходният сегмент към изцяло виртуалните пазари. 

✓ Като иновативна група пазари в последните десетина година се зародиха 

и набират все по-голяма популярност т.н. „споделени пазари“.  

Споделените пазари са пазарни средища, където физически лица 

споделят притежавани активи (но не само материали, споделят се 

предимно материални, но напоследък и различни нематериални активи, 

като свободно време, различни професионални и лични компетенции и 

умения). В рамките на това споделяне физически лица ползват възмездно 

за определено време актива обект на споделя, като специфичното е, че не 

се придобива собственост върху споделеният актив. От там именно идва 

и името на тази група пазари – споделени пазари, които са същността на 

споделената икономика. Споделянето е познато от векове, но когато 

говорим за споделена икономика тук придобиват различен формат. Към 

момента споделената икономика има няколко основни сектора, които се 

развиват екстремно:  
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o Недвижими имоти един от най-развитите към момента 

сегменти на системата. Посредством набор от платформи, като 

AirBnb, Couchsurfing.com, Booking.com и др. В последните 

години в този сегмен се наблюдава нова тенденция – да се 

споделят за ползване не само жилища, но вече и промишлени 

сгради, офис пространства изобщо разнообразни терени и 

сгради.  

o Споделеното пътуване е един от иновативните бизнес модели 

провокирани от споделенат икономика. С приложения като Uber, 

Car2go, BlaBlaCar и групи в социалните мрежи, пътуването днес 

е много по-гъвкаво, удобно и също така грижещо се за околната 

среда. Чрез тези приложения собствениците на автомобили ги 

предоставят на други лица във времето, в което те лично не ги 

използват или организации с нестопанска цел предоставят 

автомобили, за които плащате само за времето, в което ги 

ползвате. Другата възможност е да се организират хора, които 

планират да пътуват в една посока и да си разделят разходите 

поравно. Този вид платформи предизвикват негодувание при 

таксиметровите шофьори и компаниите отдаващи коли под наем. 

o Споделянето на стоки както нови, така и употребявани все по-

често се подаряват, продават и споделят през различни 

платформи , като Olx.com, Bazar.bg, Ebay.com, Aliexres.com и др. 

Създателите на платформите предоставят виртуално 

пространство на среща между търсещи и предлагащи, при 

спазването на определение пралива, определени от 

администратора на съответната платформа. 

o Споделянето на производствени активи, като като co-

working пространствата. Ново направление в този сегмент е 

практика „Office Surfing”, в която различни компании възмездно 

или безвъзмездно освобождават място за временно ползване в 

офиса си за различни професионалисти с цел културен обмен, 

споделяне на пространство и идеи и т.н. в работна среда. Surf 

Office е основана през 2013 г. от Peter Fabor, като 

експериментален страничен проект, като първото 

местоположение е установено в Гранд Канария, Испания . Петър 

казва “Не можах да намеря място, където да работя, да живея и 

да сърфирам и така създадох Сърф офис като място за свободни 

професии и отдалечени работници, които да обединят тези 

елементи“.  От създаването си Surf Office промени 

предложението си да се фокусира върху място за свободни 

работници, отдалечени работници и предприемачи със силна 

връзка със сърфирането, да се съсредоточи върху улесняване и 
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хостинг на фирмени отстъпления, като поема компании от 

всякакъв мащаб и по-малко ангажимент за сърфиране [5]. 

o В сферата на услугите добра реализация намират сайтовете за 

споделено образование. Споделянето на интерактивни видео 

уроци и материали, подготвяни от професионални специалисти и 

педагози, както и от не професионални обучители намира все по-

голяма популярност. Примерите са много, като ALISON - над 60 

милиона уроци и курсове с над 1,2 милиона уникални 

посетители на месец, COURSERA е образователен сайт, който 

работи с различни университети и показва техните курсове 

напълно безплатно. Има над 542 обучителни курс и много други. 

[6]. 

       Делът на споделената икономика нараства стремглаво, както в световен 

мащаб, така и у нас. Изследване на PricewaterhouseCoopers показва, че той ще 

нараства с двуцифрени проценти през следващите 10-15години и през 2025 

година се очаква да заеме около 50% от световния брутен вътрешен продукт 

[7]. 

 

4. Заключение 

Глобалният пазар е бъдещето днес, което ни изненада с много и различни 

иновации и нововъведения. Все промени, които също както пандемията от 

Ковид-19 промениха необратимо познатите и утвърдени модели.  

Как и накъде ще се развият пазарите, тепърва предстои да видим, но от 

настоящия етап на икономическо, политическо, социално и технологично 

развитие е предложена една историческа ретроспекция, в която е направен 

опит да бъдат откроени ключовите моменти на радикални иновации в 

развитето на класическите пазари, такива каквито ги познавахме през 20-ти 

век.  
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Abstract. Globalization has posed new challenges to modern society related to both 

communication and established business formats. Classic business models are adapting to 

the digital environment they already offer potential consumers with a simple purchase, as 

well as the so-called consumer experience on the Internet, which is possible through e-

commerce. E-commerce, which has become a sustainable global business model for the 

meeting between supply and demand in the context of global connectivity. The analytical 

presentation of the global market through the prism of e-commerce makes it possible to 

analyze some of its key features and to bring out the innovative moments in the new 

business models. 
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1. Въведение   

Светът отдавна  вече е глобално село, в рамките на което всичко бавно и 

сигурно се взаимосвързва и обвързва, като се започне от движението на 

финансовите потоци, през образованието и политика, и се завърши със 

социалните медии посредством които общуваме и правим бизнес в рамките 

на глобалното общество. Днес всичко е глобално – обвързано в една голяма 

система, която едновременно ни свързва и същевременно ни разделя. 

Процесът на глобализация намери своята проекция в икономическите 

отношения между заинтересованите субекти посредством пресечната точка 

на формиращия се глобален пазар.  

Този именно феномен на съвременното общество предизвиква 

множество анализи и дискусии относно същността и характеристиките на 

глобалния пазар, който обвързва в единна система множеството пазари по 

света. Как е възможно малкият квартален пазар да бъде в динамична 

свързаност с ключовите световни пазари на активи, какви са връзките и 

моделите на свързаност между различните пазарни средища в условията на 

повсеместна глобална свързаност. Това са въпроси, на които тепърва ще се 

търсят отговорите, които се фокусират в същностните характеристики на 

глобалния пазар, като елемент от системата на глобалното село.  
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Предмет на настоящия анализ са същностните характеристики на 

глобалния пазар, които са интерпретирани през практическите му проекции 

анализирани през призмата на съвременната електронната търговия.  

Методът на дедуктивен анализ позволява да се проследят и опишат 

базовите характеристики на глобалния пазар през фокуса на електронната 

търговия, като формат на практическата му реализация.  

 

2. Съдържателни характеристики на глобалният пазар  

Композицията на глобалния пазар може да бъде представена в четири 

ключови елемента, както е показано на фиг. 1. В своя съдържателен център 

глобални пазар концентрира интересите на различните пазарни участници - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Елементи  на глобалния пазар 

 

производители, търговци и потребители, които са обединени от действащите 

административни и неписани правила, обвързани от движението на 

финансовите потоци, обезпечаващи възмездната размяна на активи в 

глобалното търговско договаряне. Отличителните характеристики на 

глобалния пазар тепърва ще се утвърждават и анализират, използвайки за 

отправна точка процеса на глобализация.  

В съвременните условия на динамични промени не следва да се допуска 

глобалните икономически механизми (глобалната икономика) да утежняват и 

да задушават динамиката на местното и регионално развитие, дори напротив, 

те фактически адаптират утвърдените търговски практики към новите 

потребности на потребители, посредници и производители, така че в 

максимална степен да бъдат удовлетворени възникващите потребности при 

оптимизиране на утвърдените търговски механизми.  

Глобалният пазар отразява едно конкретно измерение на икономическата 

активност – глобалният характер на движението на капиталите и активите. 

                           

                     Участници 

      Правила Активи 

Пари 

ГЛОБАЛЕН ПАЗАР 

ЕЛЕКТРОННА                                                   ТЪРГОВИЯ    
ТЪРГОВИЯ  
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Капиталите и активите са именно водещите маркери, според които се 

променят и моделите на търговско договаряне. Възприемайки глобалния 

пазар, като сложен социален феномен следва дебело да се подчертае, че 

неговата основна задача е да удовлетвори потребностите на всички 

въвлечени в разменните процеси, като се отчита огромното разнообразие от 

корпоративни и индивидуални стратегии за удовлетворяване на 

потребностите и акумулиране на богатство и благосъстояние.  

Пазарите в света са толкова, колкото са моделите за обвързване между 

производители, посредници и потребители. Някои от тези модели са твърдо 

структурирани и формализирани, други имат неформален характер и са 

трудно забележими. Тук е необходимо да се намери точният и динамичен 

баланс и допълване между формалния и неформалния сектори, между 

местните, националните, регионалните и глобалните нива на икономическа 

активност [1]. 

В същото това развитие, чрез което капиталът и технологиите, 

преодоляващи разстоянията и държавните граници, водят до интеграция на 

националните пазари и създаване на единна глобална система обвързваща 

пазарните средища по света, под диктата на печалбата и технологичните 

предизвикателства.  

 

3.  Участници на глобалния пазар  

Глобалния пазар е социален феномен, които е в процес на динамично 

развитие и утвърждаване. В условията на повсеместно глобализиращи се 

отношения между хората, става все по-важно да се дефинират базовите 

характеристики на глобалността и в частност на глобалния пазар. Към 

настоящия момент липсва общо приета дефиниция за същността на 

глобалния пазар и въпреки всичко може да се приеме, че глобалният пазар е 

социален феномен, който обвързва трите ключови елемента на всеки пазар в 

глобална система.  

В условията на глобален пазар всеки производител, търговец и 

потребител има възможност да достъпи активи и капитали без ограничения. 

Глобалният пазар дава почти неограничени възможности на желаещите 

потенциални участници да се включат в търговски отношения с партньори от 

всяка точка на съвременния глобален свят.   

Глобалният пазар се възприема, като всеобщо достъпен пазар, на които 

всеки може да бъде участник. Точно за това е много трудно да се изброят 

всички възможни, потенциални участници. Направен е опит да се 

разграничат основните групи участници, като следва да се отчита и факта, че 

пазарните участници могат да се разгледат в две ключови направления – 

индиректни и преки пазарни участници: 

Индиректни пазарни участници. На практика всеки се интересува и 

търпи определени последствия в по-голяма или по-малка степен от 
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случващото се на глобалния пазар. Така например започването на т.н. 

търговска война между Китай и САЩ [2] се отрази на крайните цени на 

смарт телефоните на българския пазар, макар тази търговска война да е доста 

далеч от България и страната да няма пряко участие в нея. Индиректно всеки 

индивид и организация са потърпевши и въвлечени от механизмите на 

глобалния пазар. 

Преки пазарни участници. В рамките на тази група се включат всички 

потенциални пазарни субекти, които проявяват интерес и участват директно 

в случващото се на глобалния пазар, като се започне от отделните 

производители и се стигне до държавата в качеството й на основен регулатор 

на пазарното поведение. В тази група се причисляват:  

Доставчици – те са в началото на информационната верига и обуславят 

съществуването на всички останали участници. Доставчиците представят 

своите суровини, помощни материали, резервни части и др. с помощта на 

специализирани Web – сайтове. За разлика от физическата икономика в 

електронния пазар нуждата на потенциални клиенти от начални суровини, 

материали, части и др. се удовлетворява посредством анализиране и 

обработване на предоставяната в Интернет информация чрез Web – сайтовете 

на доставчиците.  

Посещенията на тези сайтове се отразяват в съответни бази данни 

(изисква се от посетителя регистрация с име и e-mail) и така пазарните 

анализатори (маркетолози) могат да  анализират събраната информация и да 

направят изводи за предпочитанията на посетителите на конкретен сайта – 

кои страници се разглеждат най-често, колко време е останал посетителят на 

всяка прегледана страница, колко често се връща към сайта, кои материали 

купува и др. (история на клиента). 

Производители на блага (стоки и услуги) – тази група може да бъде 

представена в две направления: 

А) Класически производител, който произвежда реална стока или 

предлагат реална услуга във физическия свят, но предоставя своя продукт за 

продажба в Интернет чрез специализирани Web – сайтове.  

Б) Дигитални производител на Web – сайтове – обикновено това е 

екип от софтуерни специалисти, който проектира, създава, внедрява и 

поддържа специализираните Web – сайтове за конкретен производител на 

реалните стоки и услуги. Възможно е самият реален производител да си 

създаде информационно звено, което да реализира информационното 

обслужване по отношение на специализираните Web – сайтове. Самият сайт 

трябва да осигурява възможности за избор на стоки и/или услуги, заявяване 

на избраните продукти, плащане (с електронни средства или при доставката) 

и доставяне (проследяване на доставката по електронен път). 

В) Търговци – по принцип търговците могат да се смятат за 

производители на услуги, но обикновено се представят в отделна категория. 
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Електронните търговци оперират с помощта на специализирани Web – 

сайтове и се възприемат по-скоро като търговци на дребно в Интернет, които 

се фокусират върху отношението бизнес към потребител. 

Клиенти и купувачи – посетителите на специализираните Web – сайтове 

могат да бъдат представени в три групи - на доставчици, производители и 

търговци в два вида: 

А) Клиент – всеки потребител на Интернет, който сърфира из мрежата, 

посещава сайтовете на доставчици, производители и търговци, разглежда ги 

и ги напуска, без да закупи някакъв продукт чрез тях. Клиентът е консуматор 

на услуга, предоставяна от Web – сайтовете – ползва Интернет за събиране на 

информация, за развлечение, образование и др. Въпреки че такъв клиент не 

закупува конкретен продукт, неговото присъствие се отчита и се правят 

съответни изводи, защото такъв тип потребители ползват дигиталната услуга 

за достъп да конкретен сайт, информация, портфолио и т.н. 

Б) Купувач – това е клиент, който пристъпва към сключване на сделка, 

т.е. той избира продукт, заявява го, плаща го (чрез електронен оператор или 

при доставката) и очаква доставката, като необходимата за това информация 

му се предоставя по електронен път. 

Институции за финансови услуги в Интернет – най-често това са 

банки и банкоподобни институции, които осъществяват финансови 

транзакции през Интернет. Тези институции използват Интернет като канал 

за дистрибуция с цел да предлагат комплексни продукти с адекватно 

качество на по-ниски цени и на по-голям брой потенциални потребители. Във 

финансовите транзакции през Интернет съществува определен риск и за 

неговото контролиране и избягване се ползват определени техники и 

стандарти, както и специални протоколи за пренасяне на финансова 

информация през Интернет като SSL (Secure Sockets Layer, 

е криптографски протокол за връзка клиент-сървър) и SET (Secure Electronic 

Transaction сигурна електронна сделка/транзакция). Основните изисквания 

при трансфера на финансова информация се състоят в еднозначно 

установяване на идентичността на банката и нейния клиент и кодиране на 

информацията разменяна между тях.   

Спомагателни звена по информационната верига – служат за 

намиране на необходимата информация от горните пет вида участници в 

електронния пазар. Те могат да се разделят на две категории: 

А) Машини за търсене – това са специализирани Web – сайтове, които 

денонощно претърсват Интернет (по отношение на сървъри за Web) и 

категоризират намерената информация в собствени бази данни. По зададен от 

потребителя критерий (най-често ключова фраза) те предлагат Web - адреси 

на сайтове, съдържащи търсената информация. Огромна популярност 

притежава www.google.com. 
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Б) Портални сайтове – обединяват много и различна информация в 

един сайт, като предоставят и хипервръзки към други сайтове, както и полета 

за записване на ключови фрази за търсене на необходимата информация. 

Пазарните участници на глобалните пазари могат да бъдат 

разгледани и през призмата на електронната търговия, като основен 

елемент на глобалния пазар. Според Закона за електронната търговия [3], в 

сила от 24 Декември 2006 г., Глава Първа чл. 1 (2) Електронна търговия по 

смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното 

общество. (3) Услуги на информационното общество са такива услуги, които 

обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването 

на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на 

услугата.  

В Националната стратегия за Електронна търговия, одобрена от 

Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано 

следното определение: “всяка форма на търговска транзакция, при която 

участниците взаимодействат по електронен път, вместо чрез физически 

обмен или пряк физически контакт” и “Електронната търговия е непрекъснат 

цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява 

унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в 

цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност, 

отрасъла, държавата и пр.” [4].  

 

4.  Същност на електронната търговия   

Терминът електронна търговия има широко приложение, като в него се 

включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки и услуги за 

покупка, както и методите за разплащане. При електронната търговия няма 

предварителна уговорка между страните – клиент и продавач. Електронната 

търговия не познава нито граници, нито време, нито място. Тя се 

осъществява през Интернет чрез използването на всички технологии или 

комбинация от тях, създадени за размяна на данни (EDI – electronic data 

interchange – размяна на данни по електронен път или e-mail), достъп до 

данни (чрез обществени бази данни или електронни бюлетини) и запис на 

информация (чрез използване на различни машини). 

В рамките на електронната търговия, могат да се откроят три типа 

интеграция: 

- вертикална интеграция на крайната (ориентирана към потребителите) 

уеб-страница към съществуващите системи за транзакции, 

- бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, 

доставчици и посредници, както и на виртуалните пазари 

- интеграция на технологиите с частично изменените процеси по 

обслужване на поръчки, снабдяване, както и предоставянето на многообразие 

от услуги за потенциалните потребители. 
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Развитие на електронната търговия. В съвременния етап на 

информационен бум, технологиите се превръщат в основен компонент от 

ежедневието, а интернет е фундамента в работата и живота на съвременното 

общество. Отделните граждани използват електронната търговия във все по-

големи обеми, отчитайки глобалния ръст на онлайн пазаруването по време на 

пандемия от Ковид-19, която може да се разглежда като екстремен 

катализатор в масовото използване на електронните търговски канали. По 

отношение на бизнеса там нарастващото потребителско търсене принуждава 

компании да предлагат все повече от своите продукти именно през онлайн 

каналите, като потребителите вече очакват не просто онлайн пазаруване, а 

потребителско изживяване.  

Националните държави са изправени пред новото предизвикателство да 

регулират цялото разнообразие от онлайн търговски практики, като 

същевременно все повече административни услуги се предлагат и онлайн. 

Стремителната експанзия на електронната търговия ще разреши проблема с 

географската локация на субектите въвлечени в процесите на размяна на 

активи. Глобалната мрежа ще премахне пространствените бариери и вече 

няма да е необходимо за една компания да присъства физически в даден 

географски район, за да осъществява бизнеса си там.  

Вместо това компаниите ще използват виртуалното си присъствие за 

транзакциите си с клиентите. Понякога обаче конкурентните предимства на 

виртуалните магазини може да бъдат неутрализирани от конкретните нужди 

на клиентите. Такава ситуация има в случая, когато потребителят желае 

незабавното придобиване на стоката, което е невъзможно през мрежата.  

Едни от последните проучвания за Интернет като пазарна платформа и за 

развитието на електронната търговия изказват доста критични становища 

относно твърдението, че виртуалните пазари ще изместят традиционните и 

ще обезсмислят различията в географското положение. Все по-голяма 

подкрепа среща мнението, че хибридният подход дава най-големи 

предимства за успешно развитие на компаниите.  

Хибридният подход представлява комбинация между виртуален и 

физически пазар. Хибридната електронна търговия включва едновременно 

виртуално и физическо присъствие за оптимално удовлетворяване нуждите 

на потребителите. Физическото присъствие означава личен контакт с 

клиента, т.е. без да се използва Интернет. То може да представлява и 

взаимодействие с помощта на каталози или търговски представители, които 

не са локализирани в дадения географски район. 

Разновидности на електронната търговия. Възприемайки електронна 

търговия, като следващо еволюционно ниво в развитието на търговските 

отношения, основните участници са клиенти и продавачи, а най-популярни 

са три модела:  

- B2B (Business to Business),  
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- B2C (Business to Client) и  

- C2C (Client to Client).  

В тези три модела участват двете основни фигури в икономическите 

процеси – клиентите и продавачите. Освен тях има и други направления - 

B2G (Business to government), B2E (Business to employee). B2B (Business to 

Business) е най-широко разпространеният тип електронен бизнес. Той 

обхваща взаимоотношенията между различните компании и съответно 

неговият обем е най-голям, а и разнообразието и сложността му - също. Той е 

атрактивен за компаниите, защото оползотворява оптимално предимствата на 

електронните мрежи - спестява време, съкращава разходи и минимизира в 

най-голяма степен фактора географска локация.  

В модела B2B се включва всичко - връзки между продавачи и купувачи, 

производство и предлагане на услуги. B2C (Business to Client) моделът за 

електронна търговия предполага предоставянето на услуги и продажби на 

стоки на краен потребител, които може да бъде както физическо лице, така и 

корпоративен потребител. Тези отношения наследяват обичайните връзки-

клиент продавач при класическата физическа търговия.  

При електронната търговия тези отношения са поставени на различна 

дигитална основа, базирана във виртуалната среда на Интернет, където 

функционират множество виртуални и електронни пазарни средища. 

Моделът за електронна търговия C2C (Client to Client) отразява деловите 

взаимоотношения, възникващи между частни лица.  

Тези отношения се срещат изключително рядко в реалния, физически 

свят и това е още едно доказателство за потенциалната мощ, която крие 

Интернет като среда за търговски отношения. Те възникват когато се съберат 

две страни, които не са обвързани с дадена търговска компания и решават да 

направят възмездна транзакция на актив (стока/услуга) срещу пари или друга 

изгода.  

Това се среща на специализирани, направени специално за целта 

брокерски сайтове. Това са аукционните или други подобни места. Не е 

пречка срещата да стане на предназначен за съвсем друга цел сайт, но тези 

срещи са по-скоро случайни отколкото целенасочени както е в брокерските 

сайтове. Уточняването на цената често е на принципа на търговете и/или 

свободното договаряне. Поради тази причина тези места служат като фини 

индикатори на пазара. 

 

5.  Предимства и недостатъци на електронната търговия 

Електронната търговия има редица предимства. Някои от тези 

предимства са следните: 

- Увеличаване на приходите – Електронната търговия предлага 

допълнителни търговски канали, както и възможността да се увеличат 

приходите и да се спечели оптимален пазарен дял. Допълнителни приходи 
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могат да бъдат генерирани и чрез продажбата на рекламни полета в уеб 

сайтовете. По-конкретно, ако много от рутинните продажби могат да бъдат 

управлявани чрез стратегията за електронна търговия, то търговски отдели 

ще могат да съсредоточат силите си в развитие на нови форми на бизнеса. 

- Разширение на пазара – Електронната търговия позволява да се 

продават продукти и да се увеличава значението на името и търговската 

марка извън границите на пазарите, в които се работи физически. И това ще 

бъде направено на по-ниски цени от другите възможни алтернативи като 

изграждане на нови магазини или предприемане на рекламни кампании. Чрез 

въвеждането на стратегия за електронна търговия в Интернет всяка компания 

би могла да постигне реално глобално присъствие независимо от обема на 

бизнеса си. С подходяща промоция уеб сайтовете могат да се превърнат в 

изключително силен инкубатор на нови бизнес възможности. 

- Лоялност на клиентите – Гъвкавостта на Интернет, която позволява 

на клиентите да са онлайн по всяко време, да правят и да проследяват 

поръчките си, спестява значителна част от времето и усилията на клиентите. 

С подобряването на впечатленията, които се създават у клиентите, 

електронната търговия стимулира лоялността и повторните покупки. 

- Съкращаване на разходите – Електронната търговия оползотворява 

търговските усилия и систематизира информационния поток между 

различните отдели в съвременните организации. Това позволява да се 

повиши ефективността и продуктивността на търговските представители. 

- Глобален достъп – Тази именно характеристика на електронната 

търговия обезсмисля  разкриването на физически магазини и офиси, за 

сметка на виртуална глобална достъпност до всяка точка на света.  

- Съхранение – Наемането и поддръжката на огромни складови 

пространства става излишно, защото съвременните технологии позволяват 

закупуването на активите да става миг след като клиентът е поръчал и 

платил, което позволява оптимизиране на крайната цена. Нематериални 

продукти и услуги като софтуер, музика, развлекателни програми и т. н. 

могат да бъдат доставяни на клиента в момента на заплащането, което води 

до икономии на разходи за транспорт, дистрибутори и др. 

- Рекламата в Интернет – Все още е несравнимо по-евтина от нейните 

радио, телевизионни и печатни аналози. Освен това, последните са предимно 

локални по своето въздействие, докато Интернет рекламата има глобален и 

всепроникващ ефект, поради глобалното и потребление. Потребителските 

афинитети, предизвикани от рекламата на конкретната стока в електронен 

магазина, много по-лесно водят до нейното закупуване, защото това не е 

свързано със загуба на време, разходи за транспорт и т. н. 

- Контактите с клиенти и партньори чрез Интернет – Изпращане и 

получаване на информация, сключване на договори и осъществяване на 

сделки и т.н. са значително по-евтини и бързи - особено в международен 
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мащаб, и което е твърде важно - независими от национални граници, 

административни и бюрократични спънки и всевъзможни други ограничения, 

съпътстващи бизнес пътуванията. 

Освен предимства електронната търговия има и няколко 

недостатъка. Едни от недостатъците й са свързани със сигурността на 

електронното банкиране, достъпа до сайтове, асортиментите и доставките. 

Рисковите моменти не са за подценяване, но факт е че в последните години 

сигурността на дигиталните разплащания се приоретизира, както от 

банковите институции, така и от страна на потребителите. По отношение на 

доставките имаме сериозно развитие, като голяма популярност набират и 

доставките с дрон.     

 

6.  Бизнес модели за електронна търговия  

Този специфичен вид търговия се реализира в практиката, посредством 

няколко вече утвърдили се модела: 

- Електронен магазин (E-shop) – Под това понятие се разбира уеб 

маркетинг на дадена компания или магазин. Първоначално това се прави, за 

да се промоцират компанията или нейните продукти. Постепенно с 

развитието на Интернет се добавя и възможност за поръчка и плащане. 

Предимствата за компанията, които се преследват в този случай, са 

увеличаване на търсенето, евтина възможност за присъствие на глобално 

ниво и намаляване на разходите за реклама и продажби. Ползите, на които се 

радват потребителите в този случай, са по-ниски цени от предлаганите на 

класическите физически пазари, по-богат избор, повече информация и 

удобство при подбора, закупуването и доставката, която може да стане в 

максимално съкратени срокове. Когато е-магазинът се посещава много често, 

директният маркетинг може да спомогне за нарастване на ползата както за 

продавача, така и за купувача. Печалбата на продавача идва от намаляване на 

разходите, увеличаване на продажбите и рекламата. По-голямата част от 

търговските уеб страници са B2C електронни магазини. 

- Електронен търг (E-auction) – Електронните търгове в Интернет 

предлагат електронен вариант на механизма за наддаване, познат от 

класическите тръжни процедури. Тази процедура може да бъде съчетана с 

мултимедийна презентация на продуктите. Най-често търговете не се 

ограничават само с тези функции. Възможно е освен тях на потребителите да 

се предлага възможност за сключването на договор, обслужване на 

заплащането и доставка. Приходи за организатора и собственика на търга 

идват от продажбата на технологичната платформа, от транзакционните 

такси и от реклама. Предимствата за продавачите и купувачите се изразяват в 

повишена ефективност и спестяване на време, а също така няма 

необходимост от физическо транспортиране на предмета преди 

финализирането на сделката. Поради ниската цена става изгодно да се 
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предлагат малки количества на ниска цена. Уеб сайтът се превръща в 

инфраструктура за размяна на активи, базирана на модела на класическата 

тръжна процедура, която работи чрез установяване на цените при поискване. 

Интернет трансформира структурите на фиксирани цени в динамично 

ценообразуване - уеб сайтовете на търговете са само началото. След няколко 

години на всеки уеб сайт предлагащ стоки, информация или услуги ще има 

индивидуални цени, базирани на искания на клиентите. 

- Електронни хали (E-mall) – Електронните хали представляват група е-

магазини, обикновено събрани под обща шапка, например някои известен 

бранд. Може да съществува също и общ гарантиран метод за плащане. 

Организацията, която поддържа електронните хали, може да няма 

индивидуален интерес към отделните бизнеси в халите. Вместо това може да 

се генерира изгода от продажбата на технологиите - инфраструктурата 

необходими за е-халите. Също така печалба може да се генерира и от 

продажба на услуги или рекламно пространство. Предимствата за 

евентуалните клиенти са аналогични на тези на индивидуалния електронен 

магазин, като в добавка съществува и концентрацията на много магазини на 

едно място с общ интерфейс. 

 

7. Заключение 

В рамките на предстоящите месеци и години всички ние ще бъдем 

свидетели на утвърждаването на навия дневен ред на съвременното 

общество, който ще бъде различен и отговарящ на предизвикателствата  на 

новото глобално време. Предизвикателства, които започват с опазването на 

глобалното здраве на световното население, през постигането на устойчиво 

ползване на природните ресурси чрез балансирани дигитални пазари за 

споделяне на активи и всичко това в една паралелна дигитална реалност, 

неизменна част, от която ще бъде и електронната търговия в условията на 

глобално обвързани пазарни средища.  

Бъдещето ще бъде изпълнено с предизвикателства, които ще провокират 

глобалния интелект в откриването на нови и адекватни формати за случване 

на така познатите ни модели за работа и бизнес в условията на паралелна 

дигитална реалност и именно електронната търговия ще бъде ключов 

елемент в новото днес, което вече започна за всички нас – глобалните 

граждани през 2020 г.   
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Abstract. The report, based on literature sources, examines various business models 

that are applied by enterprises in e-commerce. As a result of the research, traditional 

and recent business models for e-commerce are identified. Data on electronic sales 

of goods and services in Europe and Bulgaria are presented. Problems and 

challenges for development of e-commerce in the coming years are presented. 
Keywords: business models, e-commerce, problems, developments. 

 

1. Въведение 

В Интернет непрекъснато се появяват нови сфери за развитие на бизнеса 

на предприятията. Платформите за електронна търговия дават възможност на 

предприемчивите он-лайн търговци да печелят чрез интернет продажби. 

Принудителното затваряне на хората в техните домове, вследствие на 

пандемията COVID-19, отвори нови предизвикателства пред фирмите за 

използване на интернет технологиите и развитие на електронна търговия. 

Хората все по-често започнаха да търсят информация за он-лайн покупки на 

разнообразни стоки и услуги, поради затваряне на физически обекти на 

търговци, което стимулира предприемчиви местни фирми да промененят част 

от своите бизнес модели и да се насочат към интернет продажбите, като 

съвременна възможност за запазване и развитие на бизнеса им. 

Целта на настоящия доклад е, в резултат на литературно проучване, да се 

изследват бизнес модели използвани за осъществяване на елекронна търговия 

от предприятията и да се очертаят проблеми и предизвикателства пред 

развитие на електронната търговия.  

Задачите на доклада са: 

- Да се проучат и анализират публикации, които разглеждат видове 

бизнес модели за електронна търговия.  

- Да се проучат и представят данни за развитие на електронните 

продажби в Европа и България. 

- Да се очертаят проблеми и предизвикателства пред развитието 

електронната търговия. 
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2. Литературен обзор на проблема 

В литературата се срещат много сходни определения, които дефинират 

понятието „бизнес модел“. Авторът на публикация счита, че бизнес модела 

„описва как бизнес организацията позиционира продуктите си на свободния 

конкурентен пазар и как, на база на това, тя участва във веригата за създаване 

на ценности“ [1]. Друг автор отнася бизнес модела до плана на компанията за 

реализиране на печалба. Той идентифицира продуктите или услугите, които 

бизнес плановете продават, идентифицира целевия пазар и всички очаквани 

разходи [2]. Следващ автор съветва, че при създаване на бизнес модел, е 

необходимо компанията да стесни потребителите до два или три типа 

купувачи. Да очертае демографските и общите предизвикателства и да 

предложи решение на всеки тип купувачи, на които ще направи предложение 

Той счита, че всеки бизнес модел съдържа няколко ключови елемента: 

определяне на целевия пазар; установяване на бизнес процесите; определяне 

на ключовите бизнес ресурси; разработване на конкурентно целево 

предложение; развитие на стратегия свързана с търсенето; определяне на 

възможностите за иновации [3]. В друг литературен източник се разграничават 

три основни елемента на бизнес модела: описание на различните бизнес 

играчи и тяхната роля, на потенциалните ползи за отделните бизнес играчи, на 

източниците на приходи [4]. 

В литературата се срещат понятията „електронна търговия“ и „електронен 

бизнес“, които са близки по своята същност, но имат различно значение. Под 

"електронна търговия" се разбира продажбата на стоки и услуги през различни 

видове електронни магазини, складове и аукциони. „Електронният бизнес” 

включва в себе си освен електронната търговия, също и всяка една комерсиална 

дейност, която се извършва през мрежата. Електронната търговия, известна още 

като интернет търговия, се отнася до покупката и продажбата на стоки или 

услуги, използващи интернет, и прехвърлянето на пари и данни за извършване 

на тези транзакции [5]. В друг литературен източник електронната търговия се 

разглежда като интернет търговия, като се свързва с покупката и продажбата на 

стоки или услуги чрез използване на интернет и прехвърлянето на пари и данни 

за извършване на тези транзакции [6]. 

3. Бизнес модели в електронната търговия 

С развитието на електронната търговия се формират четири основни бизнес 

модела на интернет търговия, съгласно фокуса към клиентите на предприятията 

[7, 8, 9]. Те са известни и наричани от някои автори като „тип електронна 

търговия“.  

• B2C (business to customer, бизнес към клиент) е традиционнен модел на 

електронна търговия на дребно, при който предприятие - продавач продава 

директно на физически лица чрез онлайн магазини; 

• B2B (business to business, бизнес към бизнес) - отнася се до предоставяне 

на стоки или услуги от предприятие - продавач на друго предприятие – 
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купувач. Бизнес моделът е приложим при фирми, които интегрират 

информационните си системи, за да автоматизират обмена на стоки и 

информация помежду си. 

• C2C (customer to customer, клиент към клиент) – при този модел 

търговията със стоки или услуги се осъществява между потребители чрез 

помощта на интернет платформа, а доставчикът на платформата само 

осигурява инфраструктурата, често срещу заплащане на такса. 

• B2G (business to government, бизнес към правителство) – предприятие - 

продавач предлага стоки или услуги с необходимите за целта специфични 

изисквания на институция, която е подчинена на държавната власт. 

Физическите доставки на продадените стоки чрез он-лайн платформи, в 

много от реализираните сделки се осъществяват от куриерски фирми (фиг. 

1). Заплащането на стоките или услугите в повечето от сделките се 

извършват чрез он-лайн транзакции през пратформи на банкови или други 

финансови институции. 

 

                             
 

Фиг. 1. Основни бизнес модели в електронната търговия 

 

Съществуват още две разновидности на тези модели, които не са толкова 

популярни: 

• C2B (customer to business, клиент към бизнес) - при този модел в он-лайн 

търговията физически лица продават услуги или стоки на предприятия. 

• C2G (customer to government, клиент към правителство) – моделът се 

използва при някои специфични случаи, когато физически лица заплащат, 

например данъци, различни видове такси и др. на държавни институции, 

подчени на правителството, с помощта на он-лайн платформа.  
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В практиката предприятията използват съществуващи или създават нови 

разновидности бизнес модели, въз основа на типовете електронна търговия. В 

литературата не съществуват утвърдени клaсификации на бизнес модели за 

електронна търговия. Повечето автори се интересуват от възможностите за 

практическото приложение на моделите. 

Техническото обезпечение на всеки от бизнес моделите зависи от степента 

на развитие на информационните технологии, използвани в електронната 

търговия. Технологията сама по себе си не осигурява насоки за подбора на 

бизнес модел от гледна точка на търговията [10, 11]. Съгласно използваните 

технологии, могат да се разграничат следните бизнес модели: 

• Електронен магазин (E-shop) – позволява удобство за купувачите при 

подбора на стоки, закупуването и доставката, която може да стане в 

максимално съкратени срокове. Печалбата за продавача идва от намаляване 

на разходите, увеличаване на продажбите и рекламата в онлайн- 

платформата. 

• Електронен търг (E-auction) - продавачите създават профили и виртуални 

магазини въз основа на параметрите на избрания итернет сайт за търг, 

качвайки описания на продукти и цифрови фотографии, за да привлекат 

купувачите. Купувачите търсят и наддават за налични артикули в рамките 

на предписан график и начална цена на офертата. Онлайн търговете дават 

възможност за ефективен бизнес модел, както за местни предприемачи, 

които се впускат в електронната търговия, така и за утвърдени компании, 

разкриващи нови пазари. 

• Електронни хали (E-mall) - представляват група е-магазини, обикновено 

събрани под обща шапка, например на някоя известна марка. Eлектронните 

магазини печелят от намаляване на разходите и проблемите с използване на 

сложни технологии, като електронно разплащане, допълнителен трафик и 

др., а клиентите са концентрирани в множество е-магазини на едно място. 

• Доставчик на верига на добавената стойност (value chain service 

provider) - предприятията, избрали този модел, се специализират в 

специфична част от веригата на добавената стойност (ВДС), каквото 

например е разплащането или логистиката, като намеренията им са да 

превърнат тази функция в конкурентно предимство. 

Съгласно приходите за предприятията, се разграничават следваща група 

съвременни бизнес модели в електронната търговия [8, 12, 13]: 

• Дропшипинг (dropshiping, директна доставка) – бизнес модел за 

електронна търговия, при който клиент поръчва стока от електронен 

магазин, който от своя страна изпраща заявка за стоката на своя доставчик. 

Доставчикът доставя стоката на клиента под името и логото на електронния 

магазин. Предимството за електронния магазин е, че поучава комисионна за 

продадената чрез интернет платформата стока, след като клиентът получи и 

приеме пратката си. 
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• Търговия на едро и складиране (Wholesaling and warehousing 

ecommerce) - предприятията за електронна търговия на едро и съхранение 

изискват много инвестиции в началния етап на бизнес дейността им - 

трябва да управляват инвентара и запасите, да следят поръчките на 

клиентите и информацията за доставка и да инвестират в складово 

пространство. 

• Частно етикетиране и производство (Private Labeling And 

Manufacturing) – бизнес модълът е подходящ за предприятия, които имат 

идеи за перфектния продукт, но нямат достатъчно финансови средства да 

изградят свое собствено производствено предприятие. Те изпращат 

плановете или прототипите по договор с производител, който произвежда 

продукта, за да отговаря на спецификациите на клиента. Клиентът е 

направил заявката чрез платформа за електронна търговия и след 

производството на продукта се осъществява конкретната доставка. 

• Бяло етикетиране (White Labeling) – предприятието избира продукт, 

който вече успешно се продава от друга компания, но предлага опции за бял 

етикет. Проектира се неговата заявка и етикет и продуктът се продава чрез 

платформа за електронна търговия. Съществува риск продуктът да не може 

да се продаде, затова често предприятията продават по-малобройни серии. 

Моделът е често срещан в индустрията за красота. 

• Абонамент (Subscription) - абонаментният модел доставя на клиентите 

продукти, заявени чрез платформи за електронна търговия на редовни, 

планирани интервали. Предприятията, които използват абонамента имат 

сравнително надеждни потоци от доходи и лесно могат да стимулират 

клиентите да купуват допълнителни абонаменти или да насърчават 

контактите им да се абонират. 

4. Електронни продажби на стоки и услуги 

В таблица 1 е систематизирана информация за видовете продажби на стоки 

и услуги в България за периода от 2017 г. до 2019 г. по данни на Националния 

систатистически институт [14].  

 
Таблица 1. Електронни продажби на видове стоки и услуги в България  

за периода 2017 г.– 2019 г. 

 

Видове стоки и услуги 2017 г.,% 2018г.,% 2019 г.,% 

Храни, напитки и стоки за ежедневна употреба 18,8 13,9 16,9 

Стоки за дома (мебели, играчки и др.) 30,5 32,7 35,3 

Лекарства 4,7 4,7 5,2 

Дрехи, спортни стоки 73,3 75,8 76,4 

Компютърен хардуер 4,0 6,0 3,9 

Електронно оборудване (вкл. фотоапарати) 14,0 15,3 14,9 
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Таблица 1. Електронни продажби на видове стоки и услуги в България  

за периода 2017 г.– 2019 г. - продължение 

Видове стоки и услуги 2017 г. % 2018г. % 2019 г.% 

Телекомуникационни услуги (не се включват 

регулярните плащания на сметки) 4,4 6,4 4,8 

Хотелски резервации и туристически пакети 20,4 19,1 20,7 

Подготовка за пътуване (билети, наемане на 

автомобил и др.) 10,9 8,7 10,2 

Билети за различни събития 15,3 15,7 14,5 

Филми и музика 4,7 3,2 3,7 

Книги, списания, вестници 7,1 7,3 7,8 

Електронни материали за обучение 3,0 4,1 3,6 

Компютърен софтуер и ъпгрейди (вкл. 

компютърни и видео игри) 3,1 3,3 3,1 

Други 5,8 6,4 5,3 

Видно е, че през последните три години (над 73% от продажбите) най-висок 

е дела на дрехи и спортни стоки, като най-търсени и закупувани чрез интернет 

платформи за електронна търговия стоки от българските потребители. 

Следващи по интерес за интернет потребителите са стоките за дома (35,3 % от 

продажбите през 2019 г.). Предпочитани от българите са хотелските резервации, 

направени през интеррнет платформи (20,7 % за 2019 г.) и билетите за различни 

културни събития (14,5 % - 2019 г.). Анализът показва, че най-нисък е интереса 

на хората към стоки с по-специализирано предназначение като лекарства, 

компютърен софтуер и хардуер. Общият дял на закупените пред електронни 

платформи стоки и услуги надхвърля 100%, т.к. хората поръчват едновременно 

стоки от различни групи. 

На таблица 2 е представена информация за видовете продажби на стоки в 

Европа за периода от 2017 г. до 2019 г. по данни на Statista [15]. 

 
Таблица 2. Електронни продажби на видове стоки в Европа 

 за периода 2017 г. –  2019 г. 

Видове стоки и услуги 2017 г.,% 2018 г.,% 2019 г.,% 

Модни стоки 30% 31% 31% 

Електроника и медийни продукти 23% 23% 23% 

Играчки и хоби  20% 20% 19% 

Стоки за обзаведане 14% 14% 14% 

Храна и стоки за персонални грижи 12% 12% 13% 

Таблица 2 показва, че европейските потребители, предпочитат да пазаруват 

чрез сайтове за електронна търговия модни стоки като: дрехи и обувки за 
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разглеждания период от 2017 г. до 2019 г., следвани от потребителската 

електрониката и медийните продукти (електрнонни варианти на вестници, 

списания и видео материали). 

В доклад на Българската асоциация за електронна търговия са изразени 

становищата, че в рамките на Европа за 2018 г. [16]: 

• Най-висок е процента на пазаруване през интернет в Швейцария (88%), 

следвана от Обединеното кралство (87%) и Дания (86%), докато най-

ниските данни за онлайн пазаруването са регистрирани в България (31%), 

Румъния (26%) и Украйна (22%).  

• Западна Европа е най-големия пазар за електронна търговия в Европа, с 

приблизително 66% (363 млрд. евро) от общия европейски онлайн оборот 

на дребно. Южна Европа следва с 14% (78 млрд. евро), а Северна Европа с 

9% (49 млрд. евро). Хората от европейските страни в северната част на 

Европа отделят най-много средства - 2046 евро за покупки през електронни 

магазини от сравнение с в тези от останалите европейки региони.  

В „Доклад за регион Европа за електронната търговия 2020“ [17] е отчетен 

ръст – 14,22% на продажбите в електронната търговия за 2019 г. и е направена 

прогноза за планиран ръст от 12,72% на електронните продажби за 2020 г. 

Статистическите данни показват, че за 2019 г. 83 % от жителите на Западна 

Европа пазаруват онлайн, срещу само 36% от хората живеещи в страните от 

Източна Европа (фиг. 2). 

 
 

Фиг. 2. Процент на населението, което пазарува онлайн  

Фигура 2 разкрива за 2019 г., значителния интерес и навици на хората от 

западноевропейските страни (83%) и северноевропейските скандинавски страни 

(79%) да търсят информация за стоки и услуги и правят покупки от онлайн 

магазини за електронна търговия.  

Следващият показател отчита „процента на нарастване на оборота на 

електронната търговия от тип B2C по региони в Европа за 2019 г.“ [17] (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Процент на нарастване на оборота на електронната търговия от тип B2C по 

региони в Европа за 2019 г.  

Резултатите показват (фиг. 3), че оборота на електронните магазини, които 

прилагат и работят по бизнес модел тип B2C нараства с до 26,33 % в Източна 

Европа за продажбите за 2019 г. спрямо 2018 г., следвани от тези в Южна 

Европа – 22,4%, което е показател за увеличаване на интереса на потребителите 

към електронната търговия.  

Статистическите данни отчитат, че за последните три месеца на 2019 г.: 1-2 

покупки са направили 32% от хората от 28-те страни членки на Европейския 

съюз, 3-5 покупки – 35% от хората и 6-10 покупки – 17% от хората [17]. Този 

показател отчита опита на потребителите и показва, че при най-

разпространения бизнес модел за електронна търговия на дребно B2C, хората от 

Европа прават средно между 3 и 5 онлайн покупки в рамките на три месеца. 

5. Проблеми и предвикателства пред електронната търговия  

Характерна черта на електронната търговия е, че продавачът и купувачът не 

се срещат лице в лице при продажбата на стоката или осъществяването на 

услугата. В определени случаи могат да се обособят някои проблеми, при 

осъществяване на процеса на покупката и доставката на стоките и услугите, 

които водят до негативни последици и до възпрепятстване на електронната 

търговия. Най-често срещани проблеми при он-лайн пазаруването в България и 

Европа могат да се обобщят до [16, 18, 19]: 

• нелоялни и измамни за потребителите практики на интернет-търговци, 

свързани с недоставени стоки или доставяне на стоки с фалшиво търговско 

име; 

• неспазване срока за доставка и удължаване времето за доставката на 

стоката до клиента; 

• отказ на търговеца да приеме обратно стоката в рамките на даденото от 

закона право (14 дневен срок за България) и заплащане на обещетение;  

• недоволство от влошено качество на стоката и услугага; 
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• проблеми със сигурността на плащанията; 

• технически проблеми и грешки в сайтове за електронна търговия. 

Законодателството на Европейския съюз (EС), свързано с електроннта 

търговия, се обхваща от Директива на ЕС за дистанционната търговия на 

финансови услуги и Директива на ЕС за правата на потребителите. 

Националният законодателен акт в България е Закона за електронната търговия. 

Фирмите от бранша на електронната търговия в България и Европа се 

изправят през предизвикателства от различен характер, за да развиват успешно 

своята бизнес дейност [20, 21]: 

• взискателна правна и регулаторна среда, която често води до съдебни дела, 

изтегляне на продукти и затваряне на фирми; 

• ясно определяне на задълженията и гаранциите за продукта, особено ако 

интернет - търговецът поддържа търговски отношения с трети страни; 

• покриване на законодателни изисквния да защита на личните данни на 

клиентите, поръчващи от сайтове за електронна търговия с цел 

предотвратяване на възможности за злоупотреби от трети лица; 

• поддържане на запаси за предаганите он-лайн стоки и осигуряване на 

възможност потребителят да получава лесно изчерпателна информация за 

наличността на стоките. 

6. Заключение 

Направено е литературно проучване, в резултат на което са изведени 

традиционни и съвременни бизнес модели за електронна търговия. 

Представена е информация за видове електронни продажби на стоки и услуги 

в България за периода от 2017 г. до 2019 г., като са установени предпочитания 

на потребителите към он-лайн пазаруване на стоки за индивидуално 

потребление като дрехи и обувки; разнообразни категории стоки за дома и др. 

Систематизирана е информация за Европа за видове електронни продажби на 

стоки, интересът на потребителите от различни региони към електронната 

търговия и нарастване на оборота на търговия от тип В2C. Определени са 

основни проблеми и предизвикателства за развитие на предприятията, 

работещи в бранша на електронната търговия в България и Европа. 

Навлизането и използването на бизнес модели за електронна търговия от 

български малки и средни предприятия ще разшири възможностите за 

реализация на продуктите им на пазари, извън границите на региона в който 

работят. 
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Abstract. The issue of maintaining insurers’ liquidity and their rate of return and solvency is 

among the most serious and discussed issues in the insurance sector. Liquidity is the ability 

of an asset (resource) to be transformed, exchanged and turned into cash as quickly as possible, 

with minimum losses for its holder. Insurers’ liquidity is specific due to the specific assets 

(mainly financial assets and instruments) they hold, which are used as security of their 

obligations under the insurance policies they have issued to the insured persons, insuring 

parties and insurance beneficiaries. Under the conditions of market economy, insurers operate 

in accordance with their interests and based on their willingness to gain maximum benefits 

with minimum investment funds, by increasing the rate of return and ensuring their liquidity. 

Whenever they assume higher insurance risk, insurers refer to the higher level of yield they 

would gain if the insurance risk does not occur and they do not need to pay insurance 

compensations or any amounts to insured persons or insurance beneficiaries. By realizing 

greater yield, insurers are able to expand the scope of their business, while keeping or 

minimally increasing the cost level. Thus, they are trying to reinforce their positions on the 

insurance market that has impact on their success while competing with other insurers. The 

solution of the “liquidity – rate of return” dilemma binds insurers’ business with the 

development of the insurance risk. Too high liquidity results in decreasing insurers’ yield, 

while too low liquidity suggests loan conditions in the unknown interest environment, which 

increases the liquidity risk and may cause increase of the operating costs for payment of 

insurance compensations or amounts to insured persons or insurance beneficiaries, and at the 

same time – another decrease of insurers’ rate of return. A line of business may be liquid and 

profitable, provided the insurers make effective investments in financial assets and 

instruments, thus increasing their profit rate.  

Keywords: insurers, liquidity, insurance risk, liquidity risk, rate of return, solvency. 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проблемът за поддържането на ликвидността на застрахователите, наред 

с този за тяхната рентабилност и платежоспособност, е един от най-сериозните 

и дискутирани въпроси в застраховането. Ликвидността на застрахователите 

представлява способността им във всеки един момент, без забава, да могат да 

изпълняват задълженията си към титулярите на застрахователни полици и 

другите им контрагенти, както в нормална пазарна среда, така и в условията 

589



на криза – икономическа, политическа, социална или в условията на пандемия 

(напр. COVID-19).   

Обект на разглеждане в доклада са проблемите на анализа на ликвидността 

на застрахователите, а предмет - възможностите за управление на 

ликвидността на застрахователите.  

Анализът на ликвидността на застрахователите се осъществява въз основа 

на получената информация от финансовите отчети на застрахователите и по-

специално на Отчета за финансовото състояние (Счетоводния баланс) и 

Отчета за паричните потоци,  изготвени в съответствие с възприетата от 

застрахователите счетоводна база – Международните счетоводни 

стандарти/Международните стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО) 

[1, 2].    

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

2.1. Характеристика на ликвидността на застрахователите 

Ликвидността е способността на даден актив (ресурс) максимално бързо 

да се трансформира, обменя и превръща в парични средства при минимални 

загуби за притежателя му. А “...под ликвидност на баланса следва да се разбира 

степента на покритие на текущите пасиви (задължения) на предприятието с 

притежаваните и контролирани от него текущи (краткотрайни) активи, като 

времето на трансформиране на тези активи в парична форма следва да 

съответства на периода на плащане на текущите задължения” [3, с. 169].   

Ликвидността на застрахователите е специфична, поради притежаваните 

от тях специфичните активи (предимно финансови активи и финансови 

инструменти), които служат за обезпечения на техните задължения към 

титулярите на застрахователни полици, застраховащи и трети лица, ползващи 

се от застраховките или към презастрахователи, респ. към цеденти по 

сключените с тях презастрахователни договори. В условията на пазарна 

икономика, застрахователите се ръководят от интересите и желанията за 

постигане на максимални печалби с минимум инвестирани средства, което се 

изразява в повишаване на рентабилността и осигуряване на ликвидността им. 

В случаите, когато поемат по-голям застрахователен риск, застрахователите се 

позовават на по-високото ниво на доходност, която ще получат при 

вероятността застрахователният риск да не се сбъдне и те да не трябва да 

изплащат застрахователни обезщетения или суми на застрахованите или 

третите лица, ползващи се от застраховките. Чрез реализирането на по-голяма 

доходност, застрахователите могат да разширят обема на своята дейност при 

запазване или минимално увеличение на нивото на разходите като по този 

начин те се стремят да се наложат на застрахователния пазар, от което зависи 

и успеха им в конкуренцията с останалите застрахователи.  

Ликвидността на застрахователите се отличава със следните по-важни 

характеристики: 
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1) Способност на застрахователите да регулират задълженията си в срок. Това 

е способността им да покриват във всеки един момент всички свои плащания, 

възникнали въз основа на сключените застрахователни договори със 

застрахованите, застраховащите и с третите лица, ползващи се от 

застраховките; плащания към застрахователни брокери и агенти по повод на 

дължимите им комисиони за сключените с тяхна помощ застрахователни 

полици в ролята им на посредници и помощници на застрахователите; 

плащания към технически експерти, вещи лица и доверени лекари по повод на 

ликвидация на възникнали щети и застрахователни събития при реалното 

сбъдване на застрахователния риск; 

2) Способност на застрахователите да посрещат своите задължения и да 

изпълняват поетите ангажименти бързо, своевременно, на разумна цена и с 

минимален риск; 

3) Способност на застрахователите да посрещат своите задължения при масово 

проявление на застрахователния риск. Застрахователите трябва винаги да 

бъдат в добро ликвидно състояние, за да могат да удовлетворяват претенциите 

на всички титуляри на полици, когато възникне необходимост от изплащане 

на масови застрахователни обезщетения и суми на тях при сбъднали се 

катастрофични застрахователни събития. За да отговарят адекватно на тези 

потенциални потребности, застрахователите са задължени да поддържат 

ликвидни активи или да могат да осигуряват ликвидност посредством заемане 

на чужди парични средства. “Специфичен вид заеми са емитираните от 

застрахователите... облигационни заеми, с държавно или общинско 

участие. ...Облигационните заеми се емитират за привличане на чужди 

средства при до голяма степен гарантирана печалба – лихва за периода....Те се 

признават във финансовите отчети на застрахователите..., ако същите са 

страна по договорните клаузи на финансовия пасив.” [4, с.263]; 

4) Способност на застрахователите да посрещат своите задължения не само 

към настоящи или бъдещи клиенти - застраховани, застраховащи и трети лица, 

ползващи се от застраховките, а и към презастрахователи, респ. цеденти по 

сключени презастрахователни договори; към съзастрахователи, по сключени 

съзастрахователни договори, към други застрахователи по предявени от тях 

регресни искове и към другите им кредитори. 

За доброто функциониране на застрахователната дейност е необходимо 

поддържане на ликвидността на оптимално ниво. Условие за поддържане на 

ликвидността е осигуряването от застрахователите на синхрон между 

входящите парични потоци от постъпления от всички възможни източници и 

изходящите парични потоци от плащания на всякакви задължения на 

застрахователите към всички техни контрагенти. Застрахователите могат да 

посрещнат задълженията си по три различни начина: 

А) чрез наличните им парични средства, които притежават; 

Б) чрез финансовите им активите и финансовите инструменти, които са    тяхно 

притежание (собственост); представляват обезпечения на застрахователните 
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им задължения (техническите им резерви) и бързо, лесно и икономически 

изгодно биха могли да бъдат продадени на първичен борсов пазар по цена, 

близка до балансовата им стойност; 

В) чрез привлечен капитал, който може да бъде осигурен от финансово-

кредитни институции при необходимост от ликвидни средства. 

 

2.2. Политика на застрахователите за управление на финансовите рискове 

    Поддържането на ликвидността на застрахователите в установените 

критерии им позволява да избегнат и предотвратят настъпването на  ликвиден 

риск и на лихвен риск. Ликвидният риск представлява заплаха от временна или 

тотална загуба на ликвидност, в резултат на което застрахователите губят 

способността си да посрещат своите задължения по сключените 

застрахователни и презастрахователни договори. Този риск е свързан с 

възможността от неправилна преценка от страна на застрахователите за 

необходимото количество налични парични средства, с които те да посрещнат 

и осъществят безпроблемно задълженията си към застрахованите, 

застраховащите и третите лица, ползващи се от застраховките; към 

застрахователните брокери и агенти; към технически експерти, вещи лица и 

доверени лекари, към презастрахователи, цеденти, съзастрахователи, 

застрахователи по регресни искове и др. Лихвеният риск се определя като 

възможност за бъдещи изменения в лихвеното равнище, които да окажат 

съществено отрицателно влияние върху печалбата на застрахователите и по 

този начин да увеличат общия ликвиден риск за тях. Такъв е рискът от спадане 

на лихвените доходи, в резултат на настъпили пазарни изменения в нивото на 

лихвените проценти на дълговите ценни книжа, което от своя страна би довел 

и до намаление на ликвидността на застрахователите. Промяната в лихвеното 

ниво на доходите на застрахователите се определя основно от структурата на 

техните инвестиционни портфейли от финансови активи и финансови 

инструменти и от посоката на промяната. Ликвидният риск и лихвеният риск 

са взаимно свързани. Затова неотчетени или невзети предвид промени в 

лихвеният риск могат да окажат съществено влияние върху ликвидността на 

застрахователите, а оттам и върху тяхната рентабилност. Върху договорния 

лихвен процент оказват влияние главно факторите, които определят 

състоянието на паричния пазар, а именно: средната норма на печалбата; 

общото (глобалното) търсене и предлагане на финансови активи и финансови 

инструменти на регулирани борсови пазари; икономическата политика на 

държавата и др. Собственият интерес, от една страна, и задължителните 

правни норми, наложени от държавния надзорен орган – Управление 

“Застрахователен надзор” към Комисията за финансов надзор, от друга страна, 

принуждават застрахователите да поддържат адекватно ниво на своята 

ликвидност, което да не представлява основна пречка за поддържане на 

тяхната рентабилност. Поддържането на прекалено голяма ликвидност е за 

сметка на печалбата, а твърде ниската ликвидност предполага осигуряване на 
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ликвидни средства под формата на получени кредити и дейност в непозната 

лихвена среда, което ще увеличи разходите за лихви на застрахователите и ще 

намали тяхната печалба. Застрахователите трябва да инвестират заделените си 

застрахователни (технически) резерви и собствените си средства в активи, 

спазвайки принципа на “разумния инвеститор” като с инвестициите си 

осигуряват сигурност, доходност и ликвидност [5, чл. 123].         Налице е 

консервативно регулиране от страна на държавния надзорен орган на 

инвестиционната политика на застрахователите. Те са ограничени от 

законодателя относно осъществяването на спекулативни сделки с 

високорискови инвестиции. Те не трябва да инвестират в сложни финансови 

инструменти или да осъществяват сделки с ценни книжа на борсови пазари, за 

които финансовия риск е твърде висок, за да не излагат титулярите на 

застрахователните полици и акционерите си на излишен ликвиден и висок 

инвестиционен риск. Те трябва да осигурят адекватно покритие на 

застрахователните си (технически) резерви като инвестират във финансови 

активи и финансови инструменти, които да бъдат диверсифицирани в 

различни нискорискови класове и категории, с цел разумно управление на 

инвестиционния риск, а тяхната стойност трябва да бъде достатъчна, за да 

покрие всички задължения на застрахователите по сключените 

застрахователни и презастрахователни договори.  Нито една категория от 

финансовите активи и финансовите инструменти на застрахователите не 

трябва да бъде със значителен дял пред останалите, за да не се достигне до 

висок инвестиционен и ликвиден риск и изпадане на застрахователите в 

ликвидна криза, в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Видът на 

финансовите активи на застрахователите трябва взаимно да си кореспондира с 

вида на техните пасиви (задължения), ако се оценяват от гледна точка на срока 

им, т.е. пасивите с най-кратък срок на изискуемост трябва да са покрити от 

активи с най-голяма степен на ликвидност.  

 

2.3. Основни причини за появата на ликвидна криза за застрахователите 

и начини за справяне с нея 

Най-често срещаните причини за възникване на ликвидна криза при 

застрахователите са: 

1) Внезапното възникване на масови задължения за изплащане на 

застрахователни обезщетения и суми в големи размери поради масовото 

сбъдване на застрахователния риск (най - често срещаната причина);  

2) Невъзможност застрахователите да платят застрахователните обезщетения 

и суми на титулярите на полици или на третите лица, ползващи се от 

застраховките в определения срок, защото не разполагат с необходимите 

резерви от парични наличности.  

       Начините за справяне с недостига от ликвидни средства са: 

1. Ако ликвидността е хронична, застрахователят може да заеме краткосрочни 

кредитни ресурси по действащи пазарни лихвени проценти; 
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2. Ако недостигът е траен, застрахователят може да продаде притежаваните от 

него ценни книжа. 

Проблемите с ликвидността могат да породят необходимост от 

рефинансиране при по-високи лихвени проценти, а също така и да влошат 

финансовия резултат на застрахователя. В ситуация на влошена ликвидност, 

бъдещето на застрахователя зависи от размера на собствените капиталови 

резерви, които той притежава и от неговата възможност за привличане на 

парични ресурси отвън. При недостиг на ликвидност, застрахователят има 

възможност бързо да продаде притежаваните от него финансови активи и 

финансови инструменти; да получи средства от финансово-кредитните 

институции или да емитира собствени облигации, както и да получи 

финансиране за дейността си от застрахователя - майка. Всеки застраховател 

се стреми максимално да диверсифицира в отделни класове активите си и да 

разполага с приблизително необходимия размер ликвидни активи като: касова 

наличност и приравнени към нея средства, депозити в банки, краткосрочни 

държавни ценни книжа (съкровищни бонове) и др. 

Поддържането на каквото и да било ниво на ликвидност води до спадане 

на равнището на рентабилността. Застрахователният мениджмънт трябва да 

поддържа баланс между степента на риска, ликвидността и рентабилността 

като формира адекватна структура на активите, които са обезпечения на 

застрахователните (техническите) резерви по сключените застрахователни и 

презастрахователни договори.  

При изготвянето на стратегия за поддържане на лидвидността, 

застрахователите трябва да вземат предвид, че: 

• в случай на неликвидност, принудителната продажба на финансови 

активи и финансови инструменти води до реализиране на загуби; 

• поддържането на голям, неадекватен обем ликвидни активи е причина 

за намаляване на доходността им;  

• търсенето на допълнителни заемни средства на паричния пазар 

увеличава разходите им за лихви; 

• трансформацията на срокове благоприятства нарастването на 

приходите, но застрашава ликвидността им. 

Съставът и структурата на притежаваните от застрахователите 

финансови активи и финансови инструменти значително влияят върху тяхната 

ликвидност. Затова е необходимо обезпечаването на пасивите (заделените 

технически резерви) от различни по вид активи така, че да се осигури 

своевременното им и бързо възстановяване в парична форма и своевременно 

посрещане на задълженията към титулярите на полици. 

Застрахователите са задължени от законодателя да поддържат 

ликвидност в размер, структура и съотношения, които да им дават възможност 

да посрещнат незабавно поетите от тях ангажименти към титулярите на 

застрахователни полици и към всички останали техни контрагенти по 
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сключените застрахователни и презастрахователни договори, своевременно и 

на разумна цена, както и да: 

- осъществяват безпрепятствено обичайните си застрахователни сделки; 

- инвестират застрахователните си (технически) резерви и собствените си 

средства във финансови активи и финансови инструменти; 

- осигуряват интересите на своите акционери за по-високи печалби; 

- избягват прибързаната продажба на доходоносни финансови активи. 

Всички решения, които взема застрахователят, при управлението на 

ликвидността, трябва да са съобразени и да съответстват на задължителните 

правни норми и установените вътрешни правила, а именно: 

✓ рискът от концентрация на активи да не бъде заплаха за ликвидността 

им; 

✓ отклонението от предвижданите по срокове плащания на парични 

средства, свързани с погасяване на задължения, да не стане причина 

ликвидността сериозно да бъде застрашена; 

✓ текущият поток от парични средства от финансови инструменти с 

приближаващ падеж, с добавените към него нови източници на 

финансиране, да бъде достатъчен за покриване на текущите потоци от 

задължения по изискуеми застрахователни обезщетения и суми от 

титулярите на полици и от третите лица, ползващи се от застраховките;  

✓ структурата на инвестиционния портфейл от ликвидни активи на 

застрахователя да позволява минимизиране на загубите от по-ранното 

ликвидиране (продажба) на доходоносни позиции от финансови 

активи и финансови инструменти. 

Основните източници на пазарна ликвидност са: ДЦК; ценни книжа 

придобити с условие за обратни репо-сделки; ценни книжа, емитирани от 

държави, определени като безрискови; общински ценни книжа, недвижими 

имоти и др. Най-популярните ликвидни активи са съкровищните бонове и 

облигации. Те се характеризират с висока ликвидност и по принцип с липса на 

риск, което е причина тяхната доходност да е относително ниска в сравнение 

с другите финансови активи и финансови инструменти. Поддържането на 

съкровищни бонове и облигации в инвестиционния портфейл на 

застрахователите им осигурява висока ликвидност, но не носи голям доход.  

Аварийните планове за поддържане на ликвидността на застрахователите 

се задействат, когато нормалните методи се оказват неефективни. Те могат да 

бъдат: 

- възможност за допълнителна финансова подкрепа от акционерите на 

застрахователя; 

- резервни източници за финансиране, ако липсва достъп до финансови 

пазари, свързани главно с договаряне на споразумения с други застрахователи 

или банки за финансово подпомагане; 

- създаване на развита структура на финансовите активи и финансовите 

инструменти и извършване на ефективна продажба на ликвидни активи; 
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- възможности за аварийно получаване на средства в рамките на 

финансирането на дейността от застрахователя - майка ; 

- административно-организационни действия и реорганизация на 

инвестиционния портфейл, предприемани от застрахователя при възникване 

на ликвидна криза. 

 

2.4. Показатели за установяване на ликвидността на застрахователите 

„За анализ и оценка на ликвидността на предприятието могат да се 

използват абсолютни и относителни показатели, стойностите на които се 

определят по данни от счетоводния баланс. Освен към датата на финансовия 

отчет за целите на анализа и управлението на ликвидността може да се 

изчислява и средната за изследвания период ликвидност, като се използват 

данните от тримесечните и месечните счетоводни баланси, от оборотната 

ведомост или от счетоводните сметки за отчитане на отделните видове 

краткотрайни активи и краткосрочни задължения на предприятието” [6, с. 132]. 

А) Коефициент на обща ликвидност - представлява отношение между 

размерите на краткотрайните (краткосрочните) активи и краткосрочните 

задължения на застрахователя. Анализът на този коефициент показва, че 

когато неговата стойност е равна или по-голяма от единица, застрахователят 

покрива изцяло краткосрочните си задължения с наличните си краткотрайни 

(краткосрочни)  активи. 

Б) Коефициент на бърза ликвидност - представлява отношение между 

сумата на краткосрочните вземания (без трудносъбираемите и несъбираемите 

вземания), краткосрочните финансови активи и паричните средства, и 

краткосрочните задължения на застрахователя.  

В) Коефициентът на незабавна ликвидност  - представлява отношение 

между сумата на краткосрочните инвестиции (краткосрочни финансови 

активи) и паричните средства, и краткосрочните задължения на застрахователя. 

Специфичното при този коефициент е, че към ликвидните финансови активи, 

включени в числителя на Коефициента за касова ликвидност се прибавят и 

притежаваните от застрахователя държавни ценни книжа, издадени от 

българското правителство и от БНБ и държавните ценни книжа, издадени от 

други чуждестранни правителства и централни банки. В числителя на този 

коефициент се включват само краткосрочните финансови активи, 

предназначени за търгуване на първичен борсов пазар, които могат бързо да 

се трансформират в парични средства. 

Г) Коефициент за касова ликвидност – представлява отношение на 

паричните средства в каса и приравнените към нея средства, и текущите 

задължения на застрахователя. В числителя на този коефициент се включват 

следните активи, оценени в левова равностойност по централния курс на БНБ 

за деня: касовата наличност, паричните наличности по разплащателни сметки 

и срочни депозити в банки в левове и в чуждестранна валута, скъпоценности 

и благородни метали. Този показател дава информация за най-бързо 
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ликвидните активи и техния размер, които са на моментно разположение на 

застрахователите и чрез които те ежедневно посрещат задълженията си към 

титулярите на застрахователни полици и към другите си контрагенти. Ако този 

коефициент спадне под единица, това означава, че застрахователят е нарушил 

своята ликвидност и не може да посрещне и удовлетвори изискуемите 

претенции на титулярите на полици и другите кредитори. 

 

2.5. Мерки за въздействие върху ликвидността на застрахователите 

Най-важните мерки, които трябва да предприеме застрахователният 

надзорен орган при възникване на ликвидна криза при даден застраховател са: 

1) Да задължи застрахователят, изпаднал в ликвидна криза, да увеличи 

високоликвидните си активи в степен, достатъчна за покриване на създадения 

дефицит от ликвидни средства за покриване на краткосрочните му задължения 

към титулярите на застрахователни полици ; 

2) Да наложи ограничения, ако коефициентите за ликвидност не са в 

необходимите граници, относно придобиване на недвижими имоти, акции, 

облигации, дялове или да задължи застрахователя в определен срок да продаде 

притежаваните от него недвижими имоти, акции, облигации, дялове и други 

неликвидни активи, служещи като обезпечения на заделените от него 

застрахователни (технически) резерви; 

3) Да въведе забрана за използване на дивиденти в случаите, когато 

застрахователят не отговаря на изискванията за ликвидност или не е изпълнил 

мерките, предвидени в служебната оценка на застрахователния надзорен орган; 

4) Да прави препоръки за увеличаване на собствения капитал чрез 

допълнителни вноски от акционерите, а при неспазване на препоръките,  да 

задължи застрахователя да ги спазва; 

5) Да предупреждава, че започва производство по несъстоятелност срещу 

застрахователя при установяване на трайна ликвидна криза, изпадане в 

неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.  

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Решаването на дилемата „ликвидност - рентабилност” обвързва 

дейността на застрахователите с развитието на застрахователния риск. 

Застрахователят е задължен да поддържа адекватно ниво на ликвидност. 

Прекалено голямата ликвидност води до намаляване на доходността на 

застрахователите, а твърде ниската ликвидност предполага кредитни условия 

в непознатата лихвена среда, което увеличава ликвидния риск и може да 

предизвика увеличаване на оперативните разходи при изплащане на 

застрахователни обезщетения или суми на застрахованите или третите лица, 

ползващи се от застраховките и в същото време да доведе отново до 

намаляване на рентабилността на застрахователите. По този начин 

ликвидността и рентабилността влизат в пряк конфликт, защото са обратно 

пропорционални. Рентабилността на застрахователите, т.е. доходността им, 
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често се оказва трудно съвместима с изисканото ниво на ликвидност. 

Дейността на застрахователите може да бъде ликвидна и рентабилна само при 

положение, че те инвестират ефективно във финансови активи и финансови 

инструменти. Единствено в този случай застрахователите могат да повишават 

нормата си на печалба, без да нарушат своята ликвидност.   
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Abstract. This report systematically examines the trends in the natural gas markets in the 

world and in the region in order to forecast their development until 2020. 

Thе main factors that determine the scenarios for sustainable development of gas markets, 

market prospects, forms of trade in blue fuel are considered. The main findings of the 

study are an increase in the supply of natural gas from various sources, a change in 

traditional pricing methods, now characterized by long-term contracts, linkages to oil 

prices and the current political situation. The share of natural gas in the energy mix of the 

economy is increasing. Gas prices are going down steadily. 

Keywords: natural gas, trade, markets, energy, sustainable development 

 
1. Въведение 

Природният газ се определя като горивото на близкото бъдеще. 

Глобалното предлагане на газ продължава своята възходяща тенденция, 

новите технологии в добива и преноса правят газа все по-достъпно гориво, 

а бързо нарастващото търсене, особено в Азия, го прави особено важен за 

задоволяването на тези пазари. За Европа и за България е от особено важно 

икономическо и политическо значение развитието на газовите пазари в 

региона и в света [1]. 

Зависимостта на Европа и особено на България от външни доставки 

на природен газ водят до значителен риск от загуба на благосъстояние 

вследствие липсата на конкуренция между потенциални доставчици. 

Основният доставчик – Русия, открито използва газа като инструмент за 

упражняване на политическо влияние. Ето защо диверсификацията на 

доставките е от ключово значение за решаването на проблема с 

енергийната сигурност. Търговията с природен  газ се глобализира; все по-

голямо значение придобиват новите начини за добив, транспорт и 

търговия. Заедно с това, изграждането на единен газов пазар, ще позволи 

на държавите от ЕС да търгуват с енергия много по-свободно отколкото 

досега, ще увеличи сигурността на доставките и ще намали цената на газа. 

От съществено значение е и факта, че все по-широкото използване на 

природния газ допринася за повишаване на енергийната ефективност и 

опазването на околната среда.  

Този доклад не цели да даде окончателни отговори, не на последно 

място поради голямото разнообразие от газови компании и фирмени 
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стратегии по целия свят. Целта е да се посочат рисковете, пред които са 

изправени различните части на индустрията, както и разнообразието от 

възможности и отговори. 

 

2. Поглед върху сектора 

Газовата индустрия е изправена пред все по-големи изисквания с цел 

изясняване последиците от прехода на енергия, доказване приноса за 

намаляване на емисиите на парникови газове, както и за постигане на 

целите на Парижкото споразумение за изменение на климата [2]. 
Нарастващият социален и екологичен натиск върху много газови 

компании повдига сложни въпроси относно ролята на това гориво в 

променящата се енергийна икономика и позицията на тези компании в 

обществата, в които работят. 

Но основният въпрос, на фона на нарастващите емисии на парникови 

газове, е сравнително прост: трябва ли днешните газови компании да се 

разглеждат само като част от проблема или биха могли да имат и решаващо 

значение за неговото решаване? 

Три са съображенията, които осигуряват границите на този анализ.  

➢ Първо, перспективата за нарастващо търсене на услугите, които 

енергията предоставя поради нарастващото глобално население 

- някои от които остават без достъп до съвременна енергия - и 

разширяващата се глобална икономика. 

➢ Второ, признанието, че нефтът и природният газ играят 

критична роля в съвременните енергийни и икономически 

системи и че достъпните, надеждни доставки на течности и 

газове (от различни видове) са необходими части от визията за 

бъдещето. 

➢ Трето - наложителното намаляване на свързаните с енергията 

емисии в съответствие с международните климатични цели. 

Тези елементи може да изглеждат в противоречие помежду си, но това 

не се третира като проблем. Сценарият за устойчиво развитие ни очертава 

пътека, напълно съобразена с Парижкото споразумение, като задържа 

покачването на глобалните температури до „доста под 2 °C… и полага 

усилия да го ограничи до 1,5 °C“ и отговаря на целите, свързани с 

универсален достъп до енергия и по-чист въздух [2].  
Другият сценарий, на който се базират анализите в глобален мащаб, е 

сценарият за т. нар. заявени политики (STEPS), който дава информация за 

това, в каква посока днешните политически амбиции и планове биха 

водили енергийния сектор. Тези резултати далеч не отговарят на общите 

цели за устойчивост в световен мащаб. 

Акцент в този доклад са и ускорените енергийни преходи, силите, 

които биха могли да ги предизвикат - било то от обществото, политиците, 

технологиите, инвеститорите или самата индустрия - и последиците, които 

това би имало за различните части на днешната газова индустрия. 
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3. Природен газ в сценария за устойчиво развитие /СУР/ 

Няма единна сюжетна линия за ролята на природния газ в енергийните 

преходи 

Политиките, цените и инфраструктурата определят перспективите за 

газ в различни страни и сектори 

        

 

 
Фигура 1 

 

Пазарът на петрол изглежда като цяло еднакъв от всяка точка на света, 

същото не важи за природния газ. Дори пазарът да стане по-ликвиден и 

взаимосвързан, сравнително високите транспортни разходи означават, че 

нивата на цените могат да варират значително между богатите на ресурси 

региони износители и тези, които трябва да внасят газ. 

Екологичните данни на газа също се различават в зависимост от 

сектора, страната и времевата рамка. 

На места, където енергийните преходи вече са доста напреднали или 

където газът вече играе голяма роля в енергийния микс, газът естествено се 

превръща в цел на политиките за декарбонизация [3, 4]. 

Перспективата често е различна в някои части на света, които днес не 

използват много природен газ. Това включва например енергийните 

системи с преобладаващи въглища в много развиващи се страни в Азия и в 

страни с бързо нарастващи енергийни и инфраструктурни нужди, както в 

много части на Африка. За тези страни, ако газът е достъпен и надежден, 

то изглежда - заедно с ВЕИ - като част от решението за периода до 2040 г. 
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Тези разнообразни перспективи се очертават ясно в прогнозите за 

сценария за устойчиво развитие, в които общото използване на газ нараства 

в периода  до около 2030 г., преди да се върне към днешните нива в периода 

до 2040 г. 

Възможността в този сценарий природният газ да играе роля в 

декарбонизация на напредналите икономики е тесен. До 2025 г. 

увеличеното електрифициране на топлинното търсене, по-голямото 

навлизане на възобновяеми енергийни източници в енергийния сектор и 

значително подобряване на ефективността започват да намаляват 

потреблението на природен газ. Сценарият предвижда до 2040 г. търсенето 

в развитите икономики е с една трета по-ниско от днес. 

Спадът в развитите икономики частично се компенсира от 

продължаващия растеж на развиващите се пазари в Азия, особено Китай и 

Индия, където газът има съществена, водеща роля. Новата газова 

инфраструктура е изградена, за да помогне за изместване на повече 

замърсяващи горива като въглища и нефт в труднодостъпни сектори като 

тежката промишленост (например стомана и нефто-химическа 

промишленост). Независимо от това, за да бъде съвместима с глобалната 

енергийна система с изцяло нулеви емисии, в крайна сметка газовата 

инфраструктура ще трябва да осигурява наистина нисковъглеродни 

енергийни източници.  

Повишеното използване на газ също играе роля в много стратегии за 

подобряване на качеството на въздуха в страната, което е от значение и за 

някои части от транспортния сектор, където електрификацията е по-малко 

жизнеспособна възможност, като например товарен превоз.  

Ролята на газа в енергийния сектор в сценария за устойчиво развитие 

варира в зависимост от страната, в зависимост от преобладаващите цени и 

политики. Тъй като променливите възобновяеми енергийни източници 

бързо се увеличават, газовата инфраструктура играе решаваща роля и за 

гарантиране на сигурността на електроснабдяването. В страни с големи, 

млади газови флотилии - по-специално в САЩ - централите също се 

модернизират значително.  

В сценария за устойчиво развитие, емисиите на CO₂, свързани с газ 

през 2040 г., намаляват с 15% под днешните нива, но съставляват много по-

голям дял от общите емисии, достигайки почти 40% (спрямо 21% днес), тъй 

като използването на въглища намалява. 

В перспектива търговията с газ на дълги разстояния нараства с до 

25%  в сравнение с днешната. Развиващите се въглеродни икономики, най-

вече в Азия, в които газът може да играе роля при прехода на енергия, също 

не разполагат с изобилие от вътрешни газови ресурси. Поради тази 

причина, дори когато увеличават разполагането на възобновяеми 

енергийни източници със скорост, те също увеличават вноса на газ [5]. 

Повечето от този внос са под формата на втечнен природен газ, тъй 

като той е по-подходящ за приспособяване към променящата се география 
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на предлагането и предлагането на газ. Особено в несигурната среда на 

политиката и търсенето на устойчиво развитие, се предпочита  гъвкавостта 

на втечнения природен газ, да се търсят най-изгодните пазари за 

дестинация, за разлика от твърдостта на тръбопроводите. 

В този сценарий търсенето на втечнен природен газ остава силно до 

края на 30-те години, до голяма степен поради търсенето от развиващите 

се страни в Азия. Съществува също правдоподобен сценарий (който би 

пропуснал строги климатични цели), при който използването на природен 

газ се пресова между възобновяемите енергийни източници и местните 

въглища. Въпреки това, когато отдалечаването от въглища е недвусмислен 

приоритет, търсенето на втечнен природен газ в Азия е силно и в някои 

страни като Индия всъщност е високо.  

Ако операторите трябва да коригират срока на изплащане на 

терминала за втечняване на половината от стандартния икономически 

живот, т.е. на 15 години, тогава доставените разходи за ВПГ, необходими 

за връщане на първоначалния инвестиран капитал, ще се увеличат средно 

с 1,10 USD / MBtu - подбиване на достъпността на природния газ, което е 

ключова променлива на някои много чувствителни към цените пазари. 

Търговията с тръбопроводи на дълги разстояния завършва с 20% под 

днешните нива до 2040 г. Новият газопровод напр. „Сила на Сибир“, който 

започна доставките на газ през 2019 г., отваря основна нова артерия в 

търговията с газ между Русия и Китай. Резкият спад на търсенето на газ в 

Европа намалява призива за внос по тръбопроводи от Русия, Норвегия, 

Каспийския регион и Северна Африка. Навсякъде по света комерсиалният 

случай за изграждане на нови тръбопроводи е предизвикателен, с 

забележимо отсъствие на големи, кредитоспособни купувачи, готови да 

поемат ангажимент за дългосрочни обеми, за да оправдаят финансирането 

и изграждането на мащабни тръбопроводни проекти. 

 

4. Борса за природен газ в България– основни акценти 

- Държавния монопол на пазара на природен газ на теория се 

разчупва с пускането на платформа за търговия 

- „ Булгаргаз” ще остане основен продавач още години наред 

като на практика и до голяма степен ще диктува цените на 

синьото гориво 

- Съществува опасност промените в сектора да повторят 

грешките от либерализацията на електроенергийния пазар и 

респективно да доведат до по-високи цени. 

В началото на декември в България заработи борса за търговия с 

природен газ и поне формално се очаква това да разруши държавния 

монопол в сектора и да създаде конкурентна среда за търговците и 

потребителите на газ. Но през първите години от съществуването й 

реалният ефект от нея ще е по-скоро ефимерен, защото основен продавач 

ще си остане "Булгаргаз", а предлаганите от него количества ще са 
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приоритетно за вътрешния пазар и ще могат да се изнасят в чужбина само 

в краен случай, което пък изключва чуждестранните търговци от схемата 

[6, 7]. 

Има и опасения, че при така структурирания пазар на природен газ 

може да се повторят част от грешките при свободната търговия с 

електрическа енергия - държавата чрез "Булгаргаз" ще е основният играч и 

би могла да оказва влияние върху търсенето и предлагането, както правят 

АЕЦ "Козлодуй", НЕК и ТЕЦ "Марица-изток 2" при тока.  

Друг проблем е, че газовият пазар няма да се либерализира напълно, а ще 

остане и регулиран сегмент - за топлофикациите. Това може да доведе до 

кръстосано субсидиране на тези дружества, като КЕВР им определя по-

ниски тарифи, а "Булгаргаз" си "избива" загубите чрез по-високи начални 

цени на търговете за свободния пазар. 

Във връзка с развитието на свободната търговия дъщерното на 

"Булгартрансгаз" дружеството "Газов хъб Балкан", което реално ще 

оперира борсата, е изготвило правила за работата на организирания борсов 

пазар, така че от началото на 2020 г. година търговията започна. След това 

само след 5 години над една трета от природния газ в България ще се 

търгува свободно и цената му ще се определя от пазара. 
Програмата за освобождаване на определени количества природен газ 

от държавния монополист неизбежна стъпка, без която няма как да има 

борсов пазар. Но дори и да бъде организирано определено предлагане и 

търсене на природен газ, истината е, че това няма да промени съществено 

сегашната ситуация. Просто основният продавач отново ще е "Булгаргаз", 

а купувачи ще са настоящите му клиенти. Разликата е, че вместо с директни 

договори между тях ще има борсови сделки, за които обаче се дължат 

такси. Българският пазар е твърде малък (равен е на статистическата 

грешка в износа на "Газпром" за Европа), за да привлече достатъчно играчи, 

които да създадат ликвидност в предлагането. Реално може да се разчита 

на малки количества от регионалните газови компании, като например 

гръцката DEPA, която от години иска да стъпи на българския пазар [2]. 

На теория с либерализирането на газовия пазар ролята на обществения 

доставчик "Булгаргаз" би следвало да намалява. В случая обаче тя изглежда 

се засилва, тъй като държавната компания ще има и нови функции. Тя 

остава обществен доставчик, което означава, че ще извършва всички 

доставки на едро, но също така ще бъде борсов участник, формиращ пазара 

(по определение това е този, който предлага газ за продажба), както и 

доставчик на ликвидност (този, който формира търсене, като купува газа). 

Наред с това "Булгаргаз" ще бъде и търговец на газ, а при всички случаи 

ще бъде определен и за доставчик от последна инстанция, който да поеме 

снабдяването в случай на фалит на друг търговец. 

Какъв ще е ефектът от това е трудно да се прогнозира, тъй като няма 

извършен предварителен анализ на въздействието от реформата. Не е ясно 

как ще бъдат засегнати потребителите, търговците и пазарът като цяло от 
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новите до голяма степен конкуриращи се функции на "Булгаргаз". Досега 

не е извършен пълномащабен тест на борсова търговия с изключение на 

множество виртуални сделки за микроскопични количества газ. Не липсват 

обаче съмнения, че въвеждането на новата система ще повтори развоя при 

електроенергийната борса, където в началото дружествата на БЕХ бяха 

напълно доминиращи и вместо подобрение се стигна до сериозни пазарни 

изкривявания.  

Една от големите изненади на реформата в газовия сектор е, че между 

първо и второ четене от свободния пазар са изключени топлофикационните 

дружества и заводските когенерации. На практика те ще продължат да 

купуват природен газ от "Булгаргаз" по регулирани от КЕВР цени, вместо 

да купуват от бъдещата борса.  

Логиката е, че трябва да има прогнозируемост на сметките за парно, 

тъй като в противен случай топлинната енергия може да има различна цена 

всеки месец или дори всяка седмица в зависимост от сделките. Но заедно с 

това се създава възможност за т.нар. кръстосано субсидиране на 

топлофикациите.  

Именно това е основното притеснение на индустрията - регулаторът 

може да задържа изкуствено тарифите им за природен газ, а "Булгаргаз" да 

компенсира с по-високи цени на свободния пазар. Нещо подобно се случва 

при тока, където регулираната от КЕВР цена, по която НЕК доставя на 

битовите потребители, е изкуствено понижена, а на борсата тарифите са по-

високи.  

В новите правила за търговия с природен газ има и едно ограничение, 

което предизвиква сериозни дискусии в бранша - въведено е изискване 

всички освободени от "Булгаргаз" количества природен газ да се продават 

приоритетно само на територията на страната. Мотивът за това според 

председателя на енергийната комисия в парламента Валентин Николов е да 

се гарантират доставките за страната. Това няма да позволи да бъде 

реекспортиран доставеният от "Газпром" природен газ, ако цените 

позволяват това [8]. 

Едва ако останат незакупени количества, ще може да се обявят нови 

процедури, задължително на по-високи цени, при които няма да има 

ограничение за териториална продажба. Но предвид договора с "Газпром", 

който предвижда равномерни доставки, и относително константното 

потребление в страната излишъците едва ли ще са много. Препродажбата 

на алтернативни доставки пък не стои като логична възможност, тъй като 

самите алтернативни продавачи биха могли да пласират съответните 

количества на друг пазари. Да не говорим, че обявеното преди няколко 

месеца намерение на холандската KOLMAR да снабдява българския пазар 

с по 500 млн. куб.м на година (чрез LNG) все още не е обвързано с договор 

и може въобще да не се случи. 

Интересен момент е, че задължението на борсата да се сключват всички 

краткосрочни стандартизирани сделки и тези със срок на доставка до една 
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година, ще важи до края на 2024 г. Дотогава и е и изискването добивните 

предприятия на природен газ да предлагат на борсата поне 15% от 

продукцията си. Приетите сега законови текстове позволяват след 1 януари 

2025 г. да се сключват и извън борсата, което до голяма степен обезсмисля 

цялата реформа. 
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Abstract. The academic research is devoted to the issues of democratizing the access to 

capital and the distribution of profits though the systematic undertaking of acts of assumed 

selflessness along the process of value-creation in an entrepreneurial project, based on open 

source blockchain technologies. The success in executing the Academia-driven 

“OS.University” R&D project through the application of novel fundraising mechanisms, 

emerging from the world of cryptocurrencies, is used as a case study to demonstrate how 

selflessness-as-a-strategy can be at the center of creating long-lasting relations between the 

entrepreneurial organization and the surrounding environment. The article introduces an 

entirely new framework for setting up investment, technology and organizational strategies, 

related to the launch of new products and services, involving the generation of ideas and 

optimization of systems and business models in a collaborative manner, focused on 

launching the innovative solutions out on the market, together with the stakeholders whose 

needs these solutions are designed to address. Most importantly, the article raises the 

question – are the focused acts of selflessness in the process of raising capital really selfless? 

Keywords: open collaboration, alternative financing, blockchain, educational technology.   

 

1. Introduction 

The paper is devoted to the opportunities of democratizing the access to 

capital and the distribution of profits though the systemic undertaking of acts of 

selflessness along the process of value-creation in an initial coin offering (ICO), 

raising capital for a community-driven project, based on open source blockchain 

technologies. The financial world is already 10 years in the process of adapting 

towards the new asset class of cryptocurrencies. From the initial scepticism, today 

the financial industry offers some of the strongest use cases for blockchain, i.e. the 

underlying technology behind game-changing cryptocurrencies, such as Bitcoin. 

As an example, blockchain is reported to reduce significantly the costs of 

ledger / storage infrastructure and operations within a centralized system. With 
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over $430 billion USD in money transfers recorded in 2015, the new technology is 

considered to have immediate impact on the industry as blockchain allows for 

transparency in transactions without the need of an intermediary. Traditional 

transactions can take two to five business days. With the help of blockchain and 

cryptocurrencies, payments are processed and confirmed in a matter of minutes. 

Therefore, the institutional adoption of this technology innovation is proving faster 

than initially anticipated by the market. Financial institutions (such as JPM, 

Barclays) are already reaping the benefits of blockchain. Once implemented, 

blockchain can improve robustness, resilience and security of banks’ 

infrastructures. Capgemini reported that $16 billion could be saved up annually 

through blockchain innovations - all aided by cryptographic codes and 

mathematical algorithms [1]. 

When it comes to policy and public institutions, Bitcoin as an irreversible and 

anonymous means of payment is sometimes considered as an attack on the control 

of banks and governments over the monetary transactions of citizens. A person or 

an institution cannot hinder someone to use Bitcoin or to undo a transaction. 

Bitcoin is perceived as money with a limited supply that is not changeable by a 

government, a bank or any other central institution - there are only 21 million 

bitcoins to be put into circulation. Therefore the idea of “an attack on the 

governmental monetary policy”. To a certain extent, such digital currencies are 

indeed taking away the control that central banks have on inflation or deflation 

through manipulation of the actual fiat money supply.  

It should be noted that reluctance to change coexists with eagerness to lead. 

Big economies such as Japan are already embracing the crypto movement and have 

accepted Bitcoin as a legal method of payment. Bitcoin trade in Japan accounts for 

nearly half the global trade volume, compared to 25 percent in the U.S. This 

number has surged since the government passed a new law in early 2017 

recognizing the digital currency as a legal form of payment. That law encouraged 

some of the big retailers in Japan to partner with Bitcoin exchanges and begin 

accepting the digital currency. There’s already more than 4500 stores that let 

customers pay with Bitcoin. According to Nikkei data, the number of retailers 

accepting Bitcoin can increase five-fold by the end of the current year.  

At the end of the day, it can be assumed that regulators will adapt towards 

cryptocurrencies in the same way that cryptocurrencies and cryptocurrency-

oriented businesses are maturing and adopting towards regulations. A direct 

payment without an intermediary was impossible before Bitcoin. Even though it 

can take 10-15 minutes for a Bitcoin transaction to get approved, once this form of 

exchange of value is adopted by a critical mass of users, the expectation is that 

even critics will start to realize its value (as it usually happens with each disruptive 

technology). It is no different to the state of Internet in 1993, which had many 

issues such as bad user experience, no scalability, etc. 

This broader awareness, combined with broader consensus that blockchain and 

cryptocurrencies are here to stay, led to the soaring price of Bitcoin and other 
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digital currencies over the past years. In return, the number of investment funds 

focused on digital assets grew exponentially. The hedge fund industry is showing 

particular interest in the cryptocurrency market. A hedge fund run by the renowned 

investor Bill Miller announced in late 2017 that it has about 30 percent of all its 

assets invested in Bitcoin. According to the Wall Street Journal, the fund called 

„MVP 1“ bought its bitcoins for an average $350 each. With Bitcoin trading 

around $6000 as of mid-2018, this means the fund’s digital currency investment 

soared more than 1,700 percent over time. The “MV1” fund was up 72.5 % in 2017 

by the month of November, compared to just about 15 percent for the S&P index.  

All of the above mentioned - the perceived path to democratization of finance, 

empowered through blockchain-based innovation, along with the growing support 

on the side of innovation-seeking investors, bankers, even policy-makers, quickly 

overtook the startup world as well. This led the phenomena of the initial coin 

offerings (ICOs) undergoing since 2015 – a new type of an alternative capital-

raising strategy that had a rather contradictory public image, especially around its 

boom in 2017-2018. This is primarily due to its rapid growth and success, coming 

at the cost of loose governance and oversight. A growth that is associated with 

qualitatively different traits, compared to the existing forms of fund raising. 
 

2. Overview of the phenomena of the Initial Coin Offerings (ICOs) 

A rapidly growing number of startup and established companies are taking 

advantage of blockchain and cryptocurrencies to raise capital through ICOs. An 

ICO defines a method to raise funds bypassing the well-established capital raising 

process through venture capitalists. It has certain similarities with the concept of an 

IPO [Initial Public Offering] – the well-established process through which 

companies raise funds from the public by selling company’s shares. Instead of 

going public, ICOs are a way for start-ups to raise money from their existing or 

future users – by selling them tokens, which primarily tend to provide access to 

products and services in the making.  The accumulated funds can then be used to 

finance the start-up operations and to advance the development process.  

Essentially, a company will create its own digital token / coin, which is then 

being sold to investors (sometimes called “backers” or “contributors” as in a 

crowdfunding campaign). Investors can either keep their tokens (and utilize them 

within the eco-system they’ve helped build) or trade them for other tokens or for 

fiat money. Payment tokens are another group of crypto assets, but despite the 

differences, most of the ICOs are built on the Ethereum blockchain, which comes 

second in popularity after Bitcoin. It is enhanced with programmable functionality, 

i.e. smart contracts, and a common ERC 20 token standard, which enables 

frictionless exchange. But it is not just technology companies that are taking 

advantage of this new form of raising funds. Financial companies, real estate 

investors among others are also exploring the use of ICOs. 
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Due to its lucrative investment potential, ICOs tend to attract investors with 

the sole purpose of speculation and quick return on their investment. The same 

goes for some of the founding teams. Fraud, however, is not something limited to 

one or another asset, investment, technology class – more often than not, solid 

regulators go into play soon after a disruptive pattern finds its way out of the 

regulatory framework. In the meanwhile, some national regulators prefer to cool-

off on the crypto-entrepreneurial drive. In Sep. 2017, China’s central bank made all 

fundraising through ICOs illegal. This was a crucial intervention by the central 

bank, followed by others – South Korea also threatened to enact a similar ban on 

all new cryptocurrency sales. While regulations in the US have not been as clear, 

the SEC weighed in on the subject. According to Commission’s enforcement body: 

“Capital raising through blockchain requires compliance with federal securities 

laws.” The European Union is on the other end of the spectrum – ICOs are not a 

subject of a common regulatory framework and some European nations (such as 

Estonia, Malta, Cyprus) top the global charts as the world’s most crypto-friendly 

destinations. In addition to that, there is a new European Blockchain Observatory 

initiative of the European Commission that looks into advancing the crypto asset 

policy framework, along with the advancement of technology itself.  

Out of the variety, one clear conclusion can be drawn - regulators are clearly 

engaged at the current stage but are taking cautious steps as innovation is a process 

that is not that simple to frame into a commonly accepted framework. [3] As a 

result of the ongoing public scrutiny, there are strong self-regulation practices 

being put in place. Many of the leading cryptocurrency exchanges where new 

tokens are being listed (such as „Kraken“, „Coinbase“, „Shapeshift“, etc.) give 

access to people around the world to trade crypto assets only after a KYC (know 

your customer) and AML (anti-money laundering) procedures are passed. More 

over - KYC and AML policies are being implemented on the stage of the ICOs in 

order for the tokens to be listed in compliance with the financial authorities. As a 

reference, the daily trade volume on some of these exchanges exceeds that of major 

European stock exchanges [4]. While the process of trading tokens after their 

initial generation and distribution throughout the community is not at the focus of 

this chapter, it does outline the high risk profile of the underlying business model - 

volatility can be a big challenge. The value of tradable coins and tokens can move 

by 10-30 percent a day even for well-established crypto assets and in the case of 

newly minted coins - their value can rise by 1000 percent in the span of a week.  

A key question to discuss after reviewing some of the pros and cons of 

blockchain-based ICOs is the following: What is driving the demand for new 

tokens? The answer varies, but one common trait is that blockchain-based 

entrepreneurial projects promise to provide new solutions to existing industrial 

inefficiencies on a global scale. As an example - Bitcoin is an universal store of 

value with a decentralized ledger; Ethereum is an easy to program platform for 

smart contracts; Ripple provides secure and fast bank payments beyond borders.  
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As long as we are still in the early adaptive stage of this technology 

revolution, valuating a cryptocurrency venture in the classic way is not a 

reasonable option. Therefore, it is not without a reason to assume that the value of 

the newly setup ICOs is still being driven by speculation, but to assess their long-

term success one should focus on the underlying problems that are being addressed 

in a particular industrial field of application. There would be a space for such 

decentralized applications as centralized systems can be efficient but create areas 

of weakness and opportunity for rent-seeking behaviour.  These shortfalls can be 

solved by the introduction of fully distributed ledger systems, which may still 

utilize some centralized levers (such as cryptocurrency exchanges) in order to drive 

widespread adoption. 

Well-known investors such as Warren Buffet and Howard Marks have 

expressed their scepticism about the future of cryptocurrencies - they believe that 

ICOs are highly speculative and may never result in a viable business, rendering 

the associated coins valueless. One such argument can be disputed easily – 

Ethereum, the backbone of the tokenization boom since 2015, has been financed 

through an ICO itself and has proven to be a success adoption-wise. When it comes 

to failures – crowdfunding, as well as traditional equity funding, do carry a risk of 

businesses not coming to fruition and losing their accumulated investment value. 

Therefore, one can argue that ICOs can actually address some of the existing 

limitations, leveraging the years of (non-monetary) project success, associated with 

other open source technologies beyond blockchain.  

Since the 1970s, open source projects rely strongly on the selflessness of their 

community members - browsers such as Mozilla and operating systems such as 

Linux are built out of the voluntary effort of loosely organized networks of 

collaborators, contributing without the element of incentivization that ICOs have to 

offer. Incentivization that comes in addition to the open, non-hierarchal and 

meritocratic nature of operations, which are proven to work as an alternative to the 

closed-sourced development model. Compared to the limited rewards in traditional 

crowdfunding campaigns and the limited prospects of taking part in a classic multi-

million IPO as a retail investor (without the need to go through an intermediary), it 

is no wonder that the amount of money raised from ICOs in 2017 topped USD 2 

billion, surpassing early stage venture capitalist funding.   

The variety of well-backed projects and companies is large. „Storj“ is among 

the 100 most-funded ICOs of 2017 – it is start-up working on a decentralized 

cloud-based storage platform. To raise funds for its project development, Storj 

created its own digital token called „Storjcoin“. Storj’s ICO raised USD 30 million 

worth of „Storjcoin“ to finance its operations. Today, investors in „Storj“ can 

either trade their Storjcoin holdings for other cryptocurrencies, such as Bitcoin and 

Ethereum, or use them on Storj’s platform once it is up and running. But it is not 

just technology companies that are taking advantage of this new form of raising 

funds. Financial companies, real estate investors among others are also exploring 

the use of ICOs. 
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Other coins, like the so-called “impact coins” (of which a case study will be 

reviewed below), support a more open and transparent economy beyond the 

immediate industry they operate in - anyone can buy those coins, but they go 

through a strict KYC criteria check, which acts as a barrier to unethical 

investments. Hence the value created from the token is expected to be based on the 

real token economy / actual circulation and not on the speculation for short-term 

gains. This means lower profit margins and higher reliability. Based the diversity 

of tokens on the market, a conclusion can be drawn that for a cryptocurrency asset 

to be worth anything, it needs to be an integral part of its company’s broader 

business model and strategy. As long as the company’s plan succeeds, the value of 

the coin is expected to appreciate, primarily due to the higher demand for the 

products and services, associated with the token/ coin. 
 

2.1.  Overview of the main advantages & disadvantages 

There are fundamental differences between ICOs and IPOs and no direct line 

should be drawn. ICO investors don’t typically hold a stake in the company, which 

is raising funds, and so cannot cast their votes (unless otherwise stated in the 

whitepaper). This means that they do not get any actual control or say in the 

running of the company beyond their voice within the broader project community. 

The risk when investing into an ICO comes from the fact that the buyer gets no 

rights or guarantees other than a token, which is representing the core value 

proposition of the issuing company. Moreover, unlike IPOs, ICOs are generally no 

that well governed. For example, the advisory board is as close as it gets to the idea 

of an actual board of directors - except for the lack of institutional hierarchy and 

certainty. Actual public companies can and do run ICOs themselves - as a mean to 

attract additional capital, but even when they do, their liability is limited in scope. 

Next to that, IPOs (no matter technological or non-technological public 

offerings), do not have the infrastructural limitations that ICOs face. Every 

technological breakthrough brings challenges, but not every breakthrough has such 

broad implications on the associated business and legal aspects.  

Let’s look at some of the disadvantages of blockchain technology at present: 

(1) Limited scalability – scaling a large blockchain is not easy, proof of work can 

become energy-intensive; (2) Slow speeds (high latency) – blockchains record data 

much slower than transitional databases; (3) Low capacity – Ethereum processes 

10 transactions per second. Visa, for comparison, settles to 40,000 transactions 

per second; (4) Probabilistic finality – there is a small chance for transactions to 

go sideways due to a technical glitch during the finalization process; (5) Privacy – 

public blockchains make details of transactions visible to anyone participating in 

the chain; (6) Potentially high implementation costs – strategical implementation 

in large institutions to replace legacy systems can be a costly and timely process; 

(7) Regulatory uncertainty – there is no central party that regulates the assets 

transacted via blockchains. 
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Blockchain infrastructures bring several advantages, as well, with multiple 

industrial applications: (1) Disintermediation – Bitcoin allows two individuals to 

exchange funds, storing value, peer-to-peer without intermediation from banks or 

brokers; (2) Better audits – being public and immutable past transactions can be 

viewed and audited at any time; (3) Reductions in privacy breaches - blockchains 

prevent hackers from compromising a central server; (4) Pseudonymous privacy – 

all transactions are public, but also pseudonymous – which means that your 

personal details are not stored or shared on the blockchain; (5) Increased security 

– digital signatures offer iron-cloud security. No one can control your account 

without your private key (codes, given to individuals that allow them to participate 

in the blockchain network); (6) Increased trust – a public blockchain is not 

controlled by any central authority. Instead, you have thousands of independent 

nodes in the peer-to-peer network that operate using complex algorithms. Hence, 

trust is embedded into the system; (7) Near-instant, 24/7 global settlement – 

traditionally most non-domestic international transactions settle on a T+3 basis, 

i.e. 3 business days since initiation; (8) Cost reduction – blockchain users can 

utilize the efficiency and disintermediation of blockchain to reduce operational and 

administrative costs.  

Most of the disadvantages can be resolved with private chains. Private 

blockchains require permission to view and to use them. Even though some 

features of the public blockchain are lost when a private chain is created, it can 

resolve most of the disadvantages of the public blockchain. The blockchain 

technology without the token is just an append-only database without economic 

incentives. What is important to note here is whether the crypto token is necessary 

to the technology or not. Public blockchains are what most people are familiar with 

as anyone can view or use a public blockchain, i.e. there are no restrictions to 

public blockchains. Bitcoin is the first, and best, example of a public blockchain.  

In the section herein, the authors will refer to public blockchain when they use the 

term “blockchain”, unless otherwise specified.  
 

3.    Case-study: The OS.University ICO 

In the context of “impact coins”, the European Commission proposes eight 

scenarios for the application of distributed ledger technology (DLT) in an 

educational setting, based on the current state of technology development and 

deployment. According to their recent report, the blockchain technology may 

disrupt institutional norms in the field of education and empower learners in line 

with the needs of Industry 4.0. The above mentioned recent report by the Joint 

Research Center (JRC) of the European Commission looks into other case studies 

for implementations of blockchain in education from various players, but each of 

these other implementations is in its piloting phase. This article highlights 

“OS.University” as one of the earliest and most prominent pilots, given the big 

diversity of use-cases it covers and its broad partnership network, resting on an in-

depth design thinking product modelling [6, 8], backed by an ICO campaign.  
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For the below conclusions to be drawn, the authors looked into both the 

theoretical and the practical aspects of the “OS.University” venture, announced in 

2016 as one of the "Top 10 Social Innovation Ideas" by Hewlett Packard 

Enterprise’s “Living Progress Challenge”. By following a pre-defined set of 

critical success factors (CSF) for managing the end-to-end project, 

“OS.University” aims to create a distributed platform on the blockchain that turns 

the potentially disruptive scenarios into real-life opportunities for modernization of 

Academia [7], enablement of businesses, and empowerment of students, 

employees, life-long learners. The bold vision for the project unveils plenty of 

opportunities for mutually benefiting partnerships of commercial, but most 

importantly – of social value, that have the potential to address successfully what 

the consultants at “Ernst & Yong” [5] described as ‘school-to-work-transition’ 

challenges. It is an opportunity for all stakeholders to advance forward – socially 

and technologically, as the more use cases the research community brings forward 

to make this institutional transition happen - the bigger the leap would be. 

3.1.  Acts of selflessness as critical success factors 

Based on the open source innovation body of knowledge [9], the results from a 

previously conducted directed qualitative analysis [2] are used within the current 

research to outline the set of key success factors behind the “OS.University” ICO 

success. These are practices / elements / areas that are perceived to be of high 

importance to the successful engagement of key stakeholder groups. They are 

extracted from the analysis of interviews with social innovation stakeholders and 

are used to guide the practical implementation of an open innovation technology 

project such as this one. By applying acts of selflessness along each of the factors, 

the project team expects to achieve successful market implementation of the end 

product – a distributed blockchain-based platform. 

Critical area Act(s) of selflessness 

Legal strategy Includes all that is required to enable project’s success by creating, 

adapting and complying with the comprehensive legal framework 

that surrounds the projects. Both inward- and outward-oriented 

strategies apply. An inward-oriented may include trademark 

protection measures, project licensing and managing its 

implications, attracting and managing financial donations, etc. 

While an outward-oriented strategy would tend to influence the 

institutional context, in which the project is taking place 

Contextual 

awareness 

Requires raising the understanding of the surrounding environment 

and the embedded problems and opportunities. It may include 

conducting preliminary research, coalition-building efforts as 

foundation for sustainability of the project, awareness of the 

marketing and other key contextual elements of the project, beyond 

the implementation of project’s core activities. 
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Value-oriented 

communication 

& collaboration 

Suggests understanding of the drives for participation in the project 

and the existing value-creation models from personal and broader 

social perspective. It requires two-way communication within the 

broader stakeholder community, including active promotion of the 

mechanisms and benefits of solving the problem in an innovative 

manner. 

Community 

building agenda 

Consists of measures, oriented towards nurturing community’s 

identity (belonging and common values), organizing and 

conducting common events, providing mentoring, support, and 

opportunities for growth. 

Openness in 

project 

practices 

Stands for openness and transparency, surrounding the project, 

demonstrated through communication, documentation, online 

presence, how business matters are being run, among others. 

Coherent 

contributor 

engagement 

strategy 

Means that recruiting newcomers to ensure sustainability of the 

project community, with clear responsibilities assigned, should be 

preceded by a problem-oriented basis for the project, and 

resonating mission statement, intended to activate the various 

stakeholders. 

Strategic 

project setup 

Defines a consistent planning and execution approach, sometimes 

beyond the lifecycle of the project itself. From strategizing and 

commitment around achieving project’s goals to implementation of 

the right governance/decision-making model, this strategic setup 

requires application of proven project management practices and a 

comprehensive network strategy. 

Comprehensive 

tackling of 

intra- and 

intergroup 

conflicts 

Speaks for the need of a project leadership that addresses group 

interests within the community, perceived to be conflicting, and 

manages growth (and growth-related challenges) successfully. 

Apart from the managerial implications of intra- and inter-group 

conflict resolution, a project lead would also need to rely on 

charter-based governance for control in conflicting situations. 

 

4.    Conclusions   

The closer look at the application of the acts of selflessness along the critical 

factors in the open source project’s capital-raising endeavor, highlights that 

“OS.University” is not only a vehicle for open innovation in the academic sector, 

but also that it does benefit from its seemingly selfless open source setup and the 

resulting community engagement. Educators, learners, businesses – they are all 

brought into the crowdfunding campaign, guided systematically through the 

lifespan of the project by a well-defined framework for management, based on 

underlying acts of selflessness in key targeted areas. These areas, i.e. factors, 

whose exploration is not the subject of the current study, are proven to be of value, 

given the success in producing the main outcome of the project, an online platform. 
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The main conclusions of the article (ICO-wise) are related to the fact that in 

order for the project to become a leading ed-tech. innovation, it does need to roll-

out its value proposition for mutually benefiting partnerships of social, commercial 

and technological value, adapted according to the needs of the different groups of 

stakeholders, which we found to be articulated in a general agreement across the 

network of partners. While the exploration of the set of key success factors is 

proven sufficient for the project to produce a viable product that is live on the 

Ethereum network as of mid-2020, there is no proof that these factors are sufficient 

for the project to achieve its long-term vision and mission, which is the ultimate 

success indicator. Further exploration is needed in that direction in order to define 

the effectiveness of a selflessness-oriented capital-raising strategy. 

The success in executing the Academia-driven “OS.University” project 

through the application of novel fundraising mechanisms, emerging from the world 

of cryptocurrencies, is chosen as a case study to demonstrate how deliberate acts of 

“selflessness” can be at the center of creating long-lasting relations between the 

entrepreneurial organization and the surrounding environment. The article portraits 

an entirely new framework for setting up investment, technology and 

organizational strategies, related to the launch of new products and services, 

involving the generation of ideas and optimization of systems and business models 

in a collaborative manner, focused on launching the innovative solutions out on the 

market, together with the stakeholders whose needs they are designed to address. 
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Abstract. The rise of telecommunications led to a sharp increase of the interest of non-

governmental organizations and consumer initiatives in the social conditions and 

environmental protection in the supply chains of companies - manufacturers of mobile 

phones. In 2006, a SOMO report on the mobile phone manufacturing industry showed that 

there was a sharp contrast between the public image of companies and the working 

conditions of workers in low-cost countries. The supply policies and the responsibility for 

the supply chains of the companies, owners of the main brands in the production of mobile 

phones, were studied. The results of the report were supplemented and expanded in 2007 

and 2008. The main problems in the supply chains of mobile phone manufacturers, come 

from the very end of the supply chain, most often found in the mines of Africa and Asia. In 

general, companies are willing to make efforts to improve the conditions of their first-tier 

suppliers and prefer to respond to critical research and take appropriate action "ad hoc", 

rather than to make efforts to actually improve the situation throughout the whole supply 

chain. The right and freedom of association can be found in some of the codes of conduct, 

but the right to collective bargaining is absent from all the codes surveyed. It is important 

that companies should not limit themselves to the formal recognition of the right of 

association. They have to make sure that all their suppliers guarantee this right in its 

wholeness. 

Keywords: mobile phones, supply chains, corporate social responsibility, CSR, collective 

bargaining. 
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1. Въведение 

През 2007 година е прекрачена психологическата граница в 

производството на мобилни телефони по света. По цялото земно кълбо са 

произведени повече от 1 милиард и 100 милиона мобилни устройства [7]. 

През същата година, общият брой на мобилните телефонни абонати достига 3 

милиарда и 300 милиона души, тоест вече половината от населението на 

планетата има мобилна телефонна връзка [4]. 

Възходът на телекомуникациите и съответно на производството на 

мобилни телефони, довежда до рязко засилване на интереса на 

неправителствени организации и на потребителски инициативи към 

подобряването на социалните условия и на защитата на околната среда в 

снабдителните вериги на компаниите за производство на мобилни телефони 

[2, 3, 6]. 

През 2006 година, един доклад на SOMO [9] за производствената 

индустрия за мобилни телефони показва, че има рязък контраст между образа 

на бляскавия високо технологичен свят на мобилните телефони и условията 

на труд на работниците, които стоят зад производството на безжични 

устройства в страните с ниски разходи за труд. В доклада, изследователите се 

съсредоточават най-вече върху политиките по снабдяването и върху 

отговорността за снабдителните вериги на компаниите, собственички на 

основните марки (брандове) в производството на мобилни телефони. 

Две години по-късно, анализът е задълбочен, като е направен анализ [8] 

в контекста на това, какво е развила и променила в положителен план 

корпоративната социална отговорност в индустрията за производство на 

мобилни телефони в началото на 21-вия век и особено в динамичния период 

от 2006 до 2008 година. Изследването продължава да е фокусирано върху 

снабдителните вериги (веригите на доставките) на компаниите за мобилни 

телефони. 

След като компаниите – собственички на основните брандове при 

мобилните телефони са анкетирани за доклада от 2006 година, центърът за 

изследване на мултинационалните корпорации – SOMO остава във връзка с 

тях и продължава да следи измененията в политиката им по корпоративна 

социална отговорност (CSR) и в областта на отговорността за снабдителните 

вериги [8, 1 p.]. 

През месец януари 2007 и през април 2008, са изпратени нови 

въпросници до компаниите – собственички на основните брандове при 

мобилните телефони, с които е поискана допълнителна информация относно 

развитието на специфични случаи и на политики от общ характер. На база на 

тази информация, комбинирана с резултатите от „desk“ изследване е 

подготвен докладът от 2008 година [8, 1 p.]. 
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2. Ключовият характер на проблема с отговорността за снабдителните 

вериги  

Основните проблеми в снабдителните вериги на производителите на 

мобилни телефони идват от самия край, от дъното на снабдителната верига, 

намиращо се най-често в мините на ДР Конго, Замбия и Индонезия, където се 

добиват метални руди, много често минавайки през много междинни спирки, 

докато стигнат производствените помещения на основните брандове [1, 5]. 

В края на жизнения си цикъл, продуктите на индустрията за мобилни 

телефони могат и отново да свършат в света на развиващите се страни като 

електронни отпадъци (e-waste). Важно е да се осъзнае, че снабдителна верига, 

фактически е пирамида, с компании с много доставчици, които от своя страна 

също имат много доставчици. Докато броят на доставчиците расте на всяко 

следващо ниво на веригата на доставките, нивото на консолидация спада. 

Неравномерното разпределение на пазарната сила, съсредоточена при 

компаниите с големите брандове, е довело до злоупотреби и нарушения, като 

рисковете и разходите се „смъкват надолу“ по снабдителната верига към 

тези, които са най-уязвими. 

По-нататък, надолу по веригата, бизнесът става по-фрагментиран, 

нееднороден и агресивен и връзките между компаниите отслабват, като 

много компании, които произвеждат компоненти ги доставят пряко на 

компаниите с големите брандове или пък ги продават чрез „производители – 

контрактори“ или чрез компании за електронни производствени услуги. 

Често, крайният продукт е сглобен от елементи и компоненти, които са 

закупени, пряко или индиректно от стотици, а понякога и от хиляди 

доставчици. Степента, до която компаниите, собственици на големите 

брандове „аутсорсват“ крайните си продукти, варира между повече от 60 на 

сто при Sony Ericsson и по-малко от 35 на сто при Nokia. (В интерес на 

истината, повечето компании от индустрията за производство на мобилни 

телефони, съобщават броя на доставчиците си в ежегодните им доклади за 

корпоративна социална отговорност). 

Пет от най-големите компании – производители на мобилни телефони, 

имат известни изисквания към доставчиците си. В някои случаи има и 

допълнителни механизми за установяване на съответствието на поведението 

на доставчиците на изискванията на компаниите – производители на мобилни 

телефони. Но според изследователите, „когато се погледне реалността зад 

обещаващите фрази на докладите за корпоративна социална отговорност, 

картината става все по-мрачна“ [8]. 

Възникват съмнения около това, доколко твърдения на самите компании 

отговарят на истината. Така например, през 2008 година, наблюдателите 

сериозно се усъмняват в твърденията на “LG”, че се подобрили условията на 

труд в цялата група от фирми. По това време в “LG” имат кодекс на 

поведение с крайно минимални изисквания, без към него да е посочен 

механизмът на приложение [8, 6 p.]. Това контрастира с доста по-прозрачния 
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подход на “Motorola” и “Nokia”, които дават много по-подробна информация 

по въпросите на корпоративната социална отговорност. Въпреки това и там 

има недоизяснени въпроси, що се отнася до снабдителните им вериги. 

Обичайно обвинение към компаниите – производители на мобилни 

телефони, което можем да разглеждаме като “gap” с глобален мащаб е 

въпросът за нежеланието им да информират публиката по прозрачен 

начин за своите доставчици, за проблемите, свързани с въпросите на 

труда и за плановете им за корекции на съществуващото положение. 

В повечето случаи не става ясно, до какви последващи действия са 

довели публикуването на съответния доклад за корпоративна социална 

отговорност и последвалите одити. 

 

3. Изгубени между хилядите доставчици 

Ситуацията става обезпокоителна, когато се осмисли простият факт, че 

компаниите – производители на мобилни телефони работят с хиляди 

различни доставчици. Фирмите на тези доставчици, които са „надолу по 

снабдителната верига“, често са напълно скрити от всякакво публично 

внимание – било то от групи активисти на гражданското общество въобще 

или пък от специализирани групи за подкрепа на трудещите се, профсъюзи и 

други такива. 

Извън погледа на обществото, нарушенията на трудовото 

законодателство и на етичните норми в трудовия процес стават лесно, 

особено в тези фабрики и предприятия, които са извън производствения 

цикъл на компаниите за мобилни телефони и се намират в самото начало на 

снабдителната верига (веригата на доставките). В най-добрия случай, 

компаниите са готови да положат усилия за подобряване на условията при 

техните доставчици от първо ниво и предпочитат да отговарят на критични 

изследвания (както и разследвания) и да предприемат съответни действия “ad 

hoc”, отколкото да хвърлят сили за реално подобряване на състоянието на 

нещата по цялата снабдителна верига. 

Запитвани за този си подход, повечето компании за мобилни телефони се 

позовават на договорите си с доставчиците, които не им позволяват да дават 

информация за поръчките или просто отказват да дават сведения за одитите и 

за плановете за последващи корекции. 

Доста тягостно впечатление прави факта, че след като някоя организация 

огласи данни за нарушения на трудови права в дадена компания – доставчик, 

някои компании производители на мобилни телефони отказват поръчките си 

за нея. 

Това е така наречената практика „късай и бягай“ (“cut and run”). Тази 

практика не е приемлива, защото работниците в компаниите доставчици 

започват основателно да се боят, че ще загубят работата си ако съобщят за 

някакви техни проблеми. Намаляването на поръчките или насочването им в 
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някаква друга посока, към друг доставчик, създава у работниците и 

служителите впечатлението, че е по-добре да си мълчат. 

При компаниите – производители на мобилни телефони, системата на 

одитите е фокусирана и съсредоточена почти изцяло върху доставчиците от 

първо ниво (от първи ред) и все още е най-често срещания метод за проверка 

на съответствието на практиките на доставчиците със собствените им 

кодекси на поведение. Компаниите все още силно разчитат на самооценките 

на доставчиците, при следенето на съответствието на практиките им със 

законовите изисквания и с изискванията за устойчивост. 

Що се отнася до следващите нива във веригата на доставките, 

компаниите отново разчитат много силно на това, че доставчиците ще 

прилагат техните кодекси на поведение. Обективно погледнато, 

ангажирането на доставчиците с добрите практики на корпоративната 

социална отговорност нараства. Това замества следенето и въвеждането на 

ред при доставчиците, но е трудно за сега да се прогнозира как точно ще се 

развият събитията в бъдеще. 

В много страни, няма данни компаниите – производители на мобилни 

телефони, да работят и да си партнират с профсъюзите или с групи за защита 

на човешките права във връзка със снабдителните вериги. 

 

4. Заключение. Необходими са право на колективно договаряне и 

„пространство за промяна“ 

Ангажирането на местните организации, както и евентуалното пряко 

участие на работниците в укрепването на кодексите на поведение и в 

наблюдението за спазването им, може да се разглежда и като резерв за 

подобряване на положението. Самите работници не са запознати с кодексите 

на поведение и няма функциониращи системи за отправяне на жалби и 

оплаквания. Работниците не са информирани и за резултатите от одитите и не 

са ангажирани по никакъв начин в плановете за провеждане на действия за 

корекции и подобрения въз основа на резултатите от одитите. 

Правото и свободата на сдружаване могат да бъдат открити в някои от 

кодексите за поведение, но правото на колективно договаряне отсъства от 

всички разглеждани кодекси. Важно е компаниите да не се ограничават с 

формалното признаване на правото на работниците на сдружаване и да се 

уверяват, че всички техни доставчици гарантират това право в неговата 

цялост. 

Освен това, политиките на корпоративна социална отговорност трябва да 

покриват въпроси, които отиват оттатък стандартните социални и екологични 

проблеми, въпроси които са пряко свързани с непочтените навици и обичаи, 

възникнали като резултат от силовите и властови дисбаланси в 

снабдителните вериги. Доставчиците на различните нива могат да се 

подобрят истински в социален и екологичен план, само ако им се даде 

пространство да го направят - икономически и във времето. 
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Abstract. The application of corporate social responsibility (CSR) in the field of transport 

and logistics is known as logistics social responsibility (LSR). LSR is defined as “the social 

responsible management of the supply chain from a cross-functional perspective”. A basic 

concept in LSR is “purchasing social responsibility” (PSR), which means “the involvement 

of purchasing managers in socially responsible supply chain management”. Modern logistics 

now extends to the coordination of all phases that are identified in the process of supply, 

production and sale of the company, as well as its relations with the environment in which it 

operates. While supply chain management has been seriously studied - theoretically and 

practically, the study of horizontal cooperation is still at an early stage. Horizontal 

cooperation in transport and logistics, refers to the identification and use of “win-win” 

situations between companies that are active and operating at the same level of the supply 

chain to improve their results. Two typical examples of good practices of LSR and CSR in 

logistics are considered - strategies for return transportation (Backhaul Case) and merging of 

landfills (Multi-Depot Case). The refusal to apply the various practices of horizontal 

cooperation has become one of the “gaps”, in terms of logistical social responsibility (LSR). 

Keywords: logistics, horizontal cooperation, corporate social responsibility, CSR, logistics 

social responsibility, LSR, purchasing social responsibility, PSR. 

 

1. Въведение. Посоки на изследване на CSR в логистиката 

Приложението на корпоративната социална отговорност (CSR) в сферата 

на транспорта и логистиката е познато като логистична социална отговорност 
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(logistics social responsibility - LSR). Авторите на студията „Приносът на 

мениджърите по закупуването към социално отговорното управление на 

снабдителната верига” Craig R. Carter и Marianne M. Jennings дефинират 

логистичната социална отговорност (logistics social responsibility - LSR), като 

„социално отговорното управление на веригата за доставки от 

междуфукнционална гледна точка (cross-functional perspective)“ [4]. 

Основно понятие в разглежданото изследване е “purchasing social 

responsibility” (PSR) – под което се разбира „ангажирането на мениджърите 

по закупуването в социално отговорното управление на снабдителната 

верига”. Въпросната PSR се състои от широк „масив” от поведения и начини 

на държане, които широко погледнато попадат в категориите на 

мениджмънта на околната среда; дейностите по сигурността, разнообразието, 

човешките права и качеството на живота, етиката и общността и 

филантропичните действия.  

Изследването на Craig R. Carter и Marianne M. Jennings има амбицията да 

разгледа всички тези дейности едновременно. То търси отговор на три 

въпроса: 

Първо: Какви са специфичните дейности, които съставят социално 

отговорното управление на снабдителната верига (веригата на доставките)? 

Второ: Какви са предшествениците (antecedents; тук се имат пред вид 

„драйверите” - движещите сили на PSR от една страна и бариерите и 

пътищата за преодоляването им от друга) на социално отговорното 

управление на снабдителната верига? 

Трето: Какви са последиците от управлението на снабдителната верига 

по социално отговорен начин? (Изследването предлага заключението, че има 

поне четири съществени и преки „драйвера” на PSR: 1. Ориентирана към 

хората организационна култура, която възприема ценности като честност и 

желанието да бъдеш добър корпоративен гражданин. 2. Организационни 

политики, които насърчават социалната отговорност. 3. Индивидуални 

инициативи на работниците и служителите. 4. Натиск от външни клиенти). 

За да се отговори на тези въпроси е организирано двуетапно проучване. 

През първата фаза са проведени дълбинни интервюта с 26 изпълнителни 

директори и мениджъри в трите широки области на логистичния 

мениджмънт: закупуване, транспортиране и складиране. 

Тук целта на изследването е да се разгледат въпросите, свързани със 

социално отговорното управление на снабдителната верига от 

междуфункционална глeдна точка (cross-functional perspective), понятие, 

което изследователите наричат логистична социална отговорност (logistics 

social responsibility - LSR). 

След като са направени съответните изводи от първата фаза на 

изследването, през втората фаза са проучени части от констатациите от 

интервютата, като е използвано широко мащабно изследване на мениджърите 

по закупуването (purchasing managers). Изследва се ангажирането им в 
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корпоративната социална отговорност, понятие, което Carter и Jennings 

наричат “purchasing social responsibility” (PSR). Тук отново са направени 

изводи в контекста на трите въпроса, които са си задали изследователите, 

споменати по-горе. Отделно от стандартните политики и практики, които 

компаниите, действащи в съответствие с принципите на корпоративната 

социална отговорност (CSR) се очаква да интегрират, (които включват 

ангажираност на заинтересованите лица, прозрачност и др.), логистичната 

социална отговорност (LSR) се състои от някои специфични дейности, които 

са свързани с устойчивото управление на веригата на достaвки. Тези 

дейности са управление на покупките, транспорт, пакетиране, управление на 

складовете и обратна логистика [6]. 

В научната литература могат да се намерят поне няколко труда, които 

предлагат интеграцията на КСО и принципите на устойчивостта в областта 

на логистиката [5, 6, 13]. Много от тези трудове обръщат специално 

внимание на екологичния стълб на устойчивостта и разглеждат важни 

негативни ефекти като замърсяването и консумацията на гориво. 

От гледна точка на интегрираната устойчивост, тези трудове могат да 

бъдат класифицирани като „бизнес случаи“ [3]. Това е така, защото крайната 

цел е да се повишат корпоративните ползи, както поради еко - ефикасността, 

така и поради социалната продуктивност. Логистичната социална 

отговорност (LSR) се стреми да постигне устойчивост по един практичен 

начин, балансирайки между еко - ефикасност, социалната продуктивност и 

социалната справедливост. Компромисът между социалните и екологичните 

аспекти също трябва да бъде взет предвид. 

 

2. Оптимизация, LSR и CSR 

Оптимизацията е традиционно използвана за намаляване на разходите в 

логистиката. Методите за оптимизация могат да бъдат използвани например 

за определяне оптималните нива на запасите [17] или за намаляване на 

транспортните разходи [20]. Транспортът е основна задача във всяка 

логистична услуга. Той също представлява най-големият дял от общите 

логистични разходи [16]. Секторът на транспорта и логистиката е глобален 

по своята природа и има широк набор от въздействия, които могат да имат 

отражение върху икономическите, климатичните и социалните измерения на 

обществото - и по позитивен, и по негативен начин. Като сектор от все по-

съществено значение на глобално равнище, широк спектър от заинтересовани 

страни последователно развиват интерес към това, какво тези организации 

правят понастоящем, както и какви са техните бъдещи планове по отношение 

на устойчивостта. Важността на приложението на принципи на 

корпоративната социална отговорност (CSR) в логистиката е широко 

призната от академичната общност и практиците, които използват термина 

„логистична социална отговорност“ (Logistics Social Responsibility - LSR) по 

отношение на социално отговорното управление на логистиката [5, 6, 14]. 
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Модерната логистика вече не е ограничена просто до управлението на 

транспорта и складирането на физически стоки. Вместо това, понастоящем, 

тя се простира до координацията на всички фази, които са набелязани в 

процеса на доставки, производство и продажба на компанията, както и 

нейните връзки с околната среда, в която оперира [15]. 

В този смисъл, Съветът на специалистите по управление на веригата на 

доставки (Council of Supply Chain Management Professionals) определя 

управлението на логистиката като „онази част от процеса на осъществяване 

на веригата на доставки, която планира, прилага (implements) и контролира 

ефикасния, ефективен поток, движещ се напред и обратно и складирането на 

стоки, услугите и свързаната информация между точката на произход и 

точката на потребление, за да се отговори на изискванията на клиентите“ [7]. 

Глобализацията донесе важни промени в начина, по който доставчиците 

на транспортни и логистични услуги оперират. В тази нова реалност, 

сътрудничеството се проявява като интересна търговска стратегия на 

доставчиците на логистични услуги (Logistics Services Providers - LSPs) или 

вертикално с клиенти, или хоризонтално с други LSPs компании [18]. 

Чрез сътрудничество, доставчиците на логистични услуги (LSPs), 

намаляват разходите си, достигат по-широки пазари и предлагат интегрирани 

пакетни услуги на своите клиенти. Вертикалното сътрудничество е 

принципно познато като управление на веригата на доставки (supply chain 

management). Това понятие е широко разглеждано в литературата и въпреки 

че много дефиниции могат да бъдат открити, повечето от тях споделят 

концепцията за сътрудничество между компаниите, свързани с жизнения 

цикъл на продукт или услуга, от суров материал до разпространение до 

клиенти [8, 19]. 

Докато в литературата се наблюдават множество трудове относно 

управлението на веригата на доставки, както от учени, така и от практици, 

изследването на хоризонталното сътрудничество е все още в ранна фаза. В 

статията си „Хоризонтално сътрудничество във веригата за доставки на 

индустрията за производство на полупроводници“, изследователите Bikram 

K. Bahinipati, Arun Kanda и S. G. Deshmukh, дефинират хоризонталното 

сътрудничество като „бизнес споразумение между две или повече компании, 

намиращи се на едно и също ниво във веригата на доставките, целящо да се 

постигне улесняване на работата и сътрудничество към осъществяване на 

обща цел“ [2]. Според дефиницията, предложена от Frans Cruijssen, Wout 

Dullaert и Hein Fleuren в статията им „Хоризонтално сътрудничество в 

транспорта и логистиката: преглед на литературата“, хоризонталното 

сътрудничество се отнася до идентифициране и използване на “win - win” 

ситуации, (т.е. където всички страни в сделката печелят), между компании, 

които са активни, оперират на едно и също ниво на веригата за доставки, за 

да подобрят резултатите си [9]. Съществуват няколко социални и екологични 

проблема, които също биха могли да мотивират хоризонталното 
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сътрудничество в областта  на транспорта и логистиката и които 

следователно, биха могли да насърчат развитието на корпоративната 

социална отговорност в сектора транспорт и логистика. По отношение на 

социалните въпроси, удовлетворението и качеството на живот на работната 

сила в областта на транспорта и логистиката могат да бъдат считани като 

едни от най-важните придобивки от хоризонталното сътрудничество в 

сектора транспорт и логистика. Както ще бъде разгледано в последващите 

примери, ползи, свързани с околната среда, също биха могли да бъдат 

извлечени от практиките на хоризонтално сътрудничество [12]. 

 

3. Два характерни примера на добри практики на LSR и CSR в 

логистиката 

3.1. Първи пример: Стратегии за обратен превоз 

Една от целите на хоризонталното сътрудничество в логистиката е да 

допринесе за намаляването на празните обратни превози или превозите без 

товар. Според доклад на Европейската комисия от 2011година, празните 

обратни превози представляват около 25% от пътните превози в Европа. 

Затова съществуват регламенти, според които транспортните компании, 

които пресичат чужди държави по време на своя обратен път, могат да качват 

товари в държави, където превозните средства не са регистрирани. Тази 

практика, наречена „каботаж“, спомага за оптимизацията на използването на 

капацитета на превозвачите. 

Един типичен не-кооперативен сценарий е, когато всеки доставчик на 

услуги, определя свой собствен набор от маршрути за доставки до клиентите 

си. Обратно, когато се работи в сценарий на сътрудничество, където 

стратегиите за обратен превоз са взети предвид - т.е. някои маршрути са се 

слели, се увеличава действителната употреба на превозни средства по време 

на обиколка. Сравнението на двата сценария ни дава една първоначално 

интуитивна идея по отношение на ползите, в смисъл на маршрутни 

дистанции и брой необходими превозни средства, които могат да бъдат 

постигнати при наличието на хоризонтално сътрудничество. 

Въпреки че основните цели на хоризонталното сътрудничество са 

намаляване на разходите за доставки и също предоставяне на по-бързи 

услуги за разпространение до клиентите, други важни ползи са свързани с 

намаляване на влиянието върху околната среда посредством дейностите по 

разпространението. В ЕС около 18% от вредните емисии са резултат от пътни 

превози [11]. Следователно, сътрудничеството между партньорите в 

транспортната индустрия би могло да спомогне за намаляването на 

екологичната следа, тъй като би могло да намали броя на необходимите 

пътувания и да увеличи ефикасността на превозвачите. 

3.2. Втори пример: Сливане на депа 

Подобно на първия пример, типичният не-кооперативен сценарий е, 

когато всеки доставчик на услуги определя свой собствен набор от маршрути 
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за доставки до клиентите си. Обратно, при работа с маршрутите в сценарий 

на сътрудничество, всеки клиент получава доставка от най-близкия спрямо 

него доставчик. Сравнението на двата сценария, осигурява отново 

първоначална интуитивна идея по отношение на ползите, в смисъл на 

дистанции, време за преодоляване на маршрута и нива на отделяне на 

емисии, които могат да бъдат постигнати посредством хоризонтално 

сътрудничество. 

 

4. Заключение 

Тук имахме възможността да разгледаме значението на съобразяването с 

корпоративната социална отговорност (CSR) в транспорта и логистиката и 

как тя може да бъде насърчавана, чрез използването на практиките на 

хоризонтално сътрудничество. 

В действителност, хоризонталното сътрудничество би могло да доведе 

не само до намаляване на разходите за дистрибуция, но и на замърсяващите 

газови емисии и на времето за доставка. С последното пък се предлага по-

добро обслужване на крайните клиенти. 

Бяха предложени два примера от практиките на хоризонтално 

сътрудничество, които биха могли да допринесат за подобряването на 

корпоративната социална отговорност (CSR) в малките и средни 

предприятия. За единия от тези примери, Raúl León и Angel A. Juan са 

провели числови експерименти, за да се определят количествено 

(квантифицират) ползите, които практиките на хоризонталното 

сътрудничество предлагат [12]. 

Според резултатите от числените експерименти, една стратегия за 

хоризонтално сътрудничество би могла да допринесе за значително 

намаляване на очакваните разходи, както по отношение на пропътуваното 

разстояние, така и по отношение на вредните, замърсяващи емисии. 

Допълнителни спестявания за маршрутни разходи, свързани с времеви 

фактори или до фактори, свързани с околната среда, също биха могли да 

бъдат взети предвид и така да направят хоризонталното сътрудничество дори 

по-желана практика за мениджъри в сферата на транспорта и логистиката. 

Затова и не е изненадващо, че регулаторите и създателите на политики 

са окуражавани постепенно да отварят транспортните пазари, тъй като се 

очаква това да увеличи гъвкавостта на операциите и конкуренцията на 

националните пазари, като същевременно осигурява честна конкуренция, 

поддържане на подходящи социални норми и позволява да се направят важни 

спестявания и икономии, допринасяйки по този начин за устойчивостта и 

социалната отговорност в сектора. 

В случая на ЕС, Групата на високо равнище [10], идентифицира и 

изследва 4 ключови препятствия за създаването на Единна Европейска 

транспортна зона, в която като допълнение, трансграничното сътрудничество 

е нужно да бъде изрично насърчавано от държавите-членки. Тези 
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препятствия, а именно недостиг на шофьори, налагане на законодателството, 

каботаж и липсата на иновации и на прилагане на добри практики, са тясно 

свързани с въпросите но устойчивостта, като много от препоръките в този и 

други доклади са в съответствие с принципите на корпоративната социална 

отговорност (CSR). 

С други думи, НЕ прилагането на различните практики на хоризонтално 

сътрудничество се е превърнало в един от пропуските, в един “gap” по 

отношение, както на логистичната социална отговорност (LSR), така и по 

отношение на корпоративната социална отговорност (CSR) въобще. 
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Abstract. This paper aims to offer a reflective analysis of voice in a philosophical and 

ethical perspective. Voice and subjectivity, voice and exit, voice and change, voice of the 

leader and that of the employee, voice of the mentor are the main areas of study. Some 

novel aspects are described on the basis of meta-analysis of literature in philosophy and 

organizational behavior. The main thesis is about the importance of the voice culture, seen 

as the voice culture of the manager and as a dimension of the organizational environment as 

well. In this sense, the text can be stimulating as a guidance to improve personal and 

organizational behavior.  

Keywords: voice, subjectivity, philosophy of voice, moral voice, leadership behavior, 

organizational culture. 

 
1.Уводни думи за философската, етическата и мениджърската 

перспектива към гласа 
„Човешката общност се простира дотам,  

докъдето стига човешкият глас“ 

Аристотел 

 

Осмислянето на темата ще започна с припоняне, че ключово 

съдръжание на мениджмънта е управлението на хора, независимо от термини 

и теории, социални, времеви и браншови особености. Критическата 

рефлексия e интегрална част от стратегическото мислене на всеки мениджър 

- кoe e най-доброто възможно и правилно е въпрос, който винаги стои при 

управлението на всяка организация. Човешките желания, емоции, страсти, 

външен вид, език на жестовете – всичко е вплетено в амалгамата на 

организационния живот. Някои изследователи предлагат понятия като 

„сенсориум в работата, мулти-сензорната осъзнатост“ [1], които да 

опишат сцената на работа, типа докосвания между хората, звуковете, мириса 

и вкуса. Подобни „подробности“ всъщност могат да са важен аспект на 

организационния живот, привързаността към работата и задържането на 

персонала. В постемидемичната ситуация от последните месеци се 

засилва ролята на гласова комуникация в сравнение с доминирането на 

образната. Голям е интересът например към гласовата активация за 
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докосване на повръхости, към гласовите технологии при управление на 

складове и др. пространства. 

 

Гласът е бил по-рядко осмислян в широк контест. Самата дума глас 

предизвиква спонтанно музикални асоциации, вокални и вербални 

представи, спомени за големи или значими гласове от личния опит или от 

медиите. Терминът поражда също политико-правни конотации. Той има и 

маркетингово-потребителска употреба (например, чрез фразата глас на 

потребителя). Целта на настоящия доклад е да го разгледа в максимално 

широката рамка на философия, етика и организационни изследвания. 

Задачата е да се експлицират основни идеи на философи, културолози, 

психолози за този феномен така, че да са полезни за мениджъра, неговото 

самопознание и за «очовечаването» (т.е. - допълването с нови подходи и 

знания за човешката субективност) на управленското образование. 

 

2. Глас и субективност 

Субективността естествено е основното поле, в което 

хуманитаристиката, поведенческите науки и философията осмислят 

феномена глас. В различните дициплини, занимаващи се с човешкия дух и 

познание, са предложени разнообразни перспективи.  

В рамките на психологическата наука могат да се отделят две посоки 

за аналитична работа. В когнитивните науки се подчертава основната роля 

на звучащия собствен глас ― субектът тук е индивида. Изтъква се и 

самостойността на гласа на другите, който, разбира се, е важен за 

формиране на съзнанието. В теориите за моралното развитие на индивида 

(колбергиански и неоколбергиански) този глас на другите се конкретизира 

чрез значимостта му в конвенционалния и автономния етапи на моралното 

съзнание [2]. В психоаналитичното направление гласът (на пациента) се 

възприема като симптом, преграда и “врата” към несъзнаванотo. Тук 

гласът е важен на първо място за внимателното ухо на слушащия, който 

може да чуе и разчете ключови улики за разкриване на следи от затаени 

травми в казаното чрез глас. 

В литературоведките теории се осмисля гласът в текста. И тук могат 

да се обобщят два подхода: в първия акцентът се поставя върху 

уникалността на гласа (на автора, говорещия), докато във втория тип 

теории изследователите изтъкват, че във всеки глас всъщност има множество 

такива. Тук се появява и налага евристичното понятие за многоголосие 

(хетероглосия, полифония) на руския мислител М. Бахтин. Подчертават се 

многото слоеве вокалност във всеки текст, доколкото понятието диалог, 

диалогичност и другост са същностни за философията на М. Бахтин [3]. 

В изкуствоведческите теории и специално тези за музикалното и 

театралното изкуство си служат с «палитра» от различни свойства, 

приписвани на феномена глас. Сред тях са онези, които се използват в 
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изпълнителските изкуства и обучението по тях по правилото „както случаят 

изисква“ – контекстуално, персонално, инцидентно или систематично. 

Свойствата на гласа варират спрямо неговата акустичност, резонанс, 

музикалност, емоционалност и моментност (мимолетност). Последното е 

интересно във философски и управленски план - тук се улавя особената 

темпоралност на гласа, неговата ефимерност и неуловимо присъствие. 

Тези неповторими свойства засилват функцията на гласа като 

пространствен маркер или инструмент на езика (при говоренето и 

текстовото многогласие). 

 

3. Глас и промяна: философски и социологически прочит 

Глас и изход. Една от първите разработки в края на 20 в. (ако 

пропуснем дългата „разходка“ из историята на философията), която насочи 

вниманието към гласа в социален и мениджърски ракурс, е тази на А. 

Хиршман [4]. (За този важен труд за първи път научих от проф. Пол Хейн по 

време на обучение по икономика и бизнес етика в АУБ, Благоевград  през 

1994г. П. Хейн е автор на един от първите учебници на български по теория 

на пазарното стопанство [5]). В „Изход, глас и лоялност“ се 

концептуализират по нов начин политическите аспекти на икономическото 

поведение като инструмент за промяна, при това отнесени към всяка 

общност и организация. В подобен контекст глас става конструкт с ключов 

смисъл в интерпретиране и реално организиране на процеси в човешки 

групи. Гласът (гласовете) е изход към ново състояние, отговор и „спасение“ 

от залез и разпад на всяка организация – фирма, корпорация, институция 

или държава. Такова мислене за гласа е адекватно и полезно за дейности 

като професионална защита, трудова закрила, легитимиране на протестни 

форми и работа на професионални съюзи, за защита на всякакви права.  

Днес, след около половин век, подобно тълкуване на гласа като ключов 

термин в дискурса за общностни процеси може да изглежда декларативно и 

очевидно, но всъщност не е - дори само поради добавяне на нови претенции 

за права (например, екологични права) към изконното право на глас. Така 

гласът като универсален „код“ се оказва креативно средство в 

междудисциплинарни изследвания и дискусиите за човешкото поведение. В 

организационната и бизнес етиката също има изследвания, основаващи се на 

идеите на А. Хиршман. Показано е, че гласът като изход е важен механизъм 

за подобряване на организационното благополучие. „Използването“ на 

гласа като изход в една общност води до корекция на общностните норми - 

така се определят нови граници на лоялността, посоки за корекции в 

управлението, различни еталони за лоялно поведение. Прецизират се 

разликите между юридическо, етическо и психологическо разбиране за 

лоялността, както и отношението към конфликти между тях, възприемането 

на прояви на whistleblowing (морално опраданото предателство спрямо 

организацията) и др. под. Гласът става обяснителен инструмент за 
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облагородяване на организационния живот. Една от първите публикации в 

тази перспектива е на М. Кийли и Дж. Грахам [6]. Авторите oбосновават 

идеята, че наличието на изход и глас очертава основната рамка за 

благополучието – индивидуално и организационно. Това означава, че човек 

следва да има гарантирани възможности за изход и глас при артикулиране на 

несъгласие на глас и това е фундаментално условие за огуряване на 

хармонично лично и общностно благополичие. 

Обезгласяване на логоса и политика на гласа. Философските учения 

предлагат широко разнообразие от „платформи“ са осмисляне на гласа, 

особено - в контекста на съвременната комуникация, която е разкъсала 

мисленето от говоренето, визуализирайки и масовизирайки приоритетно 

образите преди идеите [7]. Тук ще изтъкна идеите на Адриана Кавареро – 

един от най-известните италиански философи в момента. А. Кавареро 

изследва гласа на границата между философски, социологически, 

политологически и феминистки прочит. Тя се интересува от процеса на 

обезгласяване: този, който говори, неизбежно се разкрива в общото звучене 

на своя глас, без значение „какво“ казва. Другите - всички ние днес- 

приемат този факт за даденост и това се илюстрира в ежедневните ситуации 

- например, когато питаме по телефона: „Кой е? Кой говори?“, най-често 

чуваме: „Аз съм...“. Изхождайки от уникалността на всеки глас и от 

самовъзприемането на собствения, А. Кавареро препрочита историята на 

философията, както и други хуманитарни науки и изкуства - лингвистика, 

музикология и политическа теория. В своята версия тя показва как се е 

случило „обезгласяването на Логоса“ - чрез упорито привилегиране на 

телефонната семантика, на гласа на конкретния говорещ, който не само 

вижда „от собствената си камбанария“, но и чува/слуша, пита/не пита 

едностаранчиво-субективно. Този разказ на историята на филсофията е 

близък до феминисткия прочит «на различен глас» (според де Бовуар, 

Гилиган, Нодинг, ако споменем само основни имена). Във философския 

феминизъм като цяло се настоява за „говорене със собствен твой/наш глас“ - 

т.е. чрез мислене и действие по начини, които са съзвучни на „опитани“ 

житейски перспективи, преживявания и притеснения на казващия субект. 

Доминирането над или подчинеността на жените във всяка област на живота 

се разглежда като политически въпрос, а не като частен. В този дух и А. 

Кавареро показва, че гласовете на тези, които са в женска роля в 

историята на културата - от сирените и музите, от Ехо до М. Калас, от 

примадоните в операта до Мадона – са някаква контраистория на 

културата. Гласовете на женските роли не са въплътени триумфално в 

нематериален и семантичен план, а предимно в границите на материалното и 

видимото (като скулптура, живопис и запис).  

Като реконструира „женската“ контраистория (контракултура или 

„субкултура“ си позволявам да добавя), Кавареро въвежда понятието 

"политика на гласа". В съвремената политика на гласа е станало важно не 
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толкова комуникативното съдържание на дискурса (консенсусът или 

смисълът), а това кой точно говори [8]. Политиката на гласа следва да се 

обърне към античната свързаност между Логос и Полис. Интересна посока за 

бъдещи философски размисли задава теорията за обезгласяването на логоса, 

предложена в новата книга на А. Кавалеро, която проблематизира културата 

на прецизността и на морално правилното [9].  

Глас и лидерство. Понятието глас е ключово за много от концепциите 

за организационно лидерство. Разбираемо е, че тук, съобразно темата, се 

визират приоритетно холистичните, философски и „разширени” трактовки 

за лидерство [10]. Философският подход към лидерството предполага по-

всеобхватни и трансцендентиращи идеи, валидни за различни социални 

дейности и групи, за лидерски примери в контекста на времето и 

манталитета. Автентичността на лидерството се мисли холистично, като се 

търси в проявите на ангажираност, стил на управление, комуникативен 

талант. В последно време се изтъква специалното значение на т.нар. 

промотивен глас на лидера, т.е. „говорещ“ с желание да се чуят и обсъждат 

идеи, подтикващ и пораждащ ентусиазъм в слушащите. Гласът е станал 

компонент в някои холистични модели за лидерството. Например, М. 

Феърхолм предлага рамка за подобен цялостен подход [11], оригинална с 

това, че „откроява гласът на лидера“. В основата на изследването на М. 

Феърхолм са прагматични въпроси - как хората описват лидерството и как 

го преживяват в трудовия си опит. В крайна сметка лидерството е 

определно като система с все по-разширяващи се компоненти в четири 

перспективи - ценности, визия, вектор и глас (или моделът на 4 V – Values, 

Vision, Vector, and Voice). Kолкото повече се разширява перспективата на 

възприемане на лидерството в различни ситуации и контекст, с нови качества 

и прояви, толкова по-автентично е то.  

Глас и политика на отворените врати. Професорът по креативен 

мениджмънт Е. Морисън е автор на текстове и обучителни практики 

„Насърчаване на културата на речта“ за мениджъри. Тя изтъква ролята на 

откритостта и политиката на отворените врати като ключови за 

възможността служителите да могат да изразят мнението си по спорни 

противоречиви въпроси. За ефективността на тази отдавна известна политика 

се оказва важен гласът на мениджъра. Той трябва да предразполага 

емоционално и вербално-съдържателно, да подканва и ангажира. Някои 

дребни действия, жестове и интонации могат да разубедят всекиго и да 

тушират смелостта, която е нужна, за да изкажеш наглас морален, 

психологически и всякакъв болезнен проблем. Култура, в която хората 

свободно говорят, е жизнената среда, за да може да се преодолява 

неуместното и неправилното в организационното поведение. „Служителите 

са много по-склонни да говорят, ...ако организацията има лидери, които са 

отворени и достъпни, които са приемани като допринасящи за приноса на 

цялата организация, които показват уважение към мнението на другите и 
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дават пример за етично поведение“ [12]. Пространство, в което може да 

прозвучи гласът на всеки, минимизира йарархията в отношенията. 

Гласът на служителя. Често използвана дума в организационното 

ежедневие е „чуваемост“ вместо глас. Такъв изказ стеснява еднопосочно 

смисъла на организационната комуникация, закрепяйки безмълвното и 

пасивно поведение като норма. От проучване на специалните изследвания 

могат да се обобщят следните общи взаимовръзки: първо, пространството 

за глас на служителя се оказва ограничено от авторитарното лидерство, 

а се разширява тогава, когато има прояви на морално лидерство. На второ 

място, установена е положителна връзка между морално лидерство, 

пространство за гласа на служителите и по-високо ниво на обмен на 

информация в организацията [13].  

Освен общите зависимости, интерес представляват специфичните 

условия, придаващи сила на гласа на служителите. Какви са факторите, 

които спомагат служителите да чувстват сигурносат, когато имат глас, 

особено -критичен и изискващ глас? В едно от изледванията Е. Морисън за 

модела на гласа на служителите са идентифицирани две групи от фактори, 

ключови за развитието на културата на говорене - индивидуалните 

различия и контекстуалните фактори [14]. Даденият пример за действието 

на първия фактор е следният: служител, който работи във фирма повече от 

10 години и е много уважаван за опита си, е по-вероятно да се изкаже, за да 

повдигне притеснителни въпроси или да посочи грешка на началника. 

Контекстуалните фактори са на организационно ниво (микро-, мезо- или 

макросоциално). Към тях се отнасят самата организационна структура и 

култура, броят на служителите, работното настроение, нормите на ежедневно 

поведение, взаимоотношенията с ръководителите и стила им на лидерство. 

Специален интерес са натрупаните множество изследвания за това, че 

служители, работещи в Азия, обикновено възприемат организациите си като 

силно йерархични, патерналистични, директивни и не особено открити за 

говорене и диалог. Тези фактори не са благоприятни да прозвучи гласа на 

служителя, а мениджмънтът изглежда незаинтересован от техни 

предложения или критики отдолу [15]. 

Гласът на ментора в организацията. Темата за гласът на лидера би 

могла да се развива в множество посоки. Тук ще маркирам втория открояващ 

се - менторския глас. Функацията му е сплотяваща, интерактивна и 

„лечебна“. Да си припомним, че Ментор е герой от „Одисеята“ на Омир. 

Той е мъдър съветник, знаещ и опитен. Гласът на Ментор дава насоки и 

насърчение на сина на Одиесей Телемах за справяне с личните му дилеми, 

както бихме се изразили днес. Не случайн след 17 век името му става термин, 

който означава вдъхновител за мъдрост, предващ опит и поуки. Днес 

менторство е професия и услуга с нарастваща роля в индивидуалното и 

организационно консултиране. Менторът може да се нарича и съветник, 

обучител, треньор (коуч) или дори гуру. Вероятно доброто менторство е 
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комбинация от всичко това. Професионалният глас на ментора е с важни 

функции, т.к. разговарянето е същност на професионалната му изява. 

Менторството е връзка между двама за дефиниране и реализиране на целите 

на професионално и личностно развитие на единия от тях. Менторът е в 

„костюма“ на наставник. Но думата "наставник" вместо „метор“ внушава 

властова доминация и неравноправност в диалога. Менторът говори с гласа 

на опита, внушавайки доверие. Менторите са конфиденциални слушатели и 

модели за подражание – хора, които говорят от първо лице и в минало 

свършено време; те като че ли „са били там“, „знаят как стават нещата“ и 

открехват „тайни“. Гласът на ментора подкрепя и насърчава, като предлага 

както общовалидни идеи („житейкса мъдрост“), така и експертни знания.  

Kултура на гласа в организацията. Основен прагматичен въпрос е как 

мениджърите могат ефективно да развият култура на говоренето? Е. 

Морисън дава съвети, които подпомагат културата на гласа в организацията, 

обединени в рамките на благозвучния SPEAК модел: 

• Сигурността (Safe). На първо място организацията трябва да поддържа 

сигурна работна среда за всички, които на глас насочват 

вниманието на висшестоящите към проблеми. Може да се постигне 

чрез официално въвеждане на подходящи процедури за изказване на 

мнението. Това е послание до всички, че мълчанието е лоша проява, 

която не се толерира. 

• Властта (Power). Тя е особено важна за култури с голямо разстояние 

между мениджъри и подчинените им (Азия). Практически съвет за 

намаляване на психологическата дистанция е старата практика на 

„менажирай, докато се разхождаш наоколо“, като се търси неформален 

контакт със служителите. 

• Примерът (Example). Важно е всеки лидер да е пример за подражание с 

отвореност и достъпност. Служителите са многократно (според 

изследванията - 4-5 пъти) по-склонни да изразяват мнението си, когато 

лидерите имат приобщаващо поведение, което се постига чрез: 

задаване на въпроси и внимателно слушане; обсъждане и приемане на 

конструктивните аргументи; даване на полезна, а не формална, обратна 

връзка; приемане на съвети и действе съобразно тях; доверие към 

успяващите; поддържане на редовен контакт с всеки член на екипа. 

• Действията (Action). Изследвания на мълчанието в организациите 

стигат до извода, че главната причина служителите да се въздържат от 

оплаквания и идеи е вярата, че мениджърите няма да направят нищо. 

Това е известно и от практически опит, и от по-стари проучвания, където 

реакцията е наричана усещане за безполезност. „Защо да си правя 

труда да говоря, когато никой няма да ме чуе и да направи нещо?“ – 

това е своеобразното „колективно безсъзнателно“ на служителите.  
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• Критериите (за добро представяне) или ключът (Key). Мениджърите 

трябва да планират мерки и действия, за да убедят че има реална среда за 

откритост; те трябва да си изясняват причините за изказани и незиказани 

критики; като се концентрират върху решаване на  един - два ключови 

въпроса,  редовно обсъждани на глас в общността. 

 

4. Моралният глас: етически и културологични аспекти 

Гласът в организационната етика. Гласът в този контекст е метафора 

за разнообразните комуникативни действия в общността на работа – на 

словесното изразяване на морално основани гледни точки, но и на писмените 

изявления (претенции, петиции, жажби, молби, дори и анонимни оплаквания 

и доноси). Тези „канали за зазвучаване“ на моралния глас се усъвършенстват 

с времето и технологиите. Днес се експериментират нови специални учебни 

програми за служители, например GVV (Giving Voice to Values, Да дадем глас 

на ценностите). Целта на подобни програми е участниците да укрепват своя 

капацитет за справяне с ценностни конфликти и етични дилеми, като 

предварително се предвиждат различни сценарии, в които могат да попаднат 

техните личностни противоречия. Изучват се очаквани форми на съпротива 

и натиск от мениджъра и колегите, като е предвидено как би могла да се 

разгърне дискусията за ценностните избори. В подготовката предварително 

се записва и „репетира“ онова, което участниците биха могли да кажаат на 

глас, като така се оформя хода на предстоящия диалог – един разговор и за 

казаното наглас, и премълчаното [16]. 

Моралният глас на служителите е директен комуникативен ефект на 

етичното лидерство. Д. Ли и неговият екип се фокусират върху това как и 

кога моралното лидерство мотивира служителите да говорят по етични 

въпроси, като предлагат отговорите на този въпрос да се опишат с термина 

морална ефикасност. Тя служи като психологически механизъм, основан на 

ефекта на етичното лидерство и обратната връзка на „чуваемостта“ на 

моралния глас на служителите в организацията [17]. 

Глас и духовност на работното място. В книгата „Духовност на 

работното място: глас и разширяване на парадигмата“ М. Бърд разглежда 

гласа като условие за постигане на духовност в организацията. Последната се 

е обяснявала главно чрез езика на социалната справедливост. Духовността е 

постигане на определена социална свързаност (кохезия), спойка. В този 

смисъл гласът е компонент на екипността. Второто разбиране на духовността 

е застъпваното от М. Бърд - в организацията може да се стимулира размисъл, 

откликване, дори „изцеление“ и трансформации в душите [18].  

Споделянето на глас е условие за духовност на работното място. И чрез 

двете схващания се демонстрира, че духовността не е тъждествена на 

осмисленост на работата. Ако разширим обхвата на идеи при работата по 

духовността в организацията, включвайки настроенията и емоциите, както и 
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модели от трансформативното научаване и емоционаната интелигентност, то 

ролята на гласа,  убедителното говорене и силата на гласовото въздействие 

нарастват.  

„Сблъсък на гласове“ и културен превод. В изследванията за превода 

и за отчитането на културните различия в ерзиковия превод в последно време 

също си служат с термина глас в неговите семантични и философски 

значения [19]. Чрез гласа се дава нова възможност да се интерпретира 

етиката в превеждането като процес и да се прецизира етичната 

регулация в превода. И в предишни изследвания в областта на 

преводаческата етика като професионална етика се е изтъквало 

правилото за невидимия принос на много участници, агенти, субекти, освен 

преводача или интерпретатора (устния преводач). Всички те участват в 

процеса на писмения или устен превод.  

Върху такава „пъстра картина“, в която се вижда преводаческият труд, 

изпъкват предимствата на интерпретацията чрез конструкта за глас. 

Основното тук е избягването на „сблъсък на гласове“. Всеки езиков 

преност или тълкуване на смисъл е плод на много гласове, които „говорят“. 

Как това многогласие да се унифицира и да прозвучи достоверно и 

приемливо, щом като съдържа възможност за несъгласие при обяснение и 

постигане на разбиране. Добрите и лоши примери на превод и устен превод 

показват това. Чий глас да участва в преговорите между експерти, какъв е 

форматът им, кой има властта да преценява различните гласове - дали на 

преводачите и редакторите на преводачите трябва да се гласува толкова 

доверие и отговорност, колкото на авторите и издателите? Общоприеманият 

професионално-етичен съвет е: вместо да следват сляпо външни указания, 

преводачите и устните преводачи трябва да бъдат насърчавани да 

разсъждават с независим глас по спорни професионално-етични въпроси, 

да бъдат активно добросъвестни (а не пасивно изпълняващи) и лично 

отговорни. 

Глас и междукултурен опит. В обширната област на междукултурната 

делова комуникация има въпроси, директно кореспондиращи с феномена 

глас. Сред тях два са основни: 1) Стимулирането на участие, „даване“ сред 

непознати е особено важно днес за иновативна работа в дигитална 

мултикултурна среда. 2) Споделянето на крос-културен опит става „общо 

място“ и императив да повечето видове труд. Гласът, на който споделяш не 

е онзи, на който нареждаш. Споделянето под различни форми - лични, 

междуфирмени и чрез ментори става инструмент за подобряване на гласа и 

чуваемостта в организацията. Ето кратките препоръки, конкретизирани на 

основата на консултантските съвети на А. Буут:  

• Говори, оставяйки на другия „свободна територия“, като му даваш 

възможност постепенно „да се приближи“ до казаното от теб. 

• Използвай по-често индиректен език, когато говориш. 

640



• Вслушвай се в това, какво са разбрали и подразбрали, без да настояваш 

да чуят отново изговореното от теб. 

• Питай за съвет по-често, приканвай другите да споделят на глас [20]. 

 

5. Заключение 

„Философията е съзнание на глас“ [21]. Философската рефлексия 

върху глас и чуваемост е потребна за управлението на хора. Предложеният в 

доклада аналитичен преглед на тематизацията на гласа в етико-философска 

перспектива обогатил културата и поведенския потенциал на мениджъра, 

интересуващ се от самоусъвършенстване – както своето, така и на 

общността, която е натоварен да води. 
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Abstract:The following text analyses the creation of the Bulgarian free press as a reflection 

of the ongoing processes in the society and as a factor, which brings up important events: the 

adoption and defense of the Tarnovo Constitution, the proxy regime, the preparation for the 

Bulgarian unification etc. It is considered the role of the journalism for the building of the 

essential institutions and its part in defending the pluralism. Because the life in our country 

proves that democratic society without free and alternative speaking press, can always face 

up its antipode: deformed democracy. And from there the step towards dictatorship is only 

one. For this reason the pages of the newspapers of this period contain values with perpetual 

worth, which are valid to this day and will never lose their meaning in the future.  

Keywords: journalism, press, freedom, democracy, Constitution, liberals, 

conservatives, political parties.  

 

1. Въведение  

По традиция българското слово е нашата родина и хранилище на 

историческо ни битие. Неслучайно още през 1842 г. в пробната книжка на сп. 

„Любословие“ Константин Фотинов посочна, че периодичните издания са 

„повече потребни, нежели хляба“. Ето защо словесното изкуство е най-ярката 

форма на българския дух и чрез него може да бъде проследена философията 

на националната ни съдба. То носи и притежава силнно изразени 

етникосъзидателни и държавнотворчески функции. За своята смела 

гражданска критика по страниците на печата, много от най-видните умове на 

свободното българско общество заплащат и с цената на живота си. Те просто 

са унищожавани физически, от овластените на деня. Така че демократичната 

българска преса е може би този сектор на националния духовен живот, който 

е дал и най.-много човешки жертви, в хода на националната еволюция през 

последните 140 години. 

 

2. Изложение 

2.1. Издания на либералното крило 

 Периодът, в който започва своето развитие българската 

следосвобожденска периодика е един от най-бурните в новата ни история, 

наситен с драматични събития и повратни моменти. Журналистиката и от 

643

mailto:ivaylo.d@abv.bg


двете страни на Балкана отразява усилията за изграждане и укрепване на 

самостоятелната българска държава, утвърждаване на международния й 

статут и подготовката за осъществяване на националното обединение. В 

идейно отношения периодичните издания до Съединението (1885) имат 

две насоки: либерална и консервативна.„Либералният печат продължавал 

традициите на революционния и прогресивен печат на Възраждането, който 

изразявал интересите на преобладаващата част от българския народ – 

дребната буржоазия. Консервативният печат като наследник на 

просветителския и еволюционистки печат от периода на османското робство 

отстоявал интересите на по-малобройната група заможни българи“ [3, 

Стателова, Елена. Журналистика и книгоиздаване. В- История на България. 

Т. 8, С., 1999, с. 353-354]. 

 Въпреки ограничените материални възможности, развитието на печата е 

благоприятствано от установения в Северна и Южна България правен режим. 

Търновската конституция гарантира свободата на словото без цензура или 

необходимост от материален залог (чл. 79). А според чл. 81 отговорност 

носят последователно издателят, печатарят или разпространителя. 

Органическият устав на Източна Румелия също постановява свободата на 

печата и забранява предварителната цензура – чл. 40.  

През 80-те години на XIXв. водещо място в печата заемат органите на 

политическите партии. Най-ярките представители на либералния печат 

в Княжеството са вестниците „Целокупна България“ (1879-1880), 

„Независимост“(1880-1881), „Търновска конструкция“ (1884-1888). Към 

либералния печат принадлежат и вестниците: „Българин“, „Славянин“, 

„Работник“, „Свободен печат“. От 28 юли 1879 г. се създава за нуждите на 

управлението „Държавен вестник“. Отначало той излиза един път в 

седмицата, през втората и третата годишнина – по два пъти, а от год. XII – 

всеки ден. Най-често по страниците им пишат лидерите на либералното 

течение – Пето Р. Славейков, Петко Каравелов, Драган Цанков, Стефан 

Стамболов и др. В своите статии те разработват детайлите на либералната 

политическа програма за изграждането на Третата българска държава: 

необходимостта да се разработят „полезни закони”, които да „отприщят 

народните способности и сили”; като основа на държавния градеж  да служи 

само Търновската конституция; чрез изграждането на добре работеща 

администрация да се гарантира и самоуправлението на народа; образованието 

в България да бъде ”задължително за всички деца – без разлика на пол, вяра и 

народност”, а държавата да е главен спонсор на образователната система. 

Предвижда се същото така „в близко бъдеще” в София да се открие и „висше 

училище” – тоест университет; да се подпомага развитието на българската 

литература; правораздавателната система да бъде достъпна за всеки българин 

и справедлива в произнасянето на своите решения; да се създаде 

многочислена и добре обучена армия от „свестни борци за осъществяването 

на идеята за всенародното ни освобождение и обединение”; държавата да 

644



участва активно в икономическия живот, като поеме грижата за секторите, 

които не са по-силни за развитие от страна на едва прохождащия, свободен 

български пазар. Главната цел на икономическата политика да бъде 

постигането на „народното благоденствие”. За целта данъците и таксите да се 

справедливи като се спазва принципът онзи който има по-високи доходи, 

трябва да плаща и по високи данъци и обратното. Външната политика да 

осигури нормални условия за възходящото развитие на България в 

балканския регион и др. 

Първият брой на в. „Целокупна България“ излиза в Търново на 20 

юни 1879 г. Името й е повече от значещо – то символизира общонародният 

стремеж към единство. През август същата година редакцията се премества в 

София, а последният брой е с дата 9 май 1880 г. Периодичността му е два 

пъти в седмицата. Екипът е малък, но работи с възрожденски ентусиазъм. 

Освен Петко Славейков и Стефан Стамболов на вестника сътрудничат: 

Светослав Миларов, Иван Славейков, младия Алеко Константинов. Като 

орган на Либералната партия  „Целокупката“, както свойски са я наричали 

читателите, си поставя две основни задачи. Първо: да се бори за обединение 

на всички части на отечеството, и второ  да брани конституцията. 

„Целокупна България“ е вестник с голям успех, радващ се на завидна 

популярност. Това се дължи най-вече на Петко Славейков.  

Обществените ангажименти на Петко Славейков като председател на 

Народното събрание не му дават възможност да продължи да издава 

„Целокупна България“. Така на 27 август 1880 г. в София се появява 

началния брой на новия орган на либералната партия – в. 

„Независимост“ (1880-1881). И в пряк и преносен смисъл новата 

„Независимост“ е продължител на Каравеловия вестник – носи не само 

същото име, но и продължава номерацията му. Редакционната колегия на 

вестника е съставена от водачите на либералите: Петко Каравелов, Петко 

Славейков, Никола Сукнаров, Драган Цанков.   На практика програма на 

изданието съвпада с правителствената програма: спазване и съхраняване на 

конституцията, задължително средно образование, ефективна правосъдна 

система, справедливи данъци, работеща икономика. Външнополитическата 

му насоченост е русофилска. Водещи са публицистичните жанрове, най-вече 

фейлетонът.  

На 27 април 1881 г. с благословията на Александър III, Батенберг 

суспендира Конституцията, отстранява правителството на Петко Каравелов и 

назначава временно правителство, начело с генерал Казимир Ернрот, който 

едновременно е и министър на вътрешните работи. Страната е разделена на 

пет области, като всяка от тях е поставена под абсолютната власт на т.нар. 

„черизвичайни комисари“, назначени от генерал Ернрот, всичките руски 

офицери – полковниците Котелников, Ремлинген, Кащалински, Логвенов, 

Боборкин, които държат на свое подчинение войска, полиция, 

администрация, на практика – всичко. Издаден е също така указ 404, 
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постановяващ създаването на специални военни съдилища, работещи с 

неограничени права и на специален режим. Установеното в страната 

положение предизвиква гнева на интелигенцията ни.   

Между 14 и 21 юни 1881 г. са проведени избори за Великото Народно 

събрание, което трябва да  даде на Батенберг извънредни пълномощия да 

управлява без конституция в продължение на седем години. Подготовката  и 

провеждането им става в атмосфера на открит терор срещу демократично 

настроената българска общественост. Спрени са всички издания на 

либералите, а лидерите им са подложени на гонения. На страниците на 

„Независимост“ либералната партия публикува декларация (4 юни 1881 г.), в 

която се казва: „Съществуващите договори между княза и народа бидиха 

разкъсани. Страх и ужас навсякъде се е възцарил. Нас ни смущава 

настоящето, бъдещето ни ужасява. Търсете человеци, искрено предани на 

Отечеството! Далеч от хора непознати, чужденци и пришълци, които и са те, 

каквито и да са...Призоваваме ви към Отечеството!“ Още същия ден 

подписалите този текст да привикани в участъка, а вестникът е забранен. 

Това е първият знак за раждането на възможността за открита разправа от 

страна на властта с неудобния печат. Тенденция, която периодично ще 

напомня за себе си в следващите десетилетия.   

Второто Велико Народно събрание е свикано в Свищов – първият 

освободен български град.  В него влизат едва четирима либерали: Петко 

Каравелов, Петко Р. Славейков, Драган Цанков и Михаил Сарафов. 

Останалите депутати са удобни и послушни, подбирани за предстоящата 

антиконституционна операция. Събранието с гласуване отменя  Търновската 

конституция и делегира своите пълномощия на държавния глава. По този 

начин се извършва регламентирано посегателство на конституцията, 

маскирано като акт на държавна загриженост и народна воля.  

Центърът на съпротивата се премества в Пловдив, който приютява 

Захари Стоянов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Иван Славейков. Така 

Източна Румелия се превръща, колкото и парадоксално да звучи, в свободна 

българска република, където убежище намират подложените на преследване 

в Княжество България. Там започва да излиза отново „Независимост“ (1881-

1882), с акцент положението в Княжеството.  

В сферата на либералния печат през 80-те години специфично място 

заема русенският в. „Работник“(1881) – орган на радикалните либерали. 

Редактори са Захари Стоянов, Георги Кърджиев, Димитър Маринов, Тома 

Кърджиев. Обликът на вестника се опредял от характерното му мото „Без 

борба няма живот“. А статията „Нашата програма“, която започва с тъгуване 

на евангелската максима „Избрах прости и бедни да посрамят учени и 

премъдри“, декларира, че вестникът е посветен на работника, на трудовия 

човек. 

В „Работник“ се утвърждава като фейлетонист Захари Стоянов, там той 

печата и прочутата си статия „Имената на българските въстаници, които 
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посегнаха сами на живота си“, станала повод Иван Вазов да създаде 

знаменитата си „Епопея на забравените“. Там той публикува поредица от 

статии, разкриващи ролята на чорбаджийското съсловие в условията на 

османската власт. Той изтъква, че те никога не са принадлежали към народа и 

никога няма да бъдат на негова страна. Една от статиите си Захари Стоянов 

завършва така: „И така България не е още свободна, както трябва, защото тя 

се освободи само от турците, а не и от техните ортаци – чорбаджиите“. 

Вестник „Работник“ е оценен високо от своите съвременници, и въпреки 

краткотрайното си съществуване, е характер за настроенията на нашата 

интелигенция в първите години след Освобождението. Особено на тази част 

от нея, която е участвала в освободителните борби преди 1878 г. и 

продължава да изповядва идеите на нашето революционно движение. 

 

2.2. Издания на консервативното течение 

 Сред консервативния печат се открояват вестниците „Витоша“ (1879-

1880), „Български глас“(1879-1883), „Работа“(1882), „Отечество“(1884-1885) 

и др. „Периодичните издания, които отстоявали консервативни позиции, се 

застъпвали за засилване прерогативите на княза, за политика на 

разбирателство с всички Велики сили, за отстъпчивост в отношенията с тях и 

в защита на икономическите интереси на имотните слоеве от обществото“ [4, 

Стателова, Елена. Журналистика и книгоиздаване. В- История на България. 

Т.8, С., 1999, с. 355].    

„Витоша“ – първият печатен орган на консервативната партия и 

пръв софийски вестник излиза на 30 май 1879 г. В началото се редактира 

от Тодор Бурмов, а когато той става министър-председател негов редактор, 

заедно с Марко Балабанов, Григор Начович. Излиза на четири страници, 

голям формат, два пъти в седмицата. 

Вестникът е официоз и затова програмната му статия е и програма на 

правителството. В нея се открояват две основни задачи: осъществяване на 

народно обединение и възцаряване в Княжеството на „образцово 

управление“ и „порядък“. Като орган на управляващата партия, вестникът 

оправдава Батенберг, който нарушава конституцията, като поставя на власт 

консерваторите. „Витоша“ поддържа тезата, че властта трябва да се 

упражнява от квалифицирани, образовани и подготвени за държавници 

личности.   В тази посока между „Витоша“ и „Целокупна България“ се водят 

ожесточени полемики, като на прицел са най-вече Петко Славейков и Петко 

Каравелов, обвинявани във всевъзможни грехове, включително и че са 

„комунисти“. От „Витоша“ излизат 98 броя, а вестникът спира на 26 юни 

1880 г. 

Най-солидният вестник на консерваторите е „Български глас“ 

(1879-1883). Издаван е от акционерно дружество, в което участва и 

известният софийски предприемач и милионер Иван Хаджиенов, държавата 

също давала известна сума. В основата на изданието са млади 
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високообразовани българи от кръга на Константин Иречек. Тиражът му е 

1000-1200 бр., което за времето си никак не е малко. Във вестника, освен 

политически материали, се поместват и интересни подлистници, 

художествени произведения, като например превода на „Страданията на 

младия Вертер“ на Гьоте, „Грамада“ на Иван Вазов и др. На практика главен 

редактор е Григор Начович, който определя насоките на вестника, а в 

списването му участват: Стоян Михайловски, Тодор Бурмов, Тодор 

Икономов, Добри Ганчев, Пандели Кисимов и др.  В „История на българската 

журналистика“ Георги Боршуков дава следния портрет на водещата личност 

в „Български глас“ - Григор Начович: „Странна, особена фигура. Един 

български Фуше. Съвременниците го описват – работлив безкрайно, 

методичен, скрит, потаен (пише винаги без да се подписва). В частния си 

живот въздържан, дори почтен, но като публицист нападателен, яростен, 

заядлив, злъчен, интригант, един убеден традиционалист, защитник на 

старото, велзевул, както го нарече Димитър Петков, име, което му остана до 

смъртта“ [1, Боршуков, Георги. История на българската журналистика. С., 

2003, с. 427]. След като „Витоша“ спира „Български глас“ е официалният 

печатен орган на консервативната партия, чиято политика пропагандира и 

брани. Той се ръководи, както се вижда от декларираните намерения,  от две 

„свещени“ начала: „вярност към княза“ и „борба за благото на отечеството“.  

„Български глас“ заставя изцяло зад решението на Батенберг да изостави 

демократичните принципи на Търновската конституция и да подложи на 

репресии либералната партия. По време на пълномощията „Български глас“ 

продължава да защитава политиката на княза и правителството. За кратко 

време става официоз (когато Григор Начович замества Ремлинген) и спира на 

излиза на 18 август 1883 г. 

Най-значителните списания в тези първи следосвобожденски години са 

научни, научно-популярни и отраслови: „Периодическо списание на 

Българското книжовно дружество в Средец“ (1882-1884), „Учебен вестник“ 

(1883-1884), „Медицинска сбирка“ (1883-1884), „Сборник на телеграфите и 

пощите“ (1882-1884). 

Въпреки нарушените  политически свободи, по време на двегодишните 

си пълномощия (1881-1883) княз Александър създава респектираща 

институционална среда: с негови укази са основани Българската народна 

банка, Сметната палата, Статистическото бюро; поставено е началото на 

модерна инфраструктура – пътища и железопътни линии; сам военен – 

Батенберг реформира армията като централизира командването, отпускат се 

сериозни средства за нейното въоръжаване; със специален закон е въведена 

единна образователна система и т.н. 

Независимо от това в Княжеството се появяват редица брошури и 

позиви, които заклеймяват държавния преврат от 1881 г. В София е 

отпечатан и разлепен хектографски позив „Глас на българския народ“, 

написан от бившия опълченец и бъдещ министър –председател Димитър 
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Петков. Там черно на бяло пише: „Батенберг – клетвопрестъпникът, 

похитителят, безчестникът – е петно за трона на Симеон и Асен. На подобен 

княз наказанието за похитената народна гордост – свободата, е бесене или 

застрелване.“ Откриват автора по почерка, арестуват го и го хвърлят в 

Черната джамия. 

Захари Стоянов написва брошурата „Искендер бей“ – „алегоричен 

разказ из българския живот“, насочен против Батенберг, консерваторите и 

царска Русия, която се съгласила да бъде отменена конституцията. Това е 

една своеобразна публицистична творба под формата на доста прозрачна за 

съвременниците алегория. За мото текстът има думите на Х. Т. Бъкл: „Там, 

гдето няма свобода, има престъпления.“ Текстът на Захари Стоянов получава 

широка популярност и разпространение. Властта я забранява, уволнява 

автора й от служба, но той успява да напусне границите на Княжеството, 

присъединявайки се към Петко Каравелов и Петко Славейков в Пловдив. 

Постепенно режимът на пълномощията смекчава своя тон и действия, 

което отваря пътя на спрените либерални вестници. Това са „Съзнание“, с 

редактор д-р Васил Радославов, „Братство“ (начело с Георги А. Кърджиев) и  

„Светлина“ (1882-1883). Вестник „Светлина“ е орган на все още единната 

либерална партия, но на практика е близък дооформящото се крило на Драган 

Цанков. Главната задача на вестника е да води борба за възстановяване на 

конституцията и за демократично устройство на страната.  „Светлина“ е 

изразител на идеите предимно на умерените либерали и е русофилски 

насочен.  

 Своеобразно явление в българската журналистика е в. 

„Свирка“(1883-1885) с редактор Димитър Петков. Името на вестника е 

заимствано от едноименната фейлетонна рубрика, която Димитър Петков 

публикува във в. „Светлина“. Самото заглавие и подзаглавие („лист за 

подсвиркване и подгавряне“), като и псевдонима на редактора  „Пройчу“, 

ясно говорят, че изданието е сатирично-хумористично.  

Вестникът се отличава със силно изразена критическата насоченост, 

остър и понякога непристоен език, пълен с народни изрази, турцизми, 

русизми, нарурализми и пр. Неслучайно за негово мото е избрана народната 

поговорка: „На една кола грънци една сопа стига“. И „сопата“ на Димитър 

Петков троши наред – консерватори и умерени либерали, монархисти, 

Григор Начович и Димитър Греков, Батемберрг и Каулбарс и „други 

узурпатори, бивши похитители на българската свобода“. Доминираща 

жанрова форма е памфлетът, в който пародията и алегорията са основни 

изразни средства.   

В началото на 1883 г. режимът на пълномощията като идея и 

престиж навлиза в криза. Оказали се в изолация (в резултат на т.нар. 

„железопътен въпрос“, свързан с проектирането на бъдещата железопътна 

система в страната, засягащ нейното приобщаване към Запада или в полза на 

Русия) консерваторите търсят контакти с умерените либерали. „Рязкото 
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изменение в политичесикя баланс вътре в страната се дължи на два фактора: 

провал на идеята за вътрешна стабилизация чрез пълномощията и липса на 

достатъчно надеждна опора от руска страна, защото разпорежданията на 

представителите от Русия са противоречиви или неприемливи поради своята 

императивна крайност“ [2,  Пантев, Андрей и колектив, История на България. 

С., 1993, с. 429]. Така на 6 септември 1883 г. княз Александър Батенберг 

прочита пред народните представители манифест, с който обявява 

възстановяването на приетата от Учредителното събрание през 1879 г. 

Търновска конституция. 

Започналото разцепление сред либералите (между крайните, начело с 

Петко Каравелов и Пето Р. Славейков и лагера на умерените, оглавяван от 

Драган Цанков) ражда два нови вестника в столицата „Търновска 

конституция“ и „Средец“. „Търновска конституция“ е организиран от 

Петко Р. Славейков и Петко Каравелов и започва да излиза на 2 януари 1884 

г. Пръв редактор му е Петко Славейков. Вестникът съществува четири 

години, като в  развитието му ясно се открояват два периода: до 

Съединението през 1885 г. и след него. Идейната насоченост на изданието е 

определена още в заглавието му – конституцията като гаранция за свобода, 

граждански права и икономически растеж. Оттук и ожесточените спорове с 

„цанковите“ вестници относно проекта на Драган Цанков и Константин 

Стоилов за изменение на основния закон. А именно – въвеждане на 

имуществен ценз за избирателите и създаване на мечтаната от 

консерваторите Горна камара на Парламента. Като политически орган на 

народната либерална партия „Търновска конституция“ допринася значително 

за изборната победа на „каравелистите“ през май 1884 г.  Така на 29 юни 

1884 г. Петко Каравелов съставя правителство на  крайните либерали, Стефан 

Стамболов става председател на Народното събрание, а „Търновска 

конституция“ - официоз. В това си качество тя обосновава и брани 

политиката на правителството, полемиките главно с в. „Средец“ и 

„Отечество“ са ожесточени.  

Вестникът е правен от няколко редактори. Наред с Каравелов и 

Славейков (които остават „душата на вестника“, но се оттеглят от активна 

журналистическа работа, поради ангажименти в управлението на страната), 

редакторската работа е поета от темпераментния публицист Димитър Ризов 

След Съединението редактори на „Търновска конституция“ са Димитър 

Мишев и Иван Славейков. Между сътрудниците са Стефан Стамболов, 

Захари Стоянов,  Димитър Петков, Васил Радославов, Пенчо Славейков, 

Екатерина Каравелова и др. В заключение: „Търновска конституция“ е 

сериозен и привлекателен политически вестник с разнообразно съдържание. 

Статиите, отпечатани в него са обосновани и мотивирани, особено тези на 

Петко Каравелов. Въпреки известни отклонения, „Търновска конституция“ 

поддържа  разбираем, въздържан език, наситен с духовитост. 
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Вестник „Средец“ (1884-1886)е печатен политически орган на т.нар. 

„десни“ либерали. Основната му цел е да защитава политиката, водена от 

Драган Цанков (който на 7 септември съставя коалиционно правителство с 

консерваторите). След като престава да бъде официоз, линията на вестника е 

насочена срещу политиката на новосформирания екип на Петко Каравелов – 

непрекъснато и безогледно се критикуват всичките му реформи.  Редактор и 

главен организатор на изданието е д-р Стоян Данев – едни от най-

образованите хора на своето време. Помага му Светослав Миларов, също 

така острият и нападателен Стоян Михайловски, като и начеващият Иван 

Шишманов.  Текстовете в „Средец“ говорят за неговото сериозно и 

разнообразно съдържание. Те са разпределени в различни рубрики: 

„Български отдел“ – въпросите на вътрешната политика; „Български 

вестници“ – преглед на печата; „Икономически отдел“ – стопански въпроси; 

„Съдебна хроника“; „Дописки“; „Подлистник“, „Разни“ – занимателно 

четиво. Въпреки добрият редакционен състав „Средец“ не добива 

популярност. Той си остава изразител на идеите на средната буржоазия и 

бива четен в ограничени среди. 

 

3. Заключение 

Този поглед върху развитието на свободното българско общество след 

1878 година показва по убедителен начин, че появата и развитието на 

демократичния политически печат, без никакво съмнение е едно от най-

важните постижения в духовния свят на българина през свободната епоха. На 

първо място поради факта, че не е познат друг продукт на интелектуалния 

труд, който да се списва, отпечатва и разпространява всеки ден – и през 

лятото и през зимата, и в мирно време и през периоди на войни. На второ 

място, научните монографии, издавани от университетските професори, 

които разнасят знания главно между интелигенцията, са достигали максимум 

до най-големите градове на България и като изключение до някоя 

провинциална гимназия. И то само защото там просветен местен учител се е 

интересувал от развитието на академичното знание. Докато вестникът – 

органът на любимата политическа партия, присъства неизменно и в най-

малката и отдалечена хижа по села и паланки. Следователно никой друг – 

освен  печата, не е разнасял сред българското общество толкова системно и 

въздействащо знанията за света и случващото се в родината, както това го 

правела политическата журналистиката. (До 1934 година в България не 

съществува радиоинформация!) Никъде другаде, освен от вестниците, 

обикновеният човек не е могъл поне веднъж в седмицата да прочете умно 

написана статия от един Иван Вазов или Алеко Константинов например, от 

Петко Каравелов или Стефан Бобчев.  

Казано по друг начин, благодарение на демократичния политически 

печат българите започват да общуват редовно, директно и с най-голям 

интерес със строителите на своето ново отечество. От страниците му те 
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изучават мъдростта, която им се поднася с държавнотворното мислене. По 

този най-лесен и естествен път се обогатява политическата култура и 

гражданската дисциплина на свободния човек в България, вече като 

равнопоставен гражданин на Европа. 
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Abstract. A comparative analysis of the results of the activities of two generations of 

revolutionaries is made – that of the perpetrators of the revolution on 9.09.1944 and that of 

the perpetrators of the revolution on 10.11.1989. Thirty years have passed since the last one. 

This allows us to evaluate the results of the activities of the two generations of revolutionaries 

within such a timeframe. Since the revolution on 10.11.1989 is a "from top to bottom" 

revolution, both generations are denoted as the "fathers" generation and the "sons" generation. 

The comparative analysis is made in the economic sphere – considering the dynamics of Gross 

Domestic Product by purchasing power parity; in the social sphere – considering the results 

in the education and healthcare systems; in the demographic sphere – considering the 

dynamics of the average annual population. It is shown that the results of the sons' activities 

are significantly worse than those of the fathers. Two of the most important reasons for these 

results are analyzed. 

Keywords: coup, revolution, revolutionaries, generation, fathers and sons, GDP per capita by 

purchasing power parity, life expectancy, average annual population, demoralization of the 

ruling class 

 

1. Въведение 

Минаха 30 години от 10.11.1989 год. Като политически акт свалянето на 

Т. Живков се квалифицира по различен начин. Повечето българи го приемат 

като вътрешнопартиен преврат. Някои, като Валери Найденов, например, го 

считат за легитимна, законосъобразна промяна във властта. Други, като Евгени 

Дайнов считат, че с този акт започва извършената от тях революция. Лично за 

мен, на 10.11.1989 год. наистина се извърши вътрешнопартиен преврат. Най-

малкото, защото смяната на властта стана под натиска на тогавашния „голям 

брат“ – Москва. Друг е въпросът, че смяната във властта беше назряла. Че с 

този преврат действително започнаха революционни изменения в българското 

общество и т.н. Понятието преврат за мен не е натоварено с негативен смисъл. 

Важното е какво следва след преврата – дали само смяна на фракциите във 
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властта, или с него започват сериозни трансформации в икономиката, 

политиката, институциите и пр. на даденото общество. 

От тази гледна точка е несъмнена положителната роля на преврата на 

10.11.1989 год., защото с него започна сериозна, дълбока трансформация на 

социално-икономическата и политическата система в България. Факт е, че това 

е третата поред буржоазна революция в България. За първа с основание се 

счита така наречената Руско-турска война през 1877-1878 год. Втората, която 

е вторична, е тази след 9-ти септември 1944 год. След 10.11.1989 год. е третата, 

също като втората, вторична революция. Революцията на 9-ти септември и 

тази на 10-ти ноември са извършени от две различни поколения. Някой може 

да възрази – как така, нали едни и същи хора извършиха двата преврата – Д. 

Джуров, Ст. Тодоров, Й. Йотов и пр.? Така е само на пръв поглед. Хората, 

извършили преврата на 10.11.1989 год. много скоро бяха „изтикани“ от тези, 

които реално стояха зад техните гърбове. Водеща роля при тази група, 

планирали и извършили преврата, имаше А. Луканов. А той е от следващото 

поколение на номенклатурата на БКП. От следващото поколение са и 

идеолозите на революцията – „сините“ шамани – Евгени Дайнов, Иван 

Кръстев, Красен Станчев, Деян Кюранов и др. Те са синове на членове на ЦК 

на БКП. Водещи фигури от „червените“ революционери, като С. Станишев, Г. 

Близнашки и др. са също „синове“ на висшата комунистическа номенклатура. 

Така че, може да се говори за двете поколения – на бащите, извършили 

революцията на 9-ти септември 1944 год., и на синовете, извършили 

революцията на 10.11.1989 год. 

 

2. Методология и данни 

Поставяме си за цел да сравним резултатите от дейността на бащите и на 

синовете 30 години след политическия преврат на 9.09.1944 год. и 10.11.1989 

год. 

Тезата ни е, че резултатите от революцията на синовете, са много по-лоши 

от резултатите на бащите. 

За да докажем тази теза, ще разгледаме двата периода – първия от 1945 

год. (първата година след Втората световна война, за която има данни) до 1975 

год. и втория от 1990 год. до 2018 год. 

Данните за периода 1945-1975 за всички индикатори с изключение на БВП 

на глава от населението и на средната продължителност на предстоящия живот 

са взети от книгата на Митчел „Международна историческа статистика: 

Европа 1750-1988“ [1]. 

Тъй като вторият период започва от 1990 година, се наложи данните за 

тези индикатори да се търсят от други източници. Данните за коефициентите 

на смъртност и детска смъртност, както и за средногодишното население са 

взети от сайта Gapminder (https://www.gapminder.org/). Данните за децата в 

основни и средни училища, за учителите в основни и средни училища и за 
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студентите в университетите са взети от Националния статистически институт 

(НСИ). 

Данните за БВП на глава от населението и за средната продължителност 

на предстоящия живот и за двата периода са взети от сайта Gapminder 

(https://www.gapminder.org/). 

Броят на децата в основни и средни училища, на учителите в основни и 

средни училища и на студентите в университетите е преизчислен на 1000 

човека от населението. 

За изчисляване на средногодишният темп на прираст сме използвали т.нар. 

средноекспоненциален прираст. Той се базира на средноекспоненциалния 

темп на растеж [2, 3]. Предимството на средноекспоненциалния темп на 

прираст пред средния темп на прираст е, че средноекспоненциалният темп на 

прираст или темп на растеж „се изчисляват от стойностите на изследваната 

характеристика през всички подпериоди (към всички моменти), докато 

средният прираст и средният темп на растеж се изчисляват от стойностите на 

изследваната характеристика през първия и последния подпериод (към първия 

и последния момент)“ [3]. В този смисъл при използването на 

средноекспоненциалния темп на прираст се използва цялата налична 

информация, а не само двете крайни стойности. 

Тъй като за изчисленията сме използвали MS Excel, получените 

коефициенти са директно средноекспоненциалните темпове на прираст. 

 

3. Резултати и анализ на резултатите 

Какви са темповете на икономическото развитие на България, когато 

управляват бащите, и какви са те, когато управляват синовете? 

От доста години Брутният вътрешен продукт се мери в единици, 

изразяващи паритета на покупателната способност. В такива единици ще го 

мерим и ние. Тъй като броя на населението и в двата периода се мени 

съществено, ще разгледаме БВП на глава от населението. (Виж фиг. 1) 

В периода от 1945 до 1975 год. БВП по паритет на покупателната 

способност на глава от населението, коригиран с инфлацията, скача от 1790 до 

9710 долара. Средногодишният темп на прираст на БВП в този период е 5,4%. 

В периода от 1990 до 2018 год. БВП нараства от 9300 до 18 900 долара. Темпът 

на прираста в този период е 3,4%. Вижда се, че когато управляват бащите, 

темпът на прираст е повече от един и половина пъти по-голям, отколкото, 

когато управляват синовете. Може да се възрази, че това е нормално, тъй като 

бащите управляват в период, когато се извършва индустриализация. В такъв 

период темповете обикновено са по-големи, отколкото в други периоди. Такъв 

момент несъмнено има. Но фактът си остава факт – бащите успешно 

реализираха предоставилите им се от историята възможности. Докато 

синовете – не успяха. Показателно за това е и, че в периода от 1945 до 1975 

год. България се е придвижила от 108-мо до 65-то място от 193 държави в 

света, измерено в БВП по паритет на покупателната способност на глава от 
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населението, коригиран с инфлацията. А в периода от 1990 до 2018 год. сме се 

придвижили от 78-мо до 64-то място от 193 държави. Тоест при бащите сме 

се придвижили с 43 места напред. Докато в периода на синовете сме се 

придвижили напред само с 14 места. 

 

  
Фиг. 1. Динамика на БВП на глава от населението 

 

Какви са резултатите на бащите и синовете в образованието? 

Децата в основните и средните училища (на 1000 човека от населението) в 

периода от 1948 до 1975 год. са намалели от 143,1 до 126,0. Средногодишният 

темп на прираст е отрицателен -0,6%. В периода от 1990 до 2018 год. децата 

намаляват от 157,1 до 102,9. Отрицателният прираст е 

-1,6%. Несъмнено и в двата случая причините за отрицателния прираст са 

преди всичко демографски. Но, все пак – факт е, че отрицателният прираст при 

бащите е по-малък по абсолютна стойност, отколкото отрицателният прираст 

при синовете. 

 

  
Фиг. 2. Динамика на броя на децата в основни и средни училища на 1000 човека от 

населението 

 

Учителите в основните и средните училища (на 1000 човека от 

населението) в периода от 1948 до 1975 год. се увеличават от 4,9 до 6,4. 

Средногодишният темп на прираст е 0,8%. В периода от 1996 до 2016 год. 

учителите намаляват от 11,1 до 7,5. Средногодишният темп на прираст е 

y = 1 950,143e0,054x

R² = 0,984
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-2,3%. Вижда се, че средногодишният темп на прираст при бащите е 

положителен, а при синовете е отрицателен. 

 

  
Фиг. 3. Динамика на броя на учителите в основни и средни училища на 1000 човека от 

населението 

 

Студентите в университетите (на 1000 човека от населението) в периода 

от 1948 до 1975 год. се увеличават от 5,5 до 12,3. Средногодишният темп на 

прираст е 4,2%. В периода от 2002 до 2018 год. студентите се увеличават от 

28,6 до 32,2. Средногодишният темп на прираст е 1,3%. Видно е, че както в 

основното и средното образование, така и при висшето успехите на бащите са 

по-добри, отколкото на синовете. При това показания количествен критерий 

не отразява катастрофалното понижаване на качеството на висшето 

образование, за което имаме преки впечатления. 

 

  
Фиг. 4. Динамика на броя на студентите в университетите на 1000 човека от 

населението 

 

Подобно е положението и в здравеопазването. Важен критерий за 

неговото състояние е средната продължителност на предстоящия живот 

(години). В периода от 1945 до 1975 год. средната продължителност на 

предстоящия живот се е увеличила от 51,9 до 71,3 години. Средногодишният 

темп на прираст е 1,0%. В периода от 1990 до 2018 год. средната 

продължителност на предстоящия живот се е увеличила от 71,5 до 75,3 години. 
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Средногодишният темп на прираст е 0,2%. Вижда се, че темпът на прираст на 

средната продължителност на предстоящия живот при управлението на 

бащите е пет пъти по голям от този при синовете. В периода от 1945 до 1975 

год. България се е изкачила от 37-мо място от 184 държави до 27-мо място от 

187 държави. В периода от 1990 до 2018 год. България се е придвижила назад 

от 64-то място от 187 държави до 80-то място от 184 държави. При бащите 

имаме покачване. При синовете имаме понижаване. 

 

  
Фиг. 5. Динамика на средната продължителност на предстоящия живот 

 

Важен критерий за състоянието на здравеопазването е и смъртността. 

Коефициентът на смъртност (промили) в периода от 1945 до 1975 год. 

намалява от 16,2 до 10,3. Средногодишният темп на прираст е отрицателен и 

възлиза на -1,0%. В периода от 1990 до 2018 год. коефициентът на смъртност 

вместо да намалява – обратно, се увеличава. От 12,5 се увеличава до 15,3. 

Средногодишният темп на прираст е положителен и възлиза на 0,6%. Тези 

числа рисуват ясната картина на здравеопазването и изобщо на цялостната 

дейност на синовете. Те унищожават българския народ. В периода от 1950 до 

1975 год. България се е „изкачила“ от 160-то до 102-ро място от 184 държави. 

В периода от 1990 до 2018 год. България се е „изкачила“ от 41-во място до 1-

во място от 184 държави. Понастоящем по коефициент на смъртност 

(промили) сме на първо място в света!!! „Забележително“ „постижение“!? 

Подобно е и положението и с детската смъртност (промили). В периода от 1945 

до 1975 год. тя намалява от 145 до 23. Средногодишният темп на прираст е 

отрицателен и възлиза на -6,6%. В периода от 1990 до 2018 год. детската 

смъртност продължава да намалява – от 14,6 до 5,8. Средногодишният темп на 

прираст е отрицателен и възлиза на -3,7%. Видно е, че темпът на намаляване 

на детската смъртност при бащите е близо два пъти по-голям по абсолютна 

стойност, отколкото при синовете. В периода от 1963 до 1975 год. България се 

е придвижила от 87-мо място от 107 държави до 127-мо място от 153 държави. 

В периода от 1990 до 2017 год. България се „изкачила“ от 145-то до 141-во 

място от 191 държави. Бащите са работели за народа и децата на народа. 

Синовете си гледат „кефа“. 
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Фиг. 6. Динамика на коефициента на смъртност 

 

  
Фиг. 7. Динамика на коефициента на детска смъртност 

 

Ярък показател за ефективността в дейността на бащите и синовете е 

динамиката на броя на населението. Средногодишното население през 1945 

год. е 6,94 млн. През 1975 год. е 8,72 млн. Средногодишният темп на прираст 

в периода 1945-1975 год. е положителен – 0,8%. През 1990 год. 

средногодишното население 8,84 млн. През 2018 год. е 7,04 млн. 

Средногодишният темп на прираст в периода 1990-2018 год. е отрицателен: 

-0,8%. В периода от 1945 до 1975 год. България се е придвижила от 49-то до 

62-ро място от 195 държави. В периода от 1990 до 2018 год. България се е 

придвижила от 75-то до 103-то място от 195 държави. 
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Фиг. 8. Динамика на средногодишния брой на населението 

 

4. Заключение 

Могат да се посочат още много данни, които показват, че управлението на 

синовете е съществено по-лошо, от това на бащите. Защо е така? 

Много са причините за качествено по-ниската степен на работата на 

синовете, в сравнение с работата на бащите, за качествено по-ниския техен 

личен и обществен морал. Две, според нас са най важни. Първата е вътрешна. 

Втората е външна. 

Каква е вътрешната причина? 

Поколението на бащите се консолидира в хода на антифашистката борба. 

В продължение на десетилетия след войнишкото въстание 1918 год. 

професионалните революционери и симпатизантите на Българската 

комунистическа партия живееха и действаха в крайно тежки и рискови за 

живота им условия. Борбата беше като сито с широки дупки. Вътре в ситото 

останаха само най-едрите камъни. Тоест, хора самоотвержени, твърди, волеви, 

адекватни. Те образуваха ядрото на комунистическата номенклатура. Заредени 

с болшевишката идеология, те извънредно активна действаха в гигантската 

преобразователна дейност по утвърждаване на капиталистическия начин на 

производство в България. В качеството си на съвкупен капиталист, те 

извършиха огромна предприемаческа дейност. Друг е въпросът, че след 1976 

год. възходящата фаза на дългата вълна на икономическата конюнктура 

приключи и започна низходящата й фаза. В резултат на което съвкупният 

капиталист постепенно банкрутира като собственик на националния капитал. 

В това време обаче вече беше израсло поколението на синовете на 

комунистическата номенклатура. Те не са доказвали себе си в хода на каквато 

и да е борба. Те получаваха в голяма степен наготово по-добри възможности 

за професионално развитие от другите от тяхното поколение. Поради което в 

тях не се възпитаха морално-волеви качества. След 10.11.1989 год. 

поколението на синовете много бързо се ориентира, преобърна положителната 

оценка на основната стратегическа идеологема на комунистическата 

номенклатура – „социалистическа революция, социализъм, обществена 

собственост“, и изгради идеологическата и политическата „люшкалка“ – 
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„изпълнителен орган-политически резерв“. Завзели властта, синовете 

организираха превръщането на съвкупния капиталист в съвкупност от 

капиталисти. Както техният личен, така и техният обществен морал беше под 

всякаква критика. Настъпи всеобща деморализация на управляващата класа. 

Която, впрочем, беше започнала още по време на низходящата фаза на дългата 

вълна на икономическата конюнктура. 

Външната причина за деморализацията на управляващата класа от 

поколението на синовете е смяната на „големия брат“. До 10.11.1989 год. 

„големият брат“ беше Русия. След 10.11.1989 год. стана САЩ. Руският елит 

спазваше някакво приличие във взаимоотношенията си с българския елит, с 

българската комунистическа номенклатура. Въпреки че имаше контрол над 

кадровата политика, „големият брат“ не беше дребнав и оставяше известна 

самостоятелност на българската управляваща класа. Новият „голям брат“ не 

спазва никакво приличие. Той най-брутално се меси във 

вътрешнополитическия живот на България. Изисква безусловно подчинение 

от поколението на синовете. Изисква от тях откровено предателство на 

националните интереси. Като например недопускане на развитие на руски 

енергийни проекти на наша територия. „Големият брат“ изгради военни бази 

и командни пунктове на наша територия. И ни превърна в обект на руските 

ракети. Колкото повече предават националните интереси синовете на 

комунистическата номенклатура, толкова повече нараства тяхната 

деморализация. Понастоящем положението е безнадеждно. Не се виждат 

никакви признаци, че на политическия хоризонт може да се появи ново 

поколение, с качествата на поколението на бащите. 
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Abstract. The subject of this article is the study, modeling and assessment of the different 

characteristics of generations in the world. The object of research is generation Z, seen as an 

important resource for the development of the future world. Main characteristics of different 

generations are briefly described. Based on the analysis are proposed: a model of 

generations according to the theory of the spiral dynamics, empirical research of the 

differences between generations Y and Z, as well as a summary of the obtained results. In 

conclusion, the generation often referred as the "revolutionaries" the "Creators of new 

culture" is a successor who hopes to be engaged in its own future. 

Keywords: generations, types of generations, generation Z, characteristics, spiral dynamics 

model.  

 

1. Въведение 

Темата за разбирателството и приемствеността между младите и по-

възрастните е „вечен“ въпрос. Младите се нуждаят от опита и познанието на 

по-възрастните, за да вникнат по-бързо във философията на живота и 

неговата променливост. Възрастните биха искали да предадат своя опит и 

знания, да получат необходимото уважение и подкрепа от младите при 

необходимост. Често обаче разбиранията и очакванията по този въпрос се 

разминават, от където произтича и конфликтът между поколенията. 

Времената стават все по-комплексни, човечеството се развива, но този 

конфиктът винаги остава.  

„Младите хора днес обичат лукса, имат лоши обноски, пренебрегват 

авторитетите, нямат уважение към по-стари, спорят с възрастните и тормозят 

своите учители.“ Тези думи звучат съвременно, но са произнесени от Сократ 

през V век пр. Хр., но звучат актуално и днес [1]. 

В настоящата разработка са описани накратко характерните черти на 

всички поколения, като е поставен акцент върху поколението Z, неговата  

същност  и характерни особености. Предложен е един от моделите за 

поколения в съвременния свят по метода на спиралната динамика. Чрез 

разработване на анкетна карта и анализиране на резултатите от нея е 

направено сравнение между поколенията Y и Z. Като резултат от 

проведеното емпирично изследване се обобщават приликите и разликите 

между последните две поколения.  
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2. Теория за поколенията X, Y, Z  

2.1. Същност на теорията 

Науката за поколенията води началото си от немския социолог Манхайм, 

който въвежда понятието социология и култура на поколението през 1928 г. 

За около 100 години са се появили различни теории и модели, но в днешно 

време най-голяма популярност е придобила теорията на поколенията, 

разработена през 1991 г. от американските учени Нийл Хоув и Уилям Строс. 

Според авторите едно поколение е съвкупност от хора, родени през 

определен интервал от време, върху които влияние оказват едни и същи 

външни политически, икономически и социални фактори, събития и методи 

на обучение, със сходни житейски приоритети. Тези ценности и приоритети 

до голяма степен определят начина на комуникация, методите за разрешаване 

на конфликти, пътищата за развитие, мотивацията, определяне на целите и 

управление на хората. 

В теорията се разграничават и описват периодични генерационни цикли 

като един цикъл се състои от четири поколения. Фазата от време, през което 

се раждат хора от едно поколение е приблизително 20 години, а 

продължителността на един цикъл е около 80 – 90 години. Когато цикълът 

свършва започва ново поколение, притежаващо ценностите и традициите, 

характерни за първото поколение от предишния цикъл. Децата, родени в 

пресечната точка на поколенията, поемат приоритетите на двете групи и 

представляват преходно или ехо поколение.  

Поколенията от нов цикъл дублират основните характеристики на 

съответните поколения от предишните цикли и така промяната на 

поколенията се сравнява със сезоните на годината и се разделя на четири 

типа: 

❖ „Есен“ (Герои) – те са активни, самоуверени воини, които се борят 

главно за съществуващите ценности, а не създават нови. 

❖ „Зима“ (Адаптиви) – самотни, нерешителни, дори слаби 

конформисти, които избират адаптивен начин на живот. 

❖ „Пролет“ (Идеалисти) – бунтовници, активисти, променящи света 

около нас и създаващи светло бъдеще. 

❖ „Лято“ (Реактори) – измамени от лъжливи надежди за щастлив 

живот в успешно функциониращата система. 

Според класическата теория на Карл Манхайм бързината на социалната 

промяна е от решаващо значение за формиране на поколения. В период на 

бърза социална промяна има много по-голяма вероятност да се развие спойка 

на ново поколение. Той идентифицира три характеристики на поколението: 

1) Споделено времево положение – кохорта; 

2) Споделено историческо местоположение, поколение като актуалност 

или принадлежност към епоха; 
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3) Споделени социокултурни ценности – поколенийно съзнание – 

ентелехия.  

Теорията за спиралната динамика е модел за човешкото развитие и по-

конкретно за развитиено на съзнанието като серия от разгръщащи се етапи. 

Според тази теория всяко поколение в съвременния свят е етап от спиралата.  

Видовете поколения са подредени в модел, както следва: 

 
Фиг. 1. Спирална динамика на поколенията в съвременния свят 

 

Според теорията за спиралната динамика всяко завъртане на спиралата 

бележи нов етап в развитието на процес или явление, а в настоящата 

разработка респективно появата на ново поколение. 

 

2.2. Характерни особености на поколенията 

✓ Щастливото поколение (Baby boomers) – „Ще работя до край“ 

Това е поколение, осигурено от гледна точка на имущество, което 

спестява и смята, че финансовата осигуреност след пенсиониране е лична 

отговорност. Отдадени на работата си, спазват йерархията и избягват 

конфликтите. Чувствителни са към обратна връзка. Ориентирани са към 

предприемачество, имат собствен дом, а голяма част от тях и собствен 
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бизнес. Плащат сметките си навреме. Здравето им е приоритет и имат 

доверие на лекаря си. Хобитата им са свързани с градинарство, почивки, 

пътувания в чужбина, събирания и гледане на телевизия.  

Предметите без които не могат са: телевизор, преса, сапун, храна, вода, 

пари. 

✓ Поколението Х – „Работим, за да живеем“ 

Те са независими, гъвкави и приспособими, търсят работа в неформална 

обстановки и често сменят работните си места. Недоверчиви са, а често 

проявават цинизъм. Чувстват се по-млади от биологичната си възраст, но по-

голяма част от тях не правят сметка за разходите си за здраве и почти 

половината пушат ежедневно. Не спестяват, а пътуванията със семействата 

им не са приоритет.   

Предметите без които не могат са: вилица, съдомиялна, кафе, автомобил, 

микровълнова печка, дезодорант, баня, книги. 

✓ Поколението У – „Аз заслужавам!“ 

Те отричат традициите, имат високо самочувствие и обичат да са в 

центъра на вниманието. Ценят технологиите и се интересуват от проблемите 

на човечеството. За тях по-важни са взаимоотношенията между хората, 

отколкото парите. Харесват динамичните дейности и обичат да пътуват. 

Изразяват свободно мнението си, упорити са, но им липсват умения за 

справяне в конфликти, често са капризни и смятат, че всичко им се полага.  

Предметите без които не могат са: лаптоп, козметика, интернет, парфюм, 

социални мрежи, четка за зъби, чанта, обуви, кафе, баня. 

✓ Поколението Z – „Бъди промяната!“ 

Те са креативни, предприемчиви, търсят удоволетворение от работата си. 

Поемат отговорност за своя живот и здраве, спортуват и търсят здравословни 

храни. Това е поколението, пристрастено към технологиите – сърфират в 

Мрежата всеки ден и не могат и ден без смартфон. Пазаруването им е страст 

и са в крак с модните тенденции. Имат изисквания към работата си и 

работното си място. 

Предметите без които не могат са: социални мрежи, шампоан, парфюм, 

козметика, интернет, лаптоп, смартфон,  чанта, дезодорант, четка за зъби, 

баня, дрехи [2]. 

 

2.3. Цифровото поколение Z 

Младежите, родени след 2000 г., не знаят какво е свят без Интернет, 

отгледани са в присъствието на пет екрана – смартфон, таблет, компютър, 

лаптоп и телевизор, които им дават всичката необходима информация за 

света. Техният живот вече по нищо не се докосва до копнежите и желанията 

на предишните поколения. Ако през 1968 г. студентите протестираха, защото 

не искат да живеят като родителите си, това поколение е гневно, защото вече 
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не може да живее като родителите си и не защото иска да промени технния 

свят. В този смисъл това е поколение на изчезващото благополучие [3]. 

Генерация Z има по-голяма власт, отколкото което и да е предишно 

поколение, да предефинира начина, по който сме свикнали да работим. Дори 

и прекалено малки те вече са видели толкова много актуални технологии, 

благодарение на които са се превърнали в свои собствени „възпитатели“. Те 

могат да научат сложни неща от един онлайн видео урок или клип в 

платформи като Youtube. С това поколение начело на работната сила, всяка 

индустрия ще усети голяма промяна в начина си на развитие. 

Няколко типични качества на представителите от това поколение: 

✓ Те са изключително предприемачески настроени.  

✓ Те са отговорни.  

✓ Те се влияят силно от семействата си.  

✓ Те са информирани.   

✓ Имат ниско ниво на концентрация [4].  

Представителите на генерация Z са капризни и слабомотивирани, но те са 

внимателни изпълнители, податливи са и лесно се трансформират в сериозни 

работници и служители. А ето и седем начина за адаптиране на поколение Z 

в полза на компанията: 

1) Пишете и обяснете ясно, говорете кратко – те трудно се 

концентрират върху дълги съобщения. 

2) Очертайте задачата под формата на комикс или видеоинструкции. 

3) Давайте им награди и похвали. 

4) Не ги лишавайте от смартфон и социални мрежи. 

5) Дайте им свободно време. 

6) Ангажирайте ги в екипа, нека да почустват своето участие в него. 

7) Ясно очертайте срок и глоби за нарушение [5]. 

 

3. Изследване на различията между представители на поколения У и Z 

3.1. Същност на изследването 

Методът, който съм приложила за провеждане на настоящото изследване 

е анкетиране. Представената в приложение 1 анкетна карта е разработена от 

мен и включва осем въпроса, седем от които са с избираем отговор, а един за 

свободен отговор. Въпросите са малко на брой, с оглед на възрастта на част 

от целевата аудитория, за която попълването на твърде обширна анкетна 

карта би било отегчително.  

Въпросите са свързани с важни аспекти от социалния живот като  

възгледи за семейството, образованието, отношение към парите и избора на 

професия, предпочитан начин за общуване и време, прекарано в социалните 

мрежи, потребителски вкусове и нагласи. 
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В анкетата участват осемнадесет души от поколение У на възраст от 29 

до 40 години и още толкова от поколение Z на възраст от 12  до 21 години. И 

в двете групи отношението между пола на участниците е жени: мъже – 2:1.  

Избрах да проведа анкетирането online чрез социалните мрежи 

(Facebook) с цел да сравня активността в социалните мрежи на двете 

поколения. Както очаквах и в потвърждение на гореспоменатите характерни 

особености на поколенията, представителите на Z поколението попълниха 

анкетните си карти и върнаха отговорите за много по-кратко време, проявиха 

много по-висока степен на заинтересованост, готовност за съдействие и 

ангажираност по проблема. 

 

3.2. Анализ на резултатите от емпиричното изследване 

Първи въпрос от анкетата оценява отношението на анкетираните към 

семейството и семейните ценности. Около 60% от представителите на У 

поколението предпочитат съжителство на семейни начала и отворената 

връзка пред традиционния граждански брак. Обратно е мнението на 

представителите на Z поколението, като около 78% от тях биха предпочели 

да създадат традиционно семейство със сключен граждански брак. Тук може 

да се разсъждава в две посоки: от една страна семейните ценности възвръщат 

своята актуалност, а от друга, която за мен е по-правдоподобна е, че поради 

липса на жизнен опит представителите на Z поколението имат по-романтична 

представа за брака и семейния живот, докато представителите на Y 

поколението са по-прагматични и вече имат своя житейски опит. Данните са 

представени графично на фиг. 2. 

 

 
Фиг. 2. Възгледи на представители на Y и Z поколенията за семейството 

 

Втори въпрос оценява отношението на двете поколения към 

образованието. Резултатите показват, че и двете групи считат, че 

образованието е много важно за бъдещото им развитие. Разликата е в това, че 
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при поколение Y съотношението много важно: важно е 2:1, докато при 

поколение Z, това съотношение е 5:1. 

Представителите и на двете поколения търсят баланс между спестяване и 

хачене  на пари. Изненадващ е фактът, че в групата на поколение Z, макар и 

по-млади е по-голям броят на предпочитащите да спестяват, отколкото при 

представителите на другото поколение. Намирам обяснение за този факт в 

икономическата обстановка в страната, при която са израстнали двете 

поколения. Представителите на поколение Y са израстнали в по-нестабилна 

обстановка в годините на преход, което ги прави по-скептични към 

спестяване.  

Същността на работата, която да носи удовлетворение, е решаващ фактор 

при избора на професия и за двете поколения. Това показва, че не е 

основателно определено поколение да бъде представяно като меркантилно. 

Разминаване се наблюдава в предпочитания начин за общуване в двете 

поколения. Представителите на поколение Z предпочитат да общуват чрез 

социални мрежи  (около 70%), докато представителите на  Y поколението 

предпочитат да общуват директно „лице в лице“. Графично данните са 

представени на фиг. 3. 

 

 
Фиг. 3. Предпочитан начин за общуване при поколенията Y и Z 

 

В потвърждение на гореспоменатите изводи, представителите на 

поколение Z прекарват двойно повече време в социалните мрежи, което е 

обяснимо пред вид факта, че информационните и комуникационни 

технологии съпътстват живота им още от раждането и са се превърнали в 

неделима част от него. Фиг. 4. илюстрира тази информация. 
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Фиг. 4. Време, прекарано в социалните мражи при поколения Y и Z 

 

Относно потребителските нагласи при покупка на облекло и двете 

поколения се ръководят от собствен стил на обличане и само малка част от Z 

поколението се влияе от модни тенденции и известни личности. 

Предпочитаните професии при поколение Z са актьор, модел, фризьор, 

гримьор, лекар, фармацевт, медицинска сестра, юрист, дипломат, 

пожарникар, полицай, фотограф, а четирима все още не знаят с какво биха 

искали да се занимавт. Поколение Y избира професии като работа с 

компютър, екскурзовод, илюстратор, актьор, музикант, стилист/фотограф, 

учител, счетоводител, психолог, военен. 

 

3.3. Изводи 

Въз основа на направения анализ може да се обобщи, че и двете 

поколения Y и Z ценят високо образованието, което не е просто етап от 

живота им, а е възможност за по-добра бъдеща реализиция, за пълноценнно 

разгръщане на потенциала им. Избирайки професията си, и двете поколения 

се ръководят от същността на работата и удоволетворението, което тя им 

носи. И двете поколения са изградили или изграждат свой собствен стил на 

обличане и поведение, което е признак за своеобразно мислене, ярко изразена 

индивидуалност и по-високо самочувствие. 

Основните различия, които могат да бъдат откроени в двете поколения, 

са в няколко насоки. На първо място, се разминават възгледите им относно 

семейството и семейните ценности, като традиционното семейство е по-

предпочитано от по-младото поколение. Най-ярко изразеното различие е в 

начина на общуване, предпочитан от представителите на двете поколения. Z 

поколението прекарва по-голяма част от времето си в социалните мрежи и 
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общува по-лесно чрез тях, докато Y поколението предпочита директното 

общуване. 

Относно избора на професия представителите на Y поколението са по- 

прагматични и посочват практични и сигурни професии, докато 

представителите на Z се ориентират към професии, свързани с изкуство, с 

хуманитарна носоченост, както и по-рискови професии като полицай и 

пожарникар. Може да се каже, че по-младото поколение се стреми да бъде в 

светлината на прожекторите или предпочита по-рискови и екстремни 

професии, носещи по-висок андреналин. 

 

4. Заключение 

Поколение Z търси истината, цени индивидуалността и избягва 

„етикетите”. Неговити представители се мобилизират от различни каузи и 

вярват дълбоко в ефикасността на диалога за решаване на конфликти и 

подобряване на света в който живеем. Те вземат решения и се отнасят към 

институциите по силно аналитичен и прагматичен начин. Ето защо 

поколение Z e „истинско поколение” [6]. 

Определяни като „Революционери“, „Създатели на културата“ или 

„Поколение на ръба“ поколение Z са преди всичко нашите наслeдници, 

нашата надежда за утрешния ден и може би последните, вдъхновени от 

азбуката. Те притежават вяра във възможното и ангажираност към бъдещето, 

имат своите идеали. Те носят енергията и ентусиазма да променят към по-

добро света, в който живеем. 
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Abstract. The paper describes the crucial advantages and disadvantages of distance learning 

in the context of the ideas about the high education as one business and about the university 

as an academic community. For this purpose some of the results of a preliminary online 

survey for the advantages and disadvantages of distance learning in Sofia University during 

the quarantine period are used. The main conclusion is that distance learning is an 

extraordinary form of academic education and should remain so. 
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1. Въведение  

Бързото разпространение на коронавирусната епидемия в края на 

миналата и началото на настоящата година доведе до налагането на повече 

или по-малко строги ограничителни мерки в много страни по света, като 

България не е изключение. Ограниченията засегнаха почти всички сфери на 

частния и обществен живот, в това число и образованието. Училища и 

университети бяха принудени да преминат в дистанционен режим на 

преподаване и изпитване заради карантината. В резултат на това 

дистанционното обучение придоби статута на една от превантивните, 

противоепидемични мерки и престана да е въпрос на „избор” или 

„възможности”, защото стана въпрос на административно-управленски 

императиви. Дали обаче опитът, получен през време на извънредното 

положение, легитимира дистанционното обучение като пълноценен 

заместител на класическите форми на образование, който в бъдеще ще ги 

измести напълно благодарение на своите предимства и възможности? Или 

напротив, опитът от извънредното положение сочи по-скоро обратното - че 

дистанционното обучение, както и извънредните мерки, е само една 

извънредна форма, едно, на която можем и си струва да разчитаме като на 

единствена само при извънредни обстоятелства? Заедно с това извънредното 

положение и мерки изглеждат подходящ повод да се запитаме още, ако 

правилата на наложения ни външно, макар и временен, извънреден 

обществено-административен ред, ни налагат преминаване към 
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дистанционен режим, то как изглежда този режим в светлината на 

разбирането ни за областта, в която той се прилага, в случая на висшето 

образование, и максимите, с които свързваме това образование? 

Това са част от въпросите, които провокираха провеждането на пилотно 

изследване, посветено на проблемите на дистанционното обучение по време 

на ограничителните мерки, наложени заради коронавирусната епидемия. 

Проучването беше направено по инициатива на екип от преподаватели от СУ 

и НСА в периода 25 април - 6 май 2020 г. чрез онлайн анкета сред 

преподавателската колегия и студентите от различни специалности и степени 

на обучение в двата университета, а получените резултати са публично 

достъпни на сайтовете на СУ и НСА [1]. 

 В плана на настоящата тема особен интерес представляват отговорите на 

два от въпросите в анкетата, които умишлено бяха оставени отворени, за да 

се осигури максималната им спонтанност чрез възможността анкетираните, 

вместо да избират отговори  от  предварително даден списък, сами да посочат 

и опишат кои са според тях основните предимства и недостатъци на 

дистанционното обучение и как виждат неговите основни приложения. 

Резултатите от изследването, макар и непредставителни, илюстрират 

достатъчно красноречиво, от една страна, технически и административни 

проблеми, с които трябва да се справят работещите и учещите в  двата 

университета не само в условия на извънредно положение, а по принцип, 

защото решението им не е въпрос на отпадане на ограничителните мерки, а 

на стратегическо мислене и управленски подходи за развитието на 

университета като академична общност и институция. От друга страна, 

анкетираните описват характерни предимства и недостатъци на тази 

обучителна форма, които дават повод за възобновяване на дискусията за 

нейните възможности, граници, перспективи, както и за бъдещето на 

университетското образование въобще. 

 

2. Изложение 

Дебатът за дистанционното обучение: „класните стаи на 

бъдещето” и сливането на хора и технологии 

Що се отнася до самата дискусия, у нас тя доскоро не будеше особен 

интерес, за разлика от други части на света, които са по-напреднали 

технологично, особено САЩ, където обсъждането на дистанционното 

обучение  предизвиква разгорещени  спорове около неговата уместност и 

ефективност. Може да се каже, че както всяка друга новост, така и 

дистанционните форми за информация, комуникация и обучение, имат 

своите привърженици и противници. Сред най-ревностните им защитници по 

традиция се нареждат технологичните компании. За техните мениджъри, 

разработчици и предприемачите в областта сферата на образованието е преди 

всичко пазарен сегмент, където могат да пласират и да печелят от своите 

продукти и услуги. Не са малко обаче и  просветните министри, училищни 
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директори и ректори на университети – особено в по-бедни страни, които 

трябва да взимат управленски решения в дългосрочна перспектива за 

развитието на образованието в локален, регионален или национален мащаб и 

са готови да насърчават дистанционното обучение, макар и невинаги 

открито, а завоалирано и полугласно. За тях това обучение е удобна 

възможност за снижаване на разходи и пестене на средства от поддръжката и 

администрирането на материалните активи и човешкия капитал на 

управляваните от тях институции. Затова не е чудно, че заинтересованите по 

едната или по другата причина – комерсиалната изгода или икономията на 

различни ресурси, изтъкват най-вече предимства на дистанционното 

обучение от икономически и финансов характер. Става дума по-конкретно за 

неговата ефективност, измервана с леснина, бързина, гъвкав режим на 

използване, който позволява достъпност до обучение навсякъде и по всяко 

време. От това гледище всички могат да се радват на пълноценно и 

висококачествено образование, стига само да усвоят технологията за 

достигане на необходимата информация и установяване на съответната 

комуникация помежду си. Най-радикалните сред привържениците на това 

виждане предричат наближаващото, бляскаво бъдеще на „универсални” 

образователни платформи, които ще покриват целия спектър от 

предучилищно до университетско образование и ще доведат до неизбежния 

залез и пълното отмиране на класическите форми, особено на 

университетското образование, защото все повече студенти разчитат на 

дигиталните лекционни курсове и все по-малко се включват в присъствени 

занятия. 

Как изглеждат тези универсални учебни зали на бъдещето можем да 

съдим по описанието, което предлага „Наръчник по иновационни 

образователни технологии”, съставен като част от проект на „Концепция 

(Програма) за адаптиране на образователната система към дигиталното 

поколение”. Програмата, създадена и финансирана от ФНИ през 2017 г. е 

разработена от Център за иновационни образователни технологии на 

Русенския университет въз основа на стратегията за дигитализация на 

образованието на Оксфордския университет. В Наръчника учебната зала на 

бъдещето се описва като иновационна образователна технология, която ще е 

„магнит за учениците/студентите със своя интериор, оборудване и 

предлагани възможности”. Сред тези възможности са „влизане/излизане” с 

чип-карта, автоматично записване на присъствието или отсъствието на 

обучаваните в база данни за по-ефективен контрол на посещаемостта и 

„икономия” на време, обмен на големи обеми мултимедийна информация 

между всички участници в образователния процес благодарение на 

високоскоростна интернет –връзка, таблет, който ще замени учебниците и 

тетрадките, защото ще сваля за секунди от „облак” необходимия учебен 

материал, интерактивни дъски и маси, оборудвани с интуитивен интерфейс и 
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мултифункционални зали, които ще позволяват бърза реконфигурация и 

приспособяване за конкретно занятие.  

Очакванията са, че по този начин „Образователният процес ще е базиран 

на изследователския подход, за да се постигне основната цел на 

образованието - младите хора да се научат да учат самостоятелно, при това 

през целия си живот, както и да могат да представят аргументирано своите 

идеи и схващания” [2]. Всичко, което се случва пред дъската, се обещава в 

наръчника, ще може да се наблюдава от всеки обучаван в реално време и от 

всяко място, а за извършването на някои рутинни дейности ще се използват 

хуманоидни роботи с изкуствен интелект, но преподавателят ще запази 

водещата си роля благодарение на своите знания и уменията да ги преподава. 

Заедно с това обаче авторите на програмата настояват, че „авторитетът на 

един учител и преподавател, както и ефектът от неговата дейност, все повече 

(к.м.) ще зависят не само от това, доколко той владее предмета на 

дисциплината си и не само от неговите педагогически способности и 

харизма, а също и от това, в каква степен той използва съвременните 

информационни и комуникационни технологии за събиране, обработка и 

преподаване на съответния учебен материал” [2]. Т.е. според този възглед, 

ако учителят не използва ИКТ, неговият авторитет не само ще е под въпрос, 

но ще зависи все повече от техническите му умения.  

Колко голяма е крачката от тази нарастваща зависимост на хора и техния 

авторитет от техническите фактори до замяната на човека-учител от ИИ-

учител, ще оставим на въображението на технократите и любителите на 

научна фантастика. В контекста на настоящата тема по-интересно е друго, 

което само привидно изглежда в унисон с възгледа за нарастващата 

зависимост на учителския авторитет от ползването на ИКТ. Става дума за 

тенденция, която забелязват и признават специалисти не само в сферата на 

образованието, но и в областта на компютърните технологии и 

киберсигурността като ръководителя на Лаборатория по киберсигурност в 

"София Тех парк" - Г. Шарков [2]. Според него компютърът не става по-умен 

от човека, а се слива с него. Така на преден план излиза въпросът за 

„сливането” на хора и технологии. В какво се състои то и какви са неговите 

настоящи и бъдещи ефекти са сред темите, дискутирани най-много от техно-

критиците, в т.ч. и критиците на дистанционното обучение. За разлика от 

неговите привърженици, те основават оценките си не толкова на финансово-

икономическата ефективност или материални удобства на дистанционните 

форми, а на въздействието им върху когнитивните способности, социалния 

живот на хората и тяхното телесно и психическо здраве. Констатации за 

такива и други подобни ефекти, откриваме в анализите на автори и 

изследователи – специалисти в различни области, които се простират от 

медийна комуникация, политически науки и културна критика до 

историческа антропология и когнитивни науки. 
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Повечето от оценките им за технологичните въздействия от този вид 

сочат, че дистанционното обучение е непълноценно заради дефицита на 

общуване „лице в лице”, десоциализиращия и отчуждаващ ефект на 

продължителното ползване на ИКТ, особено на Интернет, потенциалния риск 

от спад на човешката интелигентност вследствие на намаляващите под тяхно 

влияние когнитивни способности и умения за съсредоточаване, 

контекстуализация и други собствено човешки и познавателни качества, 

както и конкретни рискове за здравето като пристрастяване към компютърни 

и онлайн дейности, увреждане на зрението, тъканите, имунната система, 

както на хора, така и на живата природа въобще под влияние на 

високоскоростния интернет, основан на 5G технологията и др. Сред най-

често срещаните възражения по отношение на дистанционните режими на 

действие и общуване, респ. обучение, е, че експоненциалният технологичен 

прогрес и изобилието от иновации не водят до повече креативност, 

оригинално мислене или вдъхновение, а поставят на карта способността за 

разбиране, грамотността като културно постижение, развитието на мисленето 

и въображението, а с това и техните не само рационални, но и афективни 

ефекти, които изискват упражняването на умствени навици като т.нар. 

дълбоко четене и дълбока грамотност [3]. Напротив, налице е по-скоро 

разминаване между темповете на технологичния напредък и на прогреса в 

образованието, както установяват полският професор Я. Морбитцер и 

известният американски изследовател на Интернет и изкуствения интелект Х. 

Драйфъс.  

Според Морбитцер Интернет, както и много други образователни 

иновации, не е донесъл очакваните резултати и не е предизвикал революция в 

учебната среда, въпреки големите финансови разходи за оборудване на 

училищата с нови технологии [4]. Една от основните причини за този неуспех 

според полския изследовател е неразличаването на леснотата на достъпа до 

информация, предоставяна в интернет, от процеса на нейната обработка. В 

този контекст като основен проблем в съвременното образование Морбитцер 

дефинира надценяването на интелекта като необходим за изобретателството 

и откривателството, и подценяването на разума, от който се нуждаем, за да 

решаваме по какъв начин ще използваме своите постижения. 

 Подобно на него, Драйфъс също установява, че съвременните 

технологии, за разлика от хората, могат да обработват големи масиви от 

данни, но все още не могат нещо, което все още само хората умеят– да правят 

лична преценка и да разбират какво сред купищата данни е важно за тях [5]. 

Той също коментира надеждата, че Интернет ще предизвика революционни 

промени в образованието, които преди неговата поява са били възлагани на 

компютрите, сочени дълго време като нова технология: „Сега надеждата е, че 

някакси силата на Световната мрежа ще направи възможен нов подход към 

образованието на ХХI век, при който всеки обучаван ще може да стои в къщи 

и въпреки това да му преподават велики учители по целия свят” [5]. Въз 
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основа на тази констатация американският автор поставя преди повече от 

десетилетие въпроса, може ли дистанционното обучение, да осигурява на 

обучаваните паралелно с уменията в различни области и нужните умения, за 

да бъдат добри граждани, или наистина ученето изисква обвързване „лице в 

лице” [5]?  

Подобни въпроси се актуализират с нова сила към днешна дата, когато 

коронавирусната зараза принуди училища и университети да преминат към 

режим на учене и преподаване в условия на карантина. Възможна посока за 

отговор ни предоставя препоръката на китайския милиардер и основател на 

една от най-големите технологични компании в света - Alibaba Group, Джак 

Ма: „Машините на бъдещето имат чипове, но хората имат сърца. 

Образованието трябва да следва тази посока” [6]. В контекста на настоящата 

тема и провокиралата я извънредна ситуация тази препоръка, както и 

поставените по-горе въпроси, могат да се обобщят така: осигурява ли 

дистанционното обучение на студенти и преподаватели всичко необходимо, 

за да са нещо повече от само „играчи на образователния пазар” или две 

търгуващи страни, разположени в двата края на едно пазарно отношение, 

известно като отношението между доставчици и потребители на 

„образователни услуги”, в което компютърни устройства, интернет и 

университетска институция изпълняват ролята на „търговски посредници”? 

Т.е. могат ли в режима на дистанционно обучение студенти и преподаватели 

да се чувстват и идентифицират като общност, която обвързва своите членове 

не само по силата на търговски отношения и частни интереси, но и  предимно 

чрез създаването и споделянето на общо благо като знанието и поддържането 

на общосподелени ценности и идеали?  

Неосезаемото телеприсъствие и незаменимата телесност 

 За никого не е тайна, че животът и общуването в академична общност не 

се изчерпва, нито се свежда само до осигуряване и обмен на информационни 

ресурси, „трансфер” на кредити, поставяне на оценки и получаване на 

дипломи, „осчетоводяващи”успешността или неуспешността на 

образованието. Академичната комуникация като общуване между хора и 

животът в академичната общност, в която - по думите на Хосе Ортега и Гасет 

- „средният студент се подготвя като културен човек и добър специалист” [7], 

предполагат, че университетското образование е висше не само заради 

специализираната подготовка в отделни научни области. То е висшата степен 

на образование и защото култивира съпричастност към интелектуалните и 

поведенчески образци и стандарти на академичния живот като духовен 

живот. Тази съпричастност е непостижима без онова, което представлява 

„емоционалната въвлеченост” в общността, благодарение на която участието 

в нея предизвиква радост от общуването, чувство на гордост от постигнатото, 

удовлетвореност от споделянето на постиженията или съжаление за 

грешките, неудовлетвореност от резултатите и желанието за тяхното 

подобряване. Тази емоционална въвлеченост зависи, от една страна, от 
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възможностите на образованието да осигури със своите форми, методи и 

средства контекстуализацията на информация и нейното осмисляне, така че 

тя да се трансформира от съвкупност от данни в знание, защото се основава 

разбиране на смисъл, а не само на запаметяване на факти и правила, нито 

само на рационални мотивации, обективна отстраненост и безпристрастно 

оценяване. В същия контекст заслужава внимание и нещо друго, на което 

набляга специално Морбитцер. Става дума за задачата на преподавателите и 

мисията на съвременния учител като призвани да опровергаят мита за 

леснотата на достъпа до информация и погрешната й идентификация със 

знание, така че да подготвят учениците за ролята на „архитекти на знанието”, 

като им осигурят компетентността да изградят самостоятелно сграда от 

знания, включително с информационните ресурси на Интернет [3]. 

От друга страна, емоционалната въвлеченост като фактор за пълноценно 

образование е трудно постижима извън историчността на академичната 

общност като общност на хора, защото е носител и пазител не на дигитална 

памет, а на памет за съпреживян опит. Тази памет се простира от 

традиционните ритуали на университетските тържества, съпътстващи 

приемането и дипломирането на студенти, връчването на грамоти и награди 

за научни и образователни постижения, до организирането на научни 

форуми, публични лекции и дискусии. Във всички тях на преден план излиза 

образцовостта на „живия пример”, който могат да бъдат преподаватели за 

студенти и помежду си: „Тъй като учениците са склонни да подражават на 

учителите си, учителите от своя страна могат да играят решаваща роля в 

това, дали учениците ще се оттеглят към състояние на обезплътени умове ли 

ще се превръщат във все по-емоционално въвлечени в учебната ситуация” 

[5:63].  

Доколкото киберпространството е проекция, симулация на невиртуалния 

свят, дотолкова то може да ни предостави информация и опит само за онова, 

което може да се дигитализира, но не всичко подлежи на дигитализация. 

Поради това Мрежата става глобално място за всевъзможни фрагменти – 

парчета действителност, но не и равноценен заместител на онази 

действителност на света, в която хората живеят и действат като въплътени, 

живи същества, а не само като „чисти умове”. Това налага да се съгласим с 

Драйфъс, че употребата на интернет, на който разчита всяко университетско 

дистанционно обучение, „намалява нашата въвлеченост в материалния и 

социалния свят. Това на свой ред намалява нашето преживяване на 

действителността и усещането за осмисленост на живота ни” [5:227]. В 

същия ред на мисли е подходящо да се припомни друга характерна особеност 

на дистанционното обучение, която предизвиква оценки с противоположен 

знак, но с един и същ източник. Тя е, че „телеприсъствието” не може да ни 

даде достатъчно увереност, за да изпитаме достатъчно доверие и да 

разчитаме на отдалечените от нас хора. 
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Усещането за несигурност в контрола от дистанция и объркването, което 

то предизвиква у обучаващи и обучавани, намериха свое отражение и в 

значителна част от коментарите на анкетираните в нашето изследване 

преподаватели и студенти. Дистанцираният контрол и опосредстваната 

комуникация предизвикват е у някои преподаватели съмнения в 

действителността на самото телеприсъствие поради ограничените 

възможности за идентификация на идентичността при този тип комуникация, 

особено когато тя трябва да е с големи групи и визуализацията с камера може 

да предизвика претоварване на системата. Това на свой ред  предизвиква  

недоверие в мотивацията и желанието на студентите да участват в 

обучението и може да доведе до увеличаване на броя задачи, възлагани на 

студентите, т.е. крие риск от излишно, допълнително натоварване, респ. от 

претоварването им. За този риск разказва един от коментарите на 

анкетираните студенти: „Преподавателите дават повече задачи, които да им 

пращаме, за да са сигурни, че учим, понеже присъствието в онлайн занятие 

без камера, ги кара да мислят, че не полагаме достатъчно усилия” [1].  

Но не само студентите и образователните платформи се оказват 

застрашени от претоварване при дистанционно обучение, ако съдим по 

коментарите и на преподавателите, един от които споделя, че е ”невероятно 

изморително да се преподава онлайн, защото не можеш да следиш реакциите 

на това, което говориш и се напрягаш от усилието да се изразяваш 

максимално разбираемо.” Така първоначалното впечатление, че „стерилната 

обстановка” на едно дистанционно обучение например, в Moodle или Тeams, 

осигурява достатъчно комфорт и чувство на сигурност у всеки потребител, се 

оказва измамно, въпреки централизирания контрол и филтрацията на 

информацията. Огледани в тази перспектива, резултатите на нашето 

изследване дават подходящ ориентир за това кое е преобладаващото сред 

анкетираните виждане за целесъобразността и ефективността на 

дистанционното обучение. Малцина от тях са склонни да разчитат само на 

него. Повечето участници и от двете групи отдават предпочитание на 

възможността за „смесен” модел, при който присъствени и дистанционни 

форми да се допълват взаимно. Това предпочитание са изразили 52.7% от 

анкетираните студенти, а за 68.2% от преподавателите дистанционното 

обучение е подходящо само като допълваща форма.  

Като най-вероятна причина за това предпочитание може да се посочи 

описаното от Драйфъс за технологичните иновации като неспособни да 

компенсират „вродения” недостатък на  „обезплътеното” телеприсъствие, 

така че да осигурят на потребителите си „нещо, което не е достъпно по друг 

начин – споделената нагласа на аудиторията и възможността да поемат 

рискове, изказвайки предположения по време на дискусиите, тъй като, 

въпреки че сега могат да гледат лекциите върху екрана на компютрите си в 

удобно за тях време … присъствието в лекционната зала е толкова позитивно 

за тях преживяване, че заради това си струва да биеш път в лошото време, за 
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да дойдеш, въпреки че уебкастът дава достатъчно на онези, които ценят 

удобството си толкова, че да се задоволят с дистанционното обучение” 

[5:214]. Именно това потвърдиха повечето коментари, дадени в отговор на 

въпросите ни в анкетата за предимствата и недостатъците на дистанционното 

обучение.  

Най-често изтъкваният и от двете групи недостатък се оказа трудната 

обратна връзка, затрудненото общуване поради отпадането на целия 

невербален аспект от него, липсата на непосредствен контакт, отчуждаване 

от учебния процес, невъзможност да се създава общност, ограничената 

колегиална среда... Ето как е описана тази специфика на дистанционното 

обучение в коментара на друг преподавател: „липсата на пряк контакт със 

студентите, невъзможност да се видят техните реакции и съответно да се 

реагира своевременно (примерно с промяна на интонацията, даване на 

коментари по повод затруднения - щото ако питате: "Разбрахте ли", почти 

никой няма да отговори с "не", но ако видите някой да се мръщи, можете да 

реагирате). Много по-трудно се създава и обстановка за консекутивен превод 

примерно” [1]. Този и подобни на  него коментари подсказват, че има редица 

дисциплини, най-вече с практическа насоченост, чието преподаване изисква 

пряко общуване и в някои случаи съвместна работа между преподаватели и 

студенти, която не винаги може да се осъществи от разстояние. 

Не липсват и радикални оценки като например, че дистанционното 

обучение е „имитация на обучение поради трудна възприемчивост при 

липсата на жив контакт плюс натоварване без ефект” или че то е 

„безсмислено, освен ако не се обучават затворници или хора в неравностойно 

положение.”  

Що се отнася до въпроса за предимствата на дистанционното обучение, 

независимо от използваните платформи, мненията на преподавателите за тях 

трудно могат да се обединят около едно ясно изразено предимство и 

отговорите им се разпръсват между пестенето на време чрез по-гъвкавия 

график, удобството на събраните на едно място учебни ресурси, 

възможността за достъп от всяко място и понякога по-голямото в сравнение с 

обичайното присъствие на студенти онлайн. Самите  студентите от своя 

страна изтъкват като най-големи предимства гъвкавия график, пестенето на 

време за пътуване и комфорта на домашната обстановка, който позволява да 

си по чехли или да лежиш по пижама в леглото и да си пиеш спокойно 

кафето или чоплиш носа по време на занятие.  

Интересно съвпадение се наблюдава при отговора, че дистанционното 

обучение няма никакви предимства. И в двете групи далите този отговор са 

ок. 11%. 

 

3. Заключение 

В заключение може да се каже, че извънредното положение  се оказа 

безпрецедентна досега възможност академичната общност да приложи 
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повсеместно дистанционното обучение, макар и при изключително 

екстремни условия, тъй като преминаването към него очевидно нямаше как 

да бъде планирано. В този смисъл не може да се твърди че студентите,  

преподавателите и университетите като цяло бяха подготвени  технически, 

материално и психически за него. Въпреки това, случилото се през този 

период очертава сравнително отчетливо някои от перспективите пред  това 

обучение в бъдеще. От една страна, като негово безспорно предимство се 

откроява възможността занятията да се провеждат в различен/плаващ график 

и без възможността за достъп до университетската база, именно защото се 

водят дистанционно. От друга страна, цитираните данни и коментари сочат, 

че процесът на обучение в този формат страда от непълноценна комуникация 

заради затрудненото неформално общуване и липсата на някои предимства 

на  общуването лице в лице като например, невербалната комуникация, което 

стеснява значително възможностите на участниците за предаване и 

възприемане на учебния материал. Така на преден план излиза двоякият 

смисъл на „дистанцираността”, че ако от една перспектива тя изглежда 

несъмнено предимство, от друга, може да се окаже голям и непреодолим 

недостатък, именно защото занятията не се провеждат лице в лице. В този 

контекст очакването дистанционното обучение да замести напълно 

традиционния образователен процес засега изглежда малко вероятно и по-

скоро невероятно.  
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Abstract. The report analyzes opposing views on solving technological, economic, social 

and cultural problems through digital infrastructure. The emphasis in the exhibition is on the 

essence of the digital infrastructure as a resource of power and the role of the bureaucracy in 

its use. The question is, when the materialized capabilities of the digital infrastructure are 

made available to the bureaucrat, what does he do? Develops info-tactics for his own 
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1. Introduction 

The believe that the fourth industrial revolution will lead to global digital 

connectivity and the development of technology, which will cause rapid changes in 

all sectors of the economy and society may sound optimistic for the reader. By 

2022, more than 60% of the world's gross domestic product (GDP) will be digitally 

connected, according to data from the International Data Corporation (IDC). 70% 

of the new products and services created in the economy over the next decade are 

expected to be based on digital platforms. The fourth industrial revolution (or 

Industry 4.0) is happening now. It has a hyper-connectivity of communication and 

data processing in real time and artificial intelligence that can automate most 

processes. The role of 5G is to provide this new type of homogeneous connection. 

With 5G, radical changes will occur. All listed networks will be able to be 

combined under one "cap". The fifth generation of connectivity will allow them to 

be built and managed as a single infrastructure. Once built, it will allow the 

development of many different applications. Concepts such as smart cities and 

homes will now be much easier and cheaper to implement. A complete connected 

city in which the information from the traffic of road, pedestrian, public transport 

or alternative one will be able to be analyzed and corrected in real time. There will 

be an opportunity to monitor garbage collection, smart parking and even repair of 

various types of urban infrastructure. 

But this is not the limit of human capabilities - the 6G network is set - sixth 

generation for mobile connection. It will reveal incredible opportunities for the use 

of artificial intelligence in human activity. Not only will the possibilities for 

communication between people expand, but also the interaction between people 

and machines, as well as between themselves. Thanks to it, there will be a rapid 
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development of the world of the Internet of Things - from unmanned vehicles to 

smart homes and cities. The process of data exchange will be able to take place 

without human intervention. 6G will create incredible opportunities for the 

development of telemedicine and the use of cyber-physical systems - those in 

which a human is not present in the management. This will be possible thanks 

to high-speed data exchange channels, which will allow adequate environmental 

assessment and on this basis optimal decisions will be made. 

 

2. Exposition 

Twitter and Square CEO Jack Dorsey said automation would replace people 

even in the technology jobs: "Increased use of artificial intelligence (AI) will put 

even programmers in a 'difficult position' because AI will soon start writing its own 

software. We talk a lot about self-driving trucks and whatnot "when we discuss 

how automation will jeopardize certain jobs, but artificial intelligence even comes 

for programmer’s jobs" [3]. 

What more optimistic picture for the future of humanity, but questions also 

arise. Not only will the possibilities for communication between people expand, 

but also the interaction between people and machines, as well as between 

themselves. It is somewhat shyly mentioned that the process of data exchange will 

be possible without human participation. This is not technophobia, but a 

fundamental problem, because the assessment of Jerome Koschar and Jobic de 

Callan - authors of the book published in 2019 by Robert Laffont - "A Cure for 

Digital Hysteria," in an interview with Figaro sounds less optimistic: "There is a 

replacement of values, with the help of digital technologies, rather than the real 

creation of wealth that everyone can benefit from - both individually and 

collectively. That's one of the reasons we're talking about exaggerating the scale of 

the digital revolution. "(Paul Susie. Can we talk about a digital revolution if it 

doesn't improve our lives?” “Figaro” 03.04.2020) 

On the existential dimensions of the digital revolution, a Bulgarian author 

writes: "As a culture of technological bodies, post-humanism is the culture of body 

technology, of cyber-body. These bodies are no longer our own, and we begin to 

belong to them, integrating them into ourselves. This are the bodies-interfaces, they 

are network bodies - bodies-constellations, those that are in the mode of 

technological, virtual, cybernetic proposals. These are bodies in connection - 

between bodies - intercorporae. Therefore, the post-humanist man, although being 

corporeal, his body is no longer immanent, but a transcendent body (it no longer 

belongs to him, on the contrary, man belongs to his technological body); it is a 

technology for transcending the corporeality, it is immanent transcendence, it is a 

body-horizon. And this man is no longer just a man, but a virtual agent who 

cybernizes his intercorporeal presence, his network body. He over-observes it and 

this over-observation should bring him pleasure … " [4]. 

These fears of the young Bulgarian scientist are not in line with the optimism 

of Richard van Hoydonck, a world-renowned futurist who admires the possible 
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transformation from human to cyborg through the bionic body with the help of the 

ubiquitous "chip in the head." It is the future panacea not only for diseases, a path 

to immortality ... Moreover, at an advanced stage is the development of a computer 

program, "which is able to connect brain activity with a hearing center - to make 

thoughts accessible to others. In this way we will be able to read the thoughts of 

our daughter, wife, husband, boyfriend or girlfriend. Fantastic development, at 

least if there is a built-in opportunity to keep our thoughts to ourselves. But there 

are some obstacles for Haydonck: "I realize that all this sounds very good, but 

small remarks can be made. Perhaps most importantly, in the initial phase, the 

brain chip will not be accessible to everyone and inequality will arise. The rich will 

be able to take advantage immediately, others will have their turn much later. In 

addition, technology companies will mainly establish their own rules and could 

exclude certain people. Giving permission (instead of paying) for your data to be 

used for other purposes can lead to misuse. And you don't want certain thoughts to 

reach your boss, your family or the tax authorities [9, pp. 37-39]. Yes, things are 

not unambiguously defined. 

Our goal is not to take an unequivocal side in scientific disputes, for or 

against digital transformation, because our interest is in the assumption that fifth 

generation connectivity will allow all networks to be built and managed as a single 

infrastructure. The unified infrastructure presupposes subordination. In other 

words, the digital infrastructure will be managed and this begs the question by who 

and how? 

We will look for an answer to the question in the Strategy for Digital 

Transformation of Sofia (SDTS), January 2020. 

In an analysis of the strengths and weaknesses of Sofia's digital maturity, it is 

noted: 

"Strengths. Developed optical network in residential and business areas. 

Developed 4G network. 

Weaknesses. 

Infrastructure. Insufficient coverage of wireless internet connection in public 

spaces. 

Data access. There are no strengths in any area of data access. Low level of 

knowledge and underdeveloped culture for open data. Limited number of open data 

warehouses and data centers. Low level of public engagement and lack of effective 

open data policies. 

Digital skills. Strong interest of young people in digital topics ... Limited 

knowledge of the concepts of industry 4.0. Limited access to local IT service 

providers. Limited use of cyber security and security systems by companies. 

Management and leadership. There are no strengths in the area of governance 

and leadership. Stakeholders do not share common views on digital development. 

There is a lack of a specific governance structure / institution for planning 

and implementing a digital urban development plan. ”Following these findings, the 
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optimism that the Implementation Program envisages the strategy to be 

implemented within the next three and a half years is inexplicable. 

We are interested in the management of the implementation of the Strategy 

and here begins the "enchantment" with formulations such as: The functioning of 

each management structure is unique in itself and depends on the regional context, 

so there is no universally applicable solution. The institutional framework is the 

most important contextual factor influencing governance through legislation and 

the autonomy of administrative processes. In Sofia, the Smart Specialization 

Strategy (S3), which is national, partly defines the legal and administrative 

framework of the SDTS. On the other hand, there is a limited autonomy of the 

municipal government in terms of leading the wider process of innovation and 

digital transformation, which in themselves are frameworks of the SDTS. These 

two factors lead to a participatory governance model based on the cooperation of 

many stakeholders. As the Smart Specialization Strategy is based on the five-spiral 

model, it is important to have all five stakeholder groups in the management of the 

SDTS: industry, educational institutions, administration, consumers (groups and 

organizations representing citizens), experts on sustainable development of the 

environment and the use of natural resources. The organizations responsible for the 

implementation of the Strategy will also be responsible for creating the necessary 

procedures to ensure the appropriate implementation of digital technologies and 

applications. Priority in this regard will be open source software and modularity [7, 

p. 26]. 

After the organizational structure is based on the “five-spiral model”, the 

issue of subordination arises again and it is unambiguously resolved in the 

Strategy: “In January 2020, the Municipal Council of Sofia, at the suggestion of 

the Mayor of Sofia under the project "Digital Cities Challenge" created a new 

department for Digitalization, Innovation and Economic Development, headed by 

Deputy Mayor. In this regard, the management, implementation and monitoring of 

the implementation of the Digital Transformation Strategy will be taken over by 

the new department" [7, p. 26]. 

In the Strategy, the digital infrastructure is not formulated directly as an 

indisputable resource of power and therefore the non-specialist can hardly 

understand its essence. Protecting ourselves from the technophobic "disgust" with 

technical progress, that man can no longer get rid of the impact of technology, 

because it contains not only limitless possibilities, but also limitless dangers, we 

must pay attention to the attempts of using it as a form of power. Technology is 

related to the concept of "power" in several ways: 1 / "power" of technology as 

materialized knowledge in all spheres of human activity; 2 / the types of authorities 

(political, economic), dominating through technology; 3 / authority controlling the 

technology. The bureaucracy seeks to use to its advantage a kind of symbiosis of 

the "power" potential of technology. 

In the spirit of Max Weber's understanding, we do not equate bureaucracy 

with professional bureaucracy. In the context of its positions of power, bureaucracy 

684



can be defined as an intermediate social group of the "class-like" type [5, p. 61]. 

This does not mean so much homogeneity of bureaucrats by social status, activity-

functional, institutional feature, as transformation of representatives of different 

social groups into a state of destructiveness for public and personal interests, 

functioning. In other words, the bureaucrat remains within the boundaries of his 

"own" professional group, but through his actions he is qualitatively bonds with his 

peers from other professional groups. Bureaucracy as a social education of this 

type differs from the caste in that the difference in activity-functional and 

institutional aspect, due to deformation, instead of hindering the structuring of 

interests, social relations and social communication among the amalgam of 

bureaucrats, creates unanimity and synergy. This is a unique case of unification of 

methods and means in different spheres of activity content-wise, determined by the 

identity of the motives and goals. Regardless of the diversity in the activity-

functional aspect, the similarity between the bureaucrats is determined by the main 

functional means of operation: protection, bribery, official or some other benefit. 

The latter are the safest way of contact between bureaucrats and with bureaucrats. 

When the materialized capabilities of the digital infrastructure are provided to 

the bureaucrat, what does he do? The answer, albeit indirect, is given by Alvin 

Toffler, a world-renowned futurist. In the age of total information, according to 

Toffler, the bureaucracy does not drop its weapons, but develops its info-tactics. 

What are its methods and tools? According to Toffler, there are 13 in total, 

but we will mention only a few: 

1. The tactic of "secrecy", ie. wrapping the entire activity of the state body in 

complete secrecy. And secrecy is becoming one of the usual tools of oppression 

and corruption. 

2. The tactic of directed information leakage to prove to politicians that 

secrecy and reliability are not possible without bureaucracy. 

3. Tactics of masking the source of information, most often to discredit the 

higher authorities. The identity of the sender of the information (message) is a key 

part of any message. This is why the "tactics" of masking the source are used so 

often. 

4. Tactics of parallel channels - sending different or contradictory 

notifications on two different channels in order to test the reactions or to create 

confusion and conflict between the recipients. Black and parallel channels are a 

widely used practice in the game to shift the layers of power. 

5. Access tactics related to the receiving end of the communication chain. It 

shows the desire to obsess over access to the boss and to control the incoming 

information. Both high-ranking officials and ordinary secretaries are well trained in 

this game [8, 295-306]. 

Countless variants of delusion (and self-delusion) can be found in the 

mountains of data, information and knowledge that flow through the "thought mill" 

of the bureaucracy. The bureaucracy organizes the information by "nests" 

(functional departments, market, region or product). In theory, it is possible to 
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create countless nests, but in reality, with the gigantic expansion of production and 

the accompanying factors, the limitation of organizational specialization is 

becoming increasingly apparent [8, p. 187]. Increasing the efficiency can be 

achieved by relocating the nests in the organizational structure. This is connected 

to the relocation of people and budget funds. Explicit or insidious struggles 

immediately arise. The compromise, according to Toffler, is the emergence of the 

bureaucratic "elephant-camel," combining the sluggishness of an elephant with the 

wisdom of a camel. The "elephant-camel" is a new nest, staffed mainly by young 

employees from the old units. They do not work on the problems that arise, but 

monitor where the information and financial resources go. This organizational 

mimicry is a temporary postponement of danger because the pressure of the 

external environment for change is growing. The acceleration of the change makes 

the knowledge about the production and the nesting system transient, due to the 

“clogging of the channels”, most often it blocks, ceases to function [8, p.190]. 

Alvin Toffler is optimistic about overcoming the bureaucracy's info-tactics: 

"The future is in 'intangible' property, because 'the same knowledge can be used by 

many people to create goods and produce more knowledge at the same time. And 

unlike factories and fields, knowledge is inexhaustible. ”For him, in the new post-

industrial perspectives, communication technologies make one-way power control 

impossible [8, p. 464]. The alternative to the ingenuity of bureaucracy, according 

to Toffler, is the future electronic infrastructure with six characteristics: 

interactivity, portability, translatability, compatibility, ubiquity and globalization. 

Combined organically, these six principles lead to a total transformation not only 

of the ways in which social relationships take place, but also of the way people 

think and act, of their relationships with different authorities. 

Richard van Hoydonk is optimistic again: "The good news is that new 

technologies will adapt to us. We are actually harnessing them to work for us! ... 

The digital revolution of which we are a part today is not some cold, despotic 

future of robots taking over the world. Rather, it is the empowerment of man ... 

The technologies we are now developing will adapt to us humans, and we will 

retain control over our own actions” [9, pp. 295-296]. 

In the context of our analysis, Toffler's current "Equality of Access as a 

Result of the Act of Ubiquity" sounds very up to date. We strongly hope that Alvin 

Toffler is right in his predictions, but will the digital industry be able to address 

critical global challenges such as climate change, education for the future, bridging 

the growing digital knowledge gap, providing food for a growing population and 

sustainable health. 

The Municipality of Varna, which was announced by EU Commissioner 

Maria Gabriel as the digital capital of Europe during the Startup Europe Summit 

2018, set a unique world anti-record. An example of the Bulgarian assimilation of 

the info-tactics of the bureaucracy is the application of the Municipality of Varna 

"Info iTransport", which started a week ago. It broke the global anti-record in 

Google Play for the lowest rated app, and was rated by users with 1.3. Thus, the 
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Municipality of Varna passed in the ranking the previous winner of the anti-award 

- TMM Lab, which remained second with a rating of 1.4. The application should 

present the municipal transport scheme in real time. Opinion of users: "Terrible 

realization. Check at least with Moovit how to do it", notes Tsveta Vlaykova. "Do 

not spend money in vain from European funds. The application is funded through 

the project" Integrated Urban Transport of Varna "and co-financed by the 

European Union through the European Regional Development Fund. The 

application is part of an order for complete digitalization of public transport in 

Varna, which is worth BGN 6,190,650 without VAT, which has absolutely no 

benefit, "said Georgi Alexandrov" [2]. But as we have seen in the case of the 

Bulgarian transformation of digital infrastructure, the only benefit is for those who 

created this technological marvel. What more convincing proof of the "innovation" 

of the Bulgarian bureaucracy. In the recent decades, cardinal solutions have been 

proposed to the world community, such as: "sustainable development"; "Green 

economy"; "Circular economy"..., but social, economic, environmental problems 

are deepening, which cannot be automatically solved by state-of-the-art 

communication technologies. We do not want to challenge the above possibilities 

of digital connectivity, but we are worried about the problem, in which "hands" the 

digital infrastructure will fall into and how it will function as a resource of power?! 

 

3. Conclusion 

The EC has announced that Europe needs to become one of the world's 

leaders in building reliable artificial intelligence applications. Despite the benefits 

and facilitations that artificial intelligence can offer, the application of the 

technology carries a number of risks. According to the AI commission, decisions 

can affect the protection of citizens' fundamental rights, including sensitive data, 

privacy, and the avoidance of various forms of discrimination [1]. European 

Commission President Ursula von der Leyen is absolutely right when she says that 

artificial intelligence must always respect human rights. 
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Abstract. The paper presents the results of an empirical study among entrepreneurship 

teachers in Bulgarian schools. The analysis is based on data of 103 teachers from 74 

settlements in the country. The paper explores two main research questions: What is the 

level of teachers’ training in entrepreneurship - in general and by particular topics of the 

syllabus? What is the didactic repertoire of teachers? Based on the analysis of primary 

empirical data and the authors' interpretation, cognitive deficits and needs for continuing 

qualification are identified in order to improve the professional competence of teachers. 

Keywords: teaching entrepreneurship at school; cognitive deficits; continuing education.  

 

1. Увод 

През учебната 2017/2018 г. влезе в сила учебната програма за обща 

професионална подготовка по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (теория) за 8 клас [1]. 

Чрез нея се надгражда обучението по Технологии и предприемачество от 

първи до седми клас. Замисълът е да се разшири и усъвършенства 

компетентността инициативност и предприемачество като се акцентира 

върху „развитието на личностния потенциал на ученика чрез насърчаване на 
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творчеството, иновативното мислене, предприемчивостта и формиране на 

преносими умения“ [2]. За организиране на обучението по предмета се 

разчита на разнообразни дидактически форми – „активно включване на 

ученика в учебния процес, проблемно поставяне и изясняване на учебното 

съдържание, дискусии, самостоятелно проучване, анализиране и представяне 

на данни, работа по проект, посещения в местни предприятия, срещи с 

предприемачи…“, включително „участие в състезания, конкурси и др. 

форуми, свързани с темата предприемачество“ [3]. Наред с придобиването на 

основни познания за предприемачеството, сред основните цели на 

обучението са да се изграждат инициативност и предприемаческа култура; 

умения и нагласи за предприемаческо поведение; мотивация за 

предприемаческа кариера [4]. 

Екипът на катедра „Стопанско управление“ (Софийски университет 

„Свети Климент Охридски“ – Стопански факултет) е ангажиран с каузата на 

предприемачеството в училище. Участваме в писането на учебници и 

методически ръководства за нуждите на учениците и учителите; организираме 

обучения за учителите. Провеждаме занятия в училище и др. [5]. 

 

2. Основни характеристики на проучването  

В желанието си да бъдем максимално полезни на колегите учители, през 

периода март – април 2020 г. проведохме проучване сред учители по 

предприемачество. Основната ни цел беше да получим отговор на два 

въпроса: 1) Какво е равнището на подготовка на учителите по 

предприемачество? и 2) Какви дидактически формати използват в 

преподаването? Въз основа на резултатите бихме могли да направим 

обосновани изводи за нуждите от обучение и квалификация на учителите по 

предприемачество. 

Изследваните лица (ИЛ) са преподаватели в училища от цялата страна. 

Училищата са ситуирани в 22 областни центъра (вкл. София); в 34 други 

градове; в 18 села – общо в 74 населени места. В зависимост от общия си 

преподавателски опит, ИЛ се разпределят, както следва: по-малко от една 

година – 4%; от 1 до 2 г. – 9%; 3 – 5 г – 18%; 6 – 10 г – 11%; 11 и повече 

години – 58%. В зависимост от преподавателския си опит в сферата на 

предприемачеството и сродни дисциплини, ИЛ се разпределят по следния 

начин: по-малко от една година – 14%; от 1 до 2 г. – 21%; 3 – 5 г – 26%; 6 – 10 

г – 15%; 11 и повече години – 24%. Средната стойност на общия 

преподавателски опит (в години) е 10,5 години; средната стойност на 

специфичния преподавателски опит (предприемачество и сродни 

дисциплини) е 6,2 години.  

Набирането на първичните емпирични данни е осъществено чрез пряка 

анкета с преподаватели по предприемачество и други икономически 

дисциплини. Въпросникът е изпратен / получен по имейл. В част от случаите 

комуникацията е чрез личните имейл адреси на учителите; в друга част – чрез 
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имейл адреси на училища или РУО. Събрани са 103 попълнени въпросника. 

Процедурата за логически оглед и контрол даде основание всички попълнени 

въпросници да се приемат за валидни. Данните са обработени със стандартен 

пакет за статистическа обработка SPSS – версия 25. 

 

3. Какво е равнището на подготовка на учителите по предприемачество?  

Равнището на подготовка се регистрира на две равнища – общо за 

учебната дисциплина и по всяка отделна тема от учебната програма. На общо 

равнище 10% от изследваните лица (ИЛ) си приписват отлична подготовка. 

54% – много добра подготовка. 31% – добра; едва 2% – средна; 0% – слаба. 

Разпределението на отговорите дава основание самооценката да се приеме за 

относително обективна (несъмнено следва да се държи сметка и за 

възможните социално желателни ефекти). Доминират оценките много добра 

и добра – сумарно ги избират 9 от всеки 10 ИЛ. Един от всеки 10  оценява 

себе си с отличен. Около 1/10 от ИЛ не отговарят на този въпрос. Ако 

разпределението на отговорите се „наложи“ върху класическата за нас 

оценъчна скала от отличен 6 до слаб 2, общата подготовка получава стойност 

много добър 4,72. За сравнение, оценката на общата подготовка, изчислена 

въз основа на средната стойност на подготовка по отделните теми, е 4,89. 

Самооценката по отделните теми е представена в таблица 1. Тя е 

изразена чрез средната стойност на оценките от 6 – отлична до 2 – слаба. 

Съдържателното групиране на близките по средна стойност теми дава 

основание последните да бъдат групирани както следва: 

 
Таблица 1. Подготовка на изследваните лица по отделните теми  

от учебната програма (самооценка) 

 

Група / 

средните 

оценки 

попадат в 

интервала 

  

Теми 

Група 1  

[5,14 – 5,07] 
 Същност и значение на 

предприемачеството. Видове 

предприемачество. // Бизнес идея – 

същност и източници на 

възникване. // Характеристики на 

предприемача. Основни типове 

предприемачи. 

Група 2  

[4,98 – 4,90] 
 Мотивация на предприемача. 

Предприемачески риск. // Етично 

бизнес поведение, корпоративна 

социална отговорност и екологично 
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Група / 

средните 

оценки 

попадат в 

интервала 

  

Теми 

мислене. // Основен (базисен) 

бизнес план. // Предприемачески 

процес, предприемаческо мислене и 

поведение. // Предприемачество и 

иновации. 

Група 3  

[4,85 – 4,74] 
 Умението да вземаме решение. // 

Умението да формулираме цели. // 

Умението да управляваме времето. 

// Самооценка на личността. 

Персонален SWOT анализ. // 

Креативни методи и техники за 

идентифициране на възможности и 

създаване на бизнес идеи. 

Група 4  

[4,67 – 4,62] 
 От бизнес идеята до устойчивия 

бизнес модел. // Разпознаване на 

шансове – предварителна оценка на 

бизнес идеите. 

 

Всяка от оценките за равнището на подготовка по отделните теми 

попада в зоната на много добър (4,62 – 5,14). Оценките се побират в интервал 

от 0,52, който съставлява 13% от цялата оценъчна скала (от 2,00 до 6,00). 

Оценките са относително компактни; разсейването е малко.  

Предварителната нагласа за по-добра подготовка по темите от раздела 

ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО спрямо темите от раздела 

ФИГУРАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧА [6] не се потвърди (средната стойност на 

самооценката по темите от първия раздел е 4,88; по темите от втория раздел – 

4,90). 

Логиката на самооценката, представена в таблица 1 предполага, че 

учителите имат най-голяма нужда от обучение по темите, които са оценени 

най-ниско – това са темите, попаднали в групи 3 и 4. Анализът на данните въз 

основа на други критерии (различни от средна стойност) потвърждават във 

висока степен този извод. Когато ИЛ посочват пряко нуждите си от 

продължаващо обучение по отделните теми, на първо място по честота на 

посочване е темата Креативни методи и техники за идентифициране на 

възможности и създаване на бизнес идеи (сочи се от 31% от отговорилите). 

Следват: Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ (23%); 

Умението да управляваме времето (20%); Основен (базисен) бизнес план 
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(19%); Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и 

екологично мислене (18%); Умението да вземаме решение (17%); 

Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес идеите (16%). 

За да подпомогнем самоподготовката на учителите по 

предприемачество, предлагаме следната полезна информация – таблица 2.  

 
Таблица 2. Предприемачество – източници по отделните теми 

 

Тема (от учебната програма) Източници 

Същност и значение на предприемачеството. 

Видове предприемачество. 

18, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 

35, 37, 38, 46, 59, 70, 87, 

93, 94 

Предприемачество и иновации. 4, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 

35, 37, 38, 46, 61, 67, 82, 

84, 85, 88, 94 

Предприемачески процес, предприемаческо 

мислене и поведение. 

5, 13, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 

35, 37, 38, 46, 60, 70, 82, 

85, 88, 94 

Бизнес идея – същност и източници на 

възникване. 

9, 24, 26, 27, 31, 37, 38, 46, 

87 

Креативни методи и техники за 

идентифициране на възможности и създаване 

на бизнес идеи. 

19, 26, 27, 33, 40, 46, 55, 

61, 72, 88, 94 

Разпознаване на шансове – предварителна 

оценка на бизнес идеите. 

26, 27, 44, 46, 61 

От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. 6, 7, 9, 26, 27, 46, 70, 71, 

77, 78, 89, 94, 95, 96, 97, 98  

Основен (базисен) бизнес план. 9, 24, 26, 27, 31, 32, 37, 38, 

46, 50, 51, 52, 77, 92, 94, 99 

Характеристики на предприемача. Основни 

типове предприемачи. 

5, 23, 24, 26, 27, 37, 38, 47, 

70, 95,  100, 102 

Мотивация на предприемача. 

Предприемачески риск. 

1, 2, 23, 24, 26, 27, 34, 48, 

53, 54, 65, 66, 70, 94  

Етично бизнес поведение, корпоративна 

социална отговорност и екологично мислене. 

5, 8, 11, 12, 14, 23, 26, 27, 

46, 56, 62, 64, 65, 66, 68, 

70, 94, 103, 104 

Умението да управляваме времето. 26, 27, 29, 73, 83, 94  

Умението да формулираме цели. 5, 17, 22, 26, 27, 28, 69, 94  

Умението да вземаме решение. 20, 26, 27, 28, 64, 75, 79, 94 

Самооценка на личността. Персонален SWOT 

анализ. 

3, 16, 26, 27, 41, 63, 94 

 

692



Дидактически умения. При изграждане на модела на проучването се 

изхожда от допускането, че честотата на ползване на конкретен дидактически 

формат е индикатор за неговото познаване (или непознаване). Логично е да 

се приеме, че когато учителят е „на ти“ с определен формат, той му дава 

предимство, използва го по-често; чувства се сигурен. 

В таблица 3 е показана честотата на ползване на изброените 

дидактически формати. Подредбата е въз основа на критерия средна 

стойност на индикатора. 
 

Таблица 3. Честотата на ползване на дидактически формати 

(рангова скала в низходящ ред – критерий средна стойност на индикаторите) 

 

Колко често в преподаването използвате следните 

методи (подходи, формати)? (5 – непрекъснато; 4 – 

по-скоро често; 3 – понякога; 2 – рядко; 1 – никога) 

Средна 

стойност 

Ранг 

Разказ (изложение, обяснение) на учителя 4,66 1 

Обратна връзка (коментар на учителя  върху 

изпълнението на учебна задача от ученик или група 

ученици) 

4,52 2 

 

Задачи, свързани с практически примери от личния 

опит и преживявания на учениците 

4,23 3 

Устно изпитване с формиращо оценяване 4,03 4 

Задачи към учениците за самостоятелно търсене и 

докладване по зададена тема / проблем (реферат, 

доклад, презентация) 

4,03 5 

Дебат, насочвана дискусия 4,01 6 

 

Писмено изпитване - тестове за проверка на 

знанията; контролни работи и др. 

4,00 7 

Решаване на казуси 3,86 8 

Презентация 3,70 9 

Мозъчна атака или други евристични методи (напр. 

„шест мислещи шапки“ и т.н.) 

3,61 10 

Групов (екипен) проект, изпълняван и представен 

от учениците 

3,58 11 

Използване на видео материали – напр. филми, 

клипчета и др. 

3,51 12 

 

Игри (ролеви игри; симулации и др.) 3,43 13 

Насърчаване на учениците да обсъждат учебни 

въпроси по неформален начин (вкл. в 

3,41 14 
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Колко често в преподаването използвате следните 

методи (подходи, формати)? (5 – непрекъснато; 4 – 

по-скоро често; 3 – понякога; 2 – рядко; 1 – никога) 

Средна 

стойност 

Ранг 

междучасията, вън от класната стая и др.) 

Инструменти за самооценяване на учениците – 

личностни тестове, самооценъчни въпросници и 

скали 

3,19 15 

 

Задачи, изпълнявани изцяло в Е пространството 2,90 16 

Електронни уроци и ресурси – тип Уча.се; 

TED.com; Coursera и др. 

2,87 17 

Състезание (или друг формат със състезателен 

елемент) 

2,77 18 

Участие във форуми и инициативи, свързани с 

предприемачеството – „Мениджър за един ден“, 

кариерни форуми, базар на професиите и др. 

2,73 19 

Електронни учебници 2,63 20 

Учебно-тренировъчна фирма 2,57 21 

Срещи с професионалисти от практиката, поканени 

да гостуват в часовете (вкл. родители, които 

представят професията и опита си) 

2,50 22 

 

Оценените дидактически формати (ДФ) са разположени в 22 рубрики. 

Средните стойности са в интервала [2,50  - 4,66]; този интервал съставлява 

54% от оценъчната скала. Това значително разсейване е добра основа за ясно 

открояване на предпочитаните (и често използвани дидактически формати); 

съответно за идентифициране на онези, които са малко познати и се 

използват по-рядко. 

Като формална координатна система за диференциране на оценените 

ДФ може да се използва средната стойност 3,00 – тя разполовява оценъчната 

скала (от 5,00 до 1,00) на два равностойни интервала [1,00 – 3,00] и [3,01 – 

5,00]. В интервала използват се по-скоро често [3,01 – 5,00] попадат 

деветнадесет ДФ. В интервала използват се по-скоро рядко [1,00 – 3,00] 

попадат три ДФ. Това делене описва най-общата картина на употребата на 

дидактическите формати. По-детайлна картина на разпределението 

получаваме, ако разделим оценъчната скала на интервали с обхват 0,50 – 

таблица 4. 
Таблица 4 

Група Интервал Дидактически формати Брой 

ДФ 

1 5,00 – 4,51 Разказ (изложение, обяснение) на  
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Група Интервал Дидактически формати Брой 

ДФ 

учителя (4,66); Обратна връзка (коментар 

на учителя  върху изпълнението на 

учебна задача от ученик или група 

ученици) (4,52) 

2 

2 4,50 – 4,01 Задачи, свързани с практически примери 

от личния опит и преживявания на 

учениците (4,23); Устно изпитване с 

формиращо оценяване (4,03); Задачи към 

учениците за самостоятелно търсене и 

докладване по зададена тема / проблем 

(реферат, доклад, презентация) (4,03); 

Дебат, насочвана дискусия (4,01);  

 

 

4 

3 4,00 – 3,51 Писмено изпитване - тестове за проверка 

на знанията; контролни работи и др. 

(4,00); Решаване на казуси (3,86); 

Презентация (3,70); Мозъчна атака или 

други евристични методи (напр. „шест 

мислещи шапки“ и т.н.) (3,61); Групов 

(екипен) проект, изпълняван и 

представен от учениците (3,58); 

Използване на видео материали – напр. 

филми, клипчета и др. (3,51) 

 

 

 

6 

4 3,50 – 3,01 Игри (ролеви игри; симулации и др.) 

(3,43); Насърчаване на учениците да 

обсъждат учебни въпроси по неформален 

начин (вкл. в междучасията, вън от 

класната стая и др.) (3,41); Инструменти 

за самооценяване на учениците – 

личностни тестове, самооценъчни 

въпросници и скали (3,19) 

 

 

3 

5 3,00 – 2,51 Задачи, изпълнявани изцяло в Е 

пространството (2,90); Електронни уроци 

и ресурси – тип Уча.се; TED.com; 

Coursera и др. (2,87); Състезание (или 

друг формат със състезателен елемент) 

(2,77); Участие във форуми и 

инициативи, свързани с 

предприемачеството – „Мениджър за 

един ден“, кариерни форуми, базар на 

професиите и др. (2,73); Електронни 

 

 

6 
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Група Интервал Дидактически формати Брой 

ДФ 

учебници (2,63); Учебно-тренировъчна 

фирма (2,57)  

6 2,50 – 2,01 Срещи с професионалисти от практиката, 

поканени да гостуват в часовете (вкл. 

родители, които представят професията и 

опита си) (2,50) 

 

1 

7 2,00 – 1,51 -  -  

8 1,50 – 1,01 -  -  

 

Има основание да се предположи, че учителите ще обогатят значително 

своя дидактически репертоар, ако познават по-добре същността и 

възможностите на ДФ от групи 6 и 5, а именно: 

• Срещи с професионалисти от практиката, поканени да гостуват в 

часовете (вкл. родители, които представят професията и опита си); 

• Учебно-тренировъчна фирма; 

• Електронни учебници; 

• Участие във форуми и инициативи, свързани с предприемачеството – 

„Мениджър за един ден“, кариерни форуми, базар на професиите и 

др.; 

• Състезание (или друг формат със състезателен елемент); 

• Електронни уроци и ресурси – тип Уча.се; TED.com; Coursera и др.; 

• Задачи, изпълнявани изцяло в Е пространството. 

Доколкото учителите има различен „дидактически профил“, значим 

потенциал се съдържа също в запознаването с (и овладяването на) ДФ от 

всяка от предходните групи. 

Верифицирането на нуждите от продължаващо обучение за обогатяване 

на дидактическия репертоар на учителите по предприемачество с помощта на 

разнообразни критерии за анализ на първичните данни [7] показва следното: 

въз основа на всеки от използваните критерии се установяват едни и същи 

познавателни дефицити (вж. посочените по-горе седем позиции).  Въз основа 

на отговорите на въпроса „По кои от посочените или други методи (подходи, 

формати) за преподаване/учене бихте желали да повишите своята 

компетентност (моля, посочете сами)?“, картината на най-острите дефицити 

частично се променя, както следва: Електронни уроци и ресурси – тип 

Уча.се; TED.com; Coursera и др. (23% от отговорилите); Игри (ролеви игри; 

симулации и др.) (21%); Учебно-тренировъчна фирма (18%); Задачи, 

изпълнявани изцяло в Е пространството (16%); Електронни учебници (16%); 

Участие във форуми и инициативи, свързани с предприемачеството – 

„Мениджър за един ден“, кариерни форуми, базар на професиите и др. (16%); 
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Инструменти за самооценяване на учениците – личностни тестове, 

самооценъчни въпросници и скали (12%). 

 

4. Заключение 

Самооценката на учителите по предприемачество за подготовката им в 

предметната област на учебната дисциплина и дидактическия им репертоар, 

са важен ориентир за разбиране на техните образователни потребности и 

планирането на образователни инициативи за продължаващо обучение. 

Екипът на катедра „Стопанско управление“ (Софийски университет – 

Стопански факултет), ангажиран с непрекъсната подкрепа за повишаване 

качеството на обучението по предприемачество в училище, редовно изучава 

и анализира тези образователни потребности и инициира образователни 

програми в помощ на учителите по предприемачество. 
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Abstract.  Until a few years ago, it was considered that only the information included in the 

components of the Annual Financial Statements - balance sheet, income statement or 

income statement, cash flow statement, equity statement and the appendix was key to future 

decision-making investors or other stakeholders. However, a study of investors’ expectation 

about non-financial information in 2013 in 18 European countries shows that insufficiently 

disclosed non-financial information confuses consumers in making decisions.Therefore, this 

report about   the information disclosed in the non-financial statement of large corporations 

is extremely up to date.                                                

Keywords: non-financial statement, public companies, rights of human, disclosure, social 

politics. 

 

1. Въведение 

Нефинансова информация от гносеологическа гледна точка се  свързва с 

онзи, който няма финансов характер, т.е. предоставянето на съвкупност от 

данни относно неколичествени показатели. Съгласно Указание на МФ, 

„публичната нефинансова отчетност е съвкупност от данни и показатели, 

които отразяват целите, методите и резултатите от дейността на 

предприятието по всички съществени въпроси, свързани със социалните, 

екологичните дейности, правата на човека и борбата с корупцията” [1]. 

Публичната нефинансова отчетност разкрива информация за дейността 

на предприятието в контекста на социалната отговорност и устойчиво 

развитие като показва достигнатите резултати в тези насоки. 

Предмет на изследването  е системата за оповестяване на задължителна 

нефинансова информация в годишните доклади.Цел на доклада е чрез 

анализиране на  оповестяването на онази част от нефинансовата информация, 
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касаеща утвърдените политики на големите компании относно правата на 

човека да се изведат предимствата и недостатъците от прегледа на отчетите. 

Използваният методически инструментариум е анализ и синтез, 

индукция и дедукция, коефициентен метод. 

 

2. Зараждане на идеята за правата на човека 

Идеите за ценността на човека са заложени още от библейски дни. 

Християнството оказва своето въздействие за формулиране на 

индивидуалните права. Основополагащи идеи са  уважението към ближния, 

към отговорно поведение, към спазване на етични норми. По-късно тези идеи 

се доразвиват от т.нар. хуманитаризъм, чиито основи се полагат през XIV-XV 

век. Мартин Лутер се счита  за основателя на Реформацията. Реформацията 

се нарича още Протестантска реформация. Лутер е смятал, че е невъзможно 

да се опростят  греховете, ако се откупят с пари. Така той се противопоставя 

на догмите на църквата. Хердер, Рус, Кант през XVIII също са последователи 

на хуманистичните идеи. 

Джон  Стюърт Мил публикува своята книга “За свободата” [2], в която 

разглежда ключови концепции, свързани с правата на човека и свободната 

воля. Авторът на книгата е  известен  философ, социолог и икономист, един 

от основателите на английския позитивизъм. От философска гледна точка, 

той твърдо застава зад либерализма. Изказва идеите, че всеки човек трябва да 

има свое мнение и трябва да проявява толерантност към  мнението на 

другите. Отделният индивид е необходимо и може да се възползва от т.нар. 

лична свобода без обаче да пречи или вреди на другите. Свободата на 

личността е допустима при всички случаи с изключение на тези, при които 

пряко се нанасят щети на околните в обществото. 

Дж. Мил определя няколко вида свободи, без които не би могло да се 

достигне най-високото равнище на свободата - “...свобода на вкусовете и 

заниманията, на планиране на собствения живот според индивидуалната 

природа и характер, свобода да правим, каквото искаме...” [3]. Той 

продължава идеите на Смит и вече конкретизира понятията индивид и 

индивидуалност. Разглежда  либерализма през призмата на свободното 

развитие на индивидуалността, като съществено благо. 

Правото на индивида изисква ”обществото да го закриля в 

притежаването на това право било чрез силата на закона или чрез силата на 

образованието и мнението” [4]. По всякакъв начин държавата и нейните 

институции трябва да защитават човека. 

Верен на идеите на либерализма, Джон Мил изцяло прокламира 

възгледите си, в основата на които стоят: 

а /изцяло отричане на авторитаризма; 

б/ характеризиране на личността с нейните индивидуални човешки 

права; 
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в/възприемане на  намесата в живота на човека-само ако се извършва с 

цел защита. 

Идеите на Мил намират приложение и в много по-късно съставената 

Всеобща декларация за правата на човека. Всички текстове в посочения 

документ се базират на  идеята, че в основата на свободата стоят човешкото 

достойнство, равните и неотменимите права на индивида. Основните 

концептуални схващания в декларацията могат да бъдат обобщени така: 

➢ Равенството на индивидите възниква от момента на раждане и се 

отнася за достойнството и правата; 

Изцяло са забранени всякакви форми на робство, в 

т.ч.крепостничество; 

➢ Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания, произволни арести; 

➢ Всички хора са равни пред закона; 

➢ Недопустимо е вмешателство в личния живот на хората, в тяхната 

кореспонденция, в семейството и жилището; 

➢ Дефинирани са права на свободно придвижване в страната и извън 

страната, както и правото на гражданство; 

➢ Определено е, че семейството е основна клетка на обществото; 

➢ Човек има право да изповядва своята религия, да участва в мирни 

сдружения, да избира народни представители след навършване на 18г. 

възраст; 

➢ Всеки има право на труд без дискриминация, както и да членува в 

профсъюзи, защитаващи неговите права; 

➢ Определено е правото на образование и на културен живот; 

➢ Определени са и  задължения към обществото. 

В наши дни действа т.нар. Харта на основните права на ЕС. Утвърдена е 

от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е преведена на поне 

375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Той 

представлява значително постижение във връзка с формулиране на  

основните човешки права. Състои се от 30 члена, които са доразвити в 

последващи международни споразумения, регионални инструменти за 

защита на човешките права, национални конституции и закони. Хартата 

първоначално е оповестена от Парламента, Съвета и Комисията през 2000 г. 

в Ница. След някои изменения беше публикувана отново през 2007 г. Едва 

с приемането на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., 

обаче, Хартата влезе в действие пряко,  и стана задължителен източник на 

първичното право. 

 В основни линии се базира на  текстовете във Всеобщата декларация за 

правата на човека. 
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3. Емпирично изследване на оповестената информация от  компаниите 

от обществен интерес 

От 01.01.2017 г. предприятията от обществен интерес  изготвят и т.нар. 

Нефинансова декларация. Декларацията е упомената в чл. 48 от Закона за 

счетоводството [5] и както се вижда от наименованието съдържа само 

дескриптивна информация. Документът се изготвя конкретно  от онези 

предприятия от обществен интерес, които за отчетния период към 31.12 

отчитат среден брой на персонала над 500 човека и се класифицират като 

големи предприятия. Съдържанието му  трябва да включва следните ключови 

въпроси: 

⚫ Описание на бизнес модела на отчетната единица - цел, стратегия, 

организационна структура, инфраструктура; 

⚫ Описание на политиките, които предприятието е приело и следва 

по отношение на екологичните и социалните въпроси;  

⚫ Целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на 

екологичните и социалните политики, включително описание на такива 

дейности; 

⚫ Описание на основните показатели за резултатите от дейностите, 

свързани с екологичните и социалните въпроси, в т.ч. отношения към 

работещи и контрагенти. 

   Нефинансовата декларация  включва по целесъобразност и 

препратки и допълнителни обяснения за сумите, отчетени в годишните 

финансови отчети. 

Ясно и нормативно в Закона е заложен принципът «спазвай или 

обяснявай», т.е. ако нефинансовата декларация не съдържа изчерпателно 

информация по всички тези въпроси, трябва конкретно да се посочат 

причините за това. Този принцип е заложен в Националния кодекс за 

корпоративно управление. Декларацията се изготвя като част от Доклада за 

дейността. 

За да бъде възможно извършване на емпирично изследване, ще се 

използват данните от представителна извадка. За целта се използва списъка 

на предприятията от обществен интерес и класацията К100 на вестник 

Капитал. В първия регистър са оповестени 569 предприятия [6] . От тях няма 

да се вземат предвид тези, които са в процес на несъстоятелност, с отнет 

лиценз или отписани от регистъра – обявени са 63 такива дружества. От 

останалите  трябва да изберем само онези, които са големи и  са със средно 

списъчен брой на персонала над 500 човека.  Така действащите организации 

остават 89 [7]. Статистически значима извадка е над 15% от изследваната 

съвкупност [8]. В случая изследваните предприятия представляват 42% от 

извадката. Изследваният период е тригодишен – 2017 г. и 2018 г.,  и  2019 г. 

Извадката от корпорациите е поместена в следната таблица: 
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Таблица 1. Извадка на изследваните компании 

Номер 

по ред 

Наименование на публичното 

дружество 

Класификация на икономическите 

дейности (КИД) 

1 АЕЦ Козлодуй ЕАД 

Производство, пренос и 

разпределение на електрическа 

енергия 

2 
Български енергиен холдинг 

ЕАД 
 

3 ВиК Бургас ЕАД 
Събиране, пречистване и доставяне на 

води 

4 ВиК Варна ЕАД 
Събиране, пречистване и доставяне на 

води 

5 Доверие Обединен холдинг АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

6 Еврохолд България АД-София 
Финансови и застрахователни 

дейности 

7 Булбанк АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

8 Булгартабак холдинг АД-София Производство на тютюневи изделия 

9 
Доверие Обединен Холдинг АД-

София 

Финансови и застрахователни 

дейности 

10 
ДП НК Железопътна 

инфраструктура 

Ремонт, поддържане и експлоатация 

на железопътна инфраструктура 

11 ДСК АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

12 ЕВН Доставка на електрическа енергия 

13 Еврохолд България АД-София 
Финансови и застрахователни 

дейности 

14 
ЗАД Булстрад Виена иншурънс 

груп-София 

Финансови и застрахователни 

дейности 

15 М+С Хидравлик АД 

Производство на хидравлични помпи, 

хидравлични и пневматични 

двигатели 

16 Неохим АД -Димитровград Производство на химични продукти 

17 Първа инвестиционна банка АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

18 Петрол АД 
Търговия на автомобилни горива и 

смазочни материали 

19 Райфайзенбанк АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 
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Номер 

по ред 

Наименование на публичното 

дружество 

Класификация на икономическите 

дейности (КИД) 

20 Синергон холдинг АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

21 Спиди АД Пощенски и куриерски услуги 

22 Стара планина холд АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

23 Софийска вода АД Преработваща промишленост 

24 Юрий Гагарин АД Печатна дейност 

25 Юробанк АД 
Финансови и застрахователни 

дейности 

 

 

За изследването се ползва информация от сайта на БФБ 

(http://www.x3news.com) и собствените интернет-страници на компаниите. 

Трудности се срещат при отсяването на компаниите - на първо място трябва 

да отговарят на критерия да са ПОИ и  големи предприятия, а на второ-да 

поддържат средносписъчен брой на служителите и работниците над 500 

човека. Ще се проследи как организациите са отразили предотвратяване на 

нарушения на правата на човека. Указание на МФ [9] разпределя 

препоръчително оповестяване на следните въпроси (същите групи въпроси 

ще се изследват при горепосочените компании): 

o  Критерий 1-случаи на тежки последици на правата на човека и 

предприетите действия от компанията ; 

o  Критерий 2-ангажираност на компанията за зачитане на правата 

– на инвалиди, майки с малки деца, местни общности, работници и др; 

o  Критерий 3 – оповестяване на съществена информация относно 

наличието на проверки за спазване на правата(проверки от самите органи 

на предприятието); 

o  Критерий 4-как се договаря компанията с други компании за 

зачитане правата на служителите –доставчици от тези други компании; 

o  Критерий 5 –процесите на предотвратяване трафика на хора и 

експлоатация на детски труд. 

За измерване на нефинансовата информация ще се използват индекси за 

разкриване на информация – бинарни променливи [10] (0-при липса на 

информация; 0.5 –ако информацията само е упомената с 1-2 изречения без 

изчерпателно да е обяснена; 1-ако информацията е налична и подробна). 
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4. Резултати 

а/ най-висок резултат за всички дружества се отчита  по критерий 2 - 

защита на правата на майки, инвалиди и всички други работници ( 0,52) за 

2019 г. В този случай най-подробно е оповестена информацията каква 

политика за защита използва предприятието. Най-често това е увеличен 

годишен отпуск; утвърждаване на списъци за работни места на 

трудоустроени лица, помощи за лечение, модернизиране на работните места 

(особено важно за трудно подвижни лица). 

б/ критерий 1 е с най-ниско ниво средно за всички предприятия - респ. 

0.04, 0.08, 0.12 (за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.). В нефинансовата декларация 

няма обстойно описан нито един случай на предприети мерки в случаи на 

тежки последици за правата на човека. Най-вероятно или не са налице такива 

случаи или изобщо не се споменават 

в/ критерий 5 подобно на критерий 1 - също е много нисък (варира от 

0.06, 0.12, 0.10 за съответните години). Тук информацията е под формата на 

1-2 изречения, с които се декларира, че компаниите не съдействат за трафик 

на хора. Най-често обаче тази информация изобщо липсва. 

г/ относно критерии 3 и 4 - вариациите са от 0.4 до 0.5 за изследвания 

период. Нито едно предприятие не описва с подробности какви вътрешни 

проверки е извършило във връзка със защита на правата.  По скоро 

декларативност от типа, че дружеството прилага ясна и категорична 

политика, както и прозрачни процедури за оценка, избор и взаимодействие 

със своите партньори,доставчици, клиенти и всички заинтересовани страни е 

характерно за 90% от изследваните дружества за 4 показател.  

 д/ единица е отразена  за компаниите  ВиК- Пловдив; АЕЦ Козлодуй, 

Неохим АД -Димитровград, Булбанк Ад, Юрий Гагарин Ад, Синергон 

холдинг АД за 81% от показателите за всички години. 

е/ правата на човека са включени в частта на  социалната политика на 

компаниите  и по-скоро се набляга на въпроси  свързани с липса на 

дискриминация при определяне на заплащането за нощен труд, създаване на 

стимули за израстване в кариерно отношение в предприятието, разкриване на 

работни места и преференции в областта на здравеопазването; информация за 

подпомагане на културни мероприятия и спорта в региона;социални 

придобивки-ваучери за храна, столово хранене, транспорт до работното 

място;  оборудван спортен комплекс на територията на предприятието и стаи 

за почивка. 95 % от компаниите са сключили  Колективни трудови договори,  

чрез които се поема ангажимент за подобряване условията на работа – 

модернизация на инструментите и техниката, както и на самите помещения. 

ж/ фактът, че за нито една година, за нито един критерий няма среден 

коефициент единица е показателен, че компаниите все още се “учат” как да 

изготвят декларацията или просто не считат за изключително важно да 

анализират подробно политиките си за правата на човека. 
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5. Заключение 

Социалните политики  касаещи правата на човека са съвкупност от 

мерки и цели, регулиращи отношенията между дружествата и служителите, 

обединявайки усилията в общи социални цели.  Оповестяването на 

дескриптивна информация относно тези политики е ключова за 

инвеститорите, персонала и контрагентите на предприятието. Независимо, че 

са прегледани отчетите само за 3 години, са направени конкретни  изводи.  

Трудностите за извършването на подобен род анализ на нефинансова 

информация произтичат от  липсата на единен регистър на компаниите, 

които са законово задължени да изготвят документа. Необходимо е да се 

въведат единни критерии или показатели чрез които да се осъществи 

съпоставимост на информацията. Препоръчителния подход на оповестяване 

по-скоро обърква ползвателите на отчети. Така ще бъде постигната 

качествената характеристика “сравнимост” на информацията -важна цел на 

всички Европейски директиви и национални нормативни актове. 

Извършеният анализ дава повод за размисъл доколко “даването на 

свобода” при оповестяването е полезно за социума. Прави впечатление 

наличието на декларативност - в едно-две изречения се обясняват социални 

действия и мерки. Голям плюс обаче е зачитане правото за консултиране и 

информиране на работниците, както и че нито една компания не е умишлено 

пропуснала изготвянето на нефинансовата декларация. 
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Abstract. The article examines the main aspects of the cultural policy of the Bulgarian state 

during the transition. With the establishment of the socialist model of government in the 

country, cultural life is governed by the state. This is done through the nationalization of 

cultural institutions. Private initiatives in the field of dissemination of cultural values has 

been suspended. Culture is one of the areas most affected economically and spiritually 

during the transition to democracy and a market economy. Crisis processes in society and 

redistributive processes are reflected. The lack of consistency and continuity in the actions 

of individual governments, the frequent change of governance models, has a strong impact 

on the development of culture. As a result, cultural processes lack clear strategic 

predictability and funding in the cultural sphere is declining sharply. 
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1. Увод 

Традиционно зад управлението на културната политика в България стои 

държавата. Нейната ключова роля в сфера на културата започва още след 

Освобождението. Една от причините е изостаналостта на България, която се 

стреми към догонване на развитите европейски страни в културен аспект, 

където държавата е основен фактор за формирането на общонационална 

образователна система и основните културни институции. Българската 

културната система в края на 19 и началото на 20 век се създава с основна  

цел – просвещение, което се явява средство за издигане самочувствието на 

гражданите и като начин за приобщаването към ценностите на европейската 

култура. В този период България възприема и европейските модели в 

изграждането на държавността си, основно от Германия и Франция, „където 

традиционно има значителна етатизация на културата“ [1]. В края на 40-те 

години на 20 век в България настъпва т.нар. период на социализъм, който 

оставя своя отпечатък и до днес в управлението на културните процеси в 

страната. През този сравнително голям времеви период от 45 години тези 
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процеси и въобще културната политика е изцяло централизирана. С 

установяването на т.нар. социалистически модел на управление в страната, 

културния живот се управлява от държавата, чрез одържавяване на 

културните институции и частните инициативи в областта на 

разпространението на културни ценности е прекратена.  

 

2. Изложение 

2.1. Културните процеси по време на прехода 

Със създаването в началото на 1948 г. на Комитет за наука, изкуство и 

култура, който заменя съществуващата до този момент Камара на народната 

култура, завършва формирането на централизираната система на управление 

на културата. В резултат на това по–голямата част от художествените творци 

и хората, занимаващи се с култура и изкуство работят като държавни 

служители в някоя от основните държавни културни институции – Народна 

библиотека, Народен театър, Държавна опера, Софийски Университет и в 

системата на образованието. Този процес продължава до края на 80–те  

години на 20 век, по време на които държавата създава солидна материална 

база на културата, включваща мощни във своята дейност художествено 

творчески съюзи, обемна мрежа от културни институции и организации и др. 

Като негативен аспект от тези процеси може да се отбележи, зависимостта на 

българските творци от държавната служба при създаването на културния 

продукт, силната политизация и някои ограничения в творческата област. 

В средата на 80–те години започва формирането на своеобразна 

опозиция към социалистическата система на държавно управление сред част 

от творческите съюзи. На конгреси през 1989 г., интелектуалци открито 

критикуват системата  и изразяват волята си за нейното реформиране. С 

приключване на социалистическия модел на управление в страната, след 

1989 г., започва нов етап за културната политика на България.  Културата е 

една от областите, която е най-силно засегната в икономически и духовен 

аспект в процеса на преход към демокрация и пазарна икономика. 

Кризисните процеси в обществото и преразпределителните процеси дават 

своето отражение. Липсата на последователност и приемственост в 

действията на отделните правителства, честата смяната на концепции и 

модели на управление, оказва силно влияние върху развитието на културата 

ни. В резултат на това културните процеси нямат ясна стратегическа 

предвидимост и финансирането в културната сфера рязко намалява. 

Въпреки тези негативни характеристики, новият (преходен) модел на 

българска културна политика се характеризира с появата на частни културни 

институции, професионални обединения, фондации в областта на културата и 

отпадането на някои идеологически догми. На общините се дава 

възможността за повече самостоятелност в определянето на своята културна 

политика на развитие, което означава и по-голяма оперативност. През 1993 г. 

България става страна – кандидат член на ЕС. Като едно от условията за 
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членство е осъществяване на действия за насърчаване на културното 

многообразие, опазване и популяризиране на културното наследство, 

интернационализация и улесняване на мобилността на културните творци и 

др. Също така България започва активното си участие в работата на 

международни институции  като Съвет на Европа, Централна европейска 

инициатива (ЦЕИ) и ЮНЕСКО. Постепенно започва изграждане на 

съвременния модел на национална културна политика, който се 

характеризира с предприемане на редица културни реформи с основни цели: 

- „Децентрализация на управлението и финансирането на културата; 

- Свобода на действие и формиране на пазарно ориентирано 

поведение на културните институции и творците; 

- Промени в културното законодателство, предназначени да 

посрещнат новите социално – икономически предизвикателства; 

- Доближаване до законодателството на Европейския съюз; 

- Изграждане на административна среда, улесняваща културното 

развитие и европейската интеграция; 

- Гарантирана равнопоставеност на държавните, общинските и 

частните културни институции ; 

- Засилване ролята на неправителствения сектор“ [2]  

Могат да бъдат направени различни съпоставки както между модела на 

националната културна политика и ключовите фактори за развитие в 

културата [3], така и с политиките за подкрепата ѝ [4]. 

 

2.2. Система на управление в областта на културата 

До 2000 - та година се изгражда нова система за управление на 

културните процеси в страната. На централно ниво Министерски съвет 

осъществява културната политика посредством Министерство на културата и 

в координация с други министерства и държавни институции. Чрез 

предложени законодателни действия от изпълнителната власт, Народното 

събрание гарантира културната политика основно чрез помощта на своята 

Постоянна комисия по култура и медии. През годините на прехода 

структурата на Министерството на културата се променя многократно. То се 

ръководи от министър на културата, двама заместник министри и главен 

секретар. Към Кабинета на Министъра е създадена служба „Протокол“ и 

„Секретариат“. Основен консултативен орган на Министъра е Колегиумът на 

Министерството. Структурата на Министерството на културата в преходния 

период се състои от Управленията - „Правно – икономическо“, 

Международна културна дейност и Евроинтеграция“, „Национални културни 

институти“ и „Центрове по изкуствата“. На по-ниско ниво са Управленията – 

„Музеи, галерии и изобразителни изкуства“ и Отделите  - „ Училища по 

изкуства, „Библиотеки и читалища“ и „Авторско право“. Под юрисдикцията 

на министерството са няколко национални центрове по изкуства в областите 

– театър, филми, музика и танц, книги, музеи, галерии и паметници на 
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културата. Тези центрове са структури от типа „на една ръка разстояние“ 

(arm’s – length bodies), които са със самостоятелен юридически статут и 

бюджет и осъществяват специфична културна политика в съответната област. 

Дейността на тези културни центрове се ръководи от одобрена от Министъра 

на културата програма и се осъществява от директорите на центровете. 

По отношение на процеса на децентрализация в управлението, 

културната политика на местно равнище започва да се реализира от органите 

на местно самоуправление - общински съвет и кмет. Те са институциите, 

които имат право да взимат определени управленски решения. Основните 

принципи на законодателството в областта на местното самоуправление и 

местната администрация са формирани в Конституцията на Република 

България, влязла в сила на 13.06.1991 г. Конституционните текстове 

въвеждат някои принципно нови правила, представляващи отправна точка на 

реформата в административно-териториалното устройство на страната и на 

местното самоуправление“ [5]. По време на прехода значимостта на 

културния сектор в голяма степен е  намалена, поради обедняването на 

населението и трудните условия на живот. Както вече бе споменато 

държавното финансиране в културната сфера в преходния период рязко 

намалява, поради настъпилата икономическа криза и бюджетни ограничения. 

Културните институти все повече се лишават от средства за основната си 

дейност. Централизирания модел на бюджетно финансиране вече не е 

достатъчен, поради което в края на 90–те години Министерство на културата 

започва въвеждането на конкурсно начало при финансирането на културни 

дейности. Посредством този метод на финансиране се подпомагат отделни 

културни институти според техния принос и значимост в културен аспект и 

въз основа на техните творчески и икономически резултати. Също така чрез 

конкурсното начало, част от държавната финансова подкрепа се прехвърля 

към творчески проекти като има равнопоставеност между кандидатстващите 

субекти, независимо от формата на собственост.  

Децентрализацията в управлението и финансирането на културните 

институции е един от основните принципи за всички правителства от 

годините на прехода до днес, но процеса на реализация на тези намерения се 

осъществява трудно и бавно. И до днес децентрализацията, която се счита за 

основен приоритет, все още не е напълно осмислена и предизвиква 

противоречиви реакции основно сред културните среди. Три са основните 

предпоставки за противопоставянето - децентрализация срещу 

централизация: 

- Правителства и законодателна власт от една страна заявяват стремежа 

си да децентрализират финансирането и управлението на културните 

институции, но от друга запазват възможността централната власт да се 

намесва и да регулира дейността им. 
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-  Местната власт, която се стреми към по-голяма автономия, но 

същевременно смята за нужно по – голямата част от отговорностите в 

културния сектор и неговото финансиране да се поеме от държавната власт. 

-  Неправителствените организации, „които са най–активния 

децентрализиращ център“, но все още не са достатъчно мощни като масовост 

на доброволни сътрудници и като възможности за влияние по отношение на 

законодателни инициативи и формиране на обществени мнения [6].  

 

2.3. Роля на европейската интеграция по отношение на културата 

В преходния период една от основните цели на страната е и 

присъединяването към Европейския съюз. Културната ни политика трябва да 

плавно да се внедри към общо – европейските културни процеси, като се 

осигури равностойно място на българската култура чрез съхранена 

културната идентичност и ценности. Културната ни политика действа в 

посока на подкрепа за създаване, съхраняване и разпространение на културни 

ценности, както и за насърчаване и закрила на културните различия.  

Тази политика се реализира чрез целеви програми, изготвени съвместно с 

министерствата на образованието, околна среда, туризма, спорта и др., както 

и с помощта на НПО и граждански сдружения. Като кандидат – член на ЕС 

международната културна политика на България се характеризира със 

стремеж към интегриране в международните културни структури и 

организации. Страната представя под различни форми най–добрите 

постижения на българската култура в чужбина, с основна цел нейното 

популяризиране и интегриране към европейската и световна култура. 

Водещите приоритети на международната културна политика на България в 

предприсъединителния период са: 

- „Утвърждаване присъствието и активната позиция на българската 

култура и изграждане на положителен образ на страната като стабилен 

партньор в международната културна политика, чрез последователно водена 

политика на активно развиване на отношенията в областта на културата на 

двустранна и многостранна основа; 

-  Признаване и спазване на универсалните ценности на културно 

многообразие; 

-  Пропагандиране достиженията на българското изкуство  и култура в 

чужбина и на чуждестранната култура у нас; 

-  Участие на българските творци в международния културен обмен и 

пазара на изкуствата в чужбина, и подпомагане  свободното движение на 

артисти, културни ценности и културни продукти; 

-  Утвърждаване ролята и мисията на културата като средство за 

предотвратяване на конфликти и разрешаване на кризисни ситуации“ [7].  

До присъединяването  на България към ЕС на 1 януари 2007 г. 

международната и културната политика са концентрирани към 

усъвършенстване на законодателството в областта, като страната активно се 
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подготвя за пълноценно участие в културните политики и програми на ЕС. 

Няколко са начините, чрез които България участва в многостранното 

международното културно сътрудничество: 

-  Български експерти взимат участие в работните групи на ЕС във 

връзка с изготвяне на международни политики, правни инструменти и 

документи в областта на културата, аудиовизията и авторското право. 

-  В българската правна система се прилагат международни правни 

договори и конвенции в областта на културата чрез тяхното приемане, 

ратифициране и влизане в действие. България ратифицира повечето от 

международните конвенции в областта на културата. 

България участва активно в програмите за културно сътрудничество на 

ЕС – например  в програмите „Калейдоскоп“, „Ариана“ и „Рафаел“ , като 

през 1998 г. страната ни има 7 печеливши проекта (от 19 представени) по 

програма „Калейдоскоп“. През 1999 г. гр. Пловдив участва в програмата 

„Европейски месец на културата 1999“, която включва както публични, така 

и неправителствени и частни организации. Към програма „Култура 2000“ 

България се присъединява през 2001 г. „Култура 2000“ е европейска 

програма, действаща в периода 2000 – 2004 г., която финансира проекти за 

сътрудничество във всички области на културата и изкуството. По тази 

програма в периода 2001 – 2006 г. са одобрени за изпълнение 74 проекта с 

българско участие, като в 21 от тях (повечето в областта на литературните 

преводи) България е водеща страна по отношение на организацията. 

Страната има и два одобрени проекта по програма „МЕДИА II” през 2000 г., 

а през 2002 г. се присъединява към програма „МЕДИА Плюс“.  В периода 

2003 – 2006 г. одобрените проекти с българско участие са 84 на обща 

стойност 1 168 766 евро, като в същия период субсидия печелят и 21 

български проекта по програма МЕДИА Обучение на стойност 25 337 евро. 

След присъединяването на България към Европейския съюз започва и 

участието в ново поколение програми на Общността: Култура /2007 -2013/, 

МЕДИА, Учене през целия живот и Европа за гражданите. В средата на 2003 

г. България се присъединява към Регионална програма за природно и 

културно наследство (Regional Programme for Natural and Culture Heritage in 

SEE (RPSEE) на Съвета на Европа и Европейската комисия. Това става 

възможно, чрез подкрепата по програма Култура 2000. По Регионалната 

програма за природно и културно наследство в България се изготвят доклад 

за архитектурно и археологическо наследство, предварителна техническа 

оценка на обекти на културно наследство, предпроектни проучвания и др. 

През 2000 г. България става част от програмата за Югоизточна Европа 

„Политики за култура“ на европейската културна фондация и асоциация 

ECUMEST. Тя действа в периода 2001 – 2005 г. като се широко се дискутира 

проблема с децентрализацията в културната политика  и се осъществяват 

регионални проекти в областта на културата с помощта на местната власт и 

НПО. Частният сектор също участва в развитието на културния сектор, чрез 
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реализиране на сътрудничество с международни мрежи в тази област. Тези 

контакти също градят имидж на българското изкуство и култура зад граница. 

Провеждат се множество фестивали и семинари както и международни 

културни събития в областта на изпълнителските изкуства, киното, медиите и 

изобразителните изкуства, които се реализират от неправителствени 

организации с международна финансова подкрепа. През май 2005 г. в гр. 

Варна се провежда регионален форум „Културните коридори на Югоизточна 

Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещото 

партньорство“. Форумът е под патронажа на Президента на Република 

България, на генералния директор на ЮНЕСКО и на генералния секретар на 

Съвета на Европа. На срещата взимат участие и президентите на Албания, 

Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Турция, Хърватия и Черна гора. 

Присъстват и представители на Европейската комисия, ИКОМОС, както и 

експерти в областта на културното наследство и културния туризъм. Като 

резултат се постига споразумение за изготвяне на Обща Стратегия за 

разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на културните 

коридори и на План за действие за нейната практическа реализация чрез 

общи регионални политики и действия [8]. 

През 2003 г. влиза в действие програмата за културни контакти 

„Мобилност“ на Национален фонд „Култура“, създаден със Закона за закрила 

и развитие на културата и действащ от месец ноември 2000 г. Програмата 

има следните основни цели: 

- „популяризиране на българската култура и изкуство извън страната; 

-  подпомагане на интеграцията на български творци и продукти в 

европейския и световен културен обмен; 

-  запознаване с и усвояване на успешни чуждестранни практики и 

модели, свързани с развитието на изкуствата и културата; 

-  подкрепа на професионалното развитие на българските творци и 

професионалисти в сферата на културата; 

- стимулиране на културното сътрудничество и участието на 

българските творци в международни културни мрежи и инициативи“ [9].  

Международните и национални програми за мобилност се създават в 

помощ на културни творци и хора занимаващи се непрофесионално с 

изкуство от България, както и на чуждестранни творци, които желаят да 

работят за определен период в България. За 2008 и 2009 г. Национална 

програма „Мобилност“ подкрепя финансово 288 проектни предложения на 

обща стойност 173 380 евро. На обществено дебатиране се поставя въпроса за 

публичния достъп до културното наследство. Дискутира се въпроса за 

начините на достъпност до наследството, които са пряко свързани с неговото 

използване като ресурс за развитие и със съхраняването му. От една страна се 

разисква, как наследството да бъде представено по начин, който не крие риск 

за културната му стойност, а да се повиши ефикасността от неговото 

използване. От друга гледна точка се обсъжда, как да се осигурят достатъчно 
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участници в процеса по опазване на културното наследство, както от страна 

на държавата, така и чрез помощта на гражданското общество. По отношение 

на достъпа до паметниците на културата инициативата Европейски дни на 

наследството (едно от най –популярните събития за популяризиране на 

културното наследство в Европа), стартира в България през 1999 г. със 

събитието „Народна архитектура“. Следват 2000 – „Културни маршрути“, 

2001 – „Децата, младежта и културното наследство“, 2002 – „Различни 

етноси и религии – общо наследство“, 2003 – „Културни пейзажи“, 2004 – 

„Културен туризъм „, 2005 – Югоизточна Европа, споделено наследство“, 

2006 – „Наследство в информационното общество“, 2007 – „Бъдеще в 

многообразието“. Това е една изключително успешна инициатива, в която 

през годините се присъединяват все повече участници от всички възрастови 

групи, като за нейното провеждане успешно си партнират публичния и 

частния сектор , НПО и медиите. Така например по време на „Европейските 

дни на наследството“ достъпът до музеите е безплатен, както и се осигурява 

публичен достъп до паметници в процес на консервация.  

 

3. Заключение 

Въпреки посочените по-горе инициативи, достъпът до културното 

наследство се нуждае от стимулиране чрез туристически информационни 

системи (информационни табели, знаци), както и културни сайтове с 

информация  за исторически селища. Във връзка с повишаване на знанията и 

информираността на младите хора по отношение на културното наследство 

националната политика е необходимо да насочи вниманието към 

образователни програми по дисциплините история, изобразително изкуство, 

културология, археология.. В тази насока са и препоръките на Съвета на 

Европа относно педагогиката на наследството и централната власт. 

Неправителствени организации и експерти в областта създават отворена 

информационна мрежа за обмен на идеи и препоръки, с цел усъвършенстване 

на държавната политика в областта на културното наследство. Това е от 

особено значение за развитието на популяризирането на културното 

наследство. Например през 2006 г. в България се създава мултимедийния 

продукт „Децата и културното наследство на Югоизточна Европа“. Той е на 

български и английски език и е финансиран от Британския съвет в България. 

Проектът е реализиран чрез Асоциацията за културен туризъм, Университет 

за архитектура, строителство и геодезия и Българския комитет на ИКОМОС 

[10]. Този проект е първия такъв, чрез който се представя културното 

наследство на страните от Югоизточна Европа в съвременен информационен 

модел, адаптиран за деца и е  пример за  добра и ефективна политика в 

областта на културата. Въпреки това добро начало, за съжаление, 

впоследствие много от програмите на ЕС свързани с културата не винаги са 

пример за добро и ефективно усвояване  на средства от страна на България.  
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Abstract. New information technologies provide ample opportunities for their use 

in the field of culture. The digitalization of archives, libraries and other sites 

undoubtedly provides an opportunity for effective and successful promotion in 

society. The main problems are economic - lack of resources from state 

institutions, low pay, lack of qualified staff, lack of management resources and 

capacity, the ability to absorb funds under various programs. Cultural processes are 

influenced by socio-political ones. The socio-cultural transformation of the 

Bulgarian society after November 10, 1989 leads to concrete changes in the 

legislation. This is related to all aspects of the life of the citizens. The archives of 

the National Assembly clarify the imposition of the Cultural Heritage Act. It 

outlines the interests of certain economic entities in the context of new economic 

changes. 

Keywords: information technology, culture, information society, cultural 

legislation. 

 

1. Увод 

Новите информационни технологии дават широки възможности за 

тяхното използване в областта на културата. Дигитализацията на архиви, 

библиотеки и други обекти несъмнено дава възможност за по-ефективно и 

успешно популяризиране в обществото. Основните проблеми свързани с 

въвеждането на тези технологии са икономически – липса на ресурси от 

страна на държавните институции, но също и слабото заплащане, липсата на 

квалифицирани кадри, липса на управленски ресурси и капацитет, и 

възможност за усвояване на средства по различни програми. Културните 

процеси са тясно свързани със социално-политическите, и в този смисъл са 

пряко повлияни от последните.   

По отношение на развиващите се информационни технологии, които в 

голяма степен осигуряват представянето и разпространението на културни 
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ценности  и дейности, през 2003 г. се реализира съвместен проект на 

Министерство на културата и ПРООН „Гражданско участие и развитие чрез 

мрежата на читалищата“ със срок от три години. Той е продължение на 

проекта „Гражданско участие и развитие в България“ (1997-2000), 

осъществен с подкрепата на програма „Матра“ на правителството на 

Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие.  

Целта е модернизиране на читалищата и засилване на културно-

образователната им ролята сред местните общности. Като резултат се 

създават 25 Интернет центъра в читалища, намиращи се в по-малки населени 

места. В тях се провеждат обучения по компютърна грамотност, което 

допринася за информационното ограмотяване и намалява неравенството в 

тази сфера сред различни селища в страната. 

  

2. Културни аспекти на информационното общество 

По програма „Информационно общество за всеки“ – „изграждането на 

гражданско общество и демократично мислене чрез изкуството и културата“ 

Министерство на културата интегрира в интернет пространството 11 

регионални, 16 общински и 40 големи читалищни библиотеки. По този начин 

се създава интерактивна комуникация с библиотеките от цялата страна, с 

музеите, галериите и др. Програмата е образователна и цели да подпомогне 

на деца и младежи при усвояването на основни знания и умения за търсене и 

анализиране на информация. Целта на предоставяните богати мултимедийни 

ресурси в библиотеките е преодоляване на неравенството във възможностите 

на децата за достъп до новите технологии у дома си и стимулиране на 

творчеството им. Въпреки тези осъществени от държавата програми и 

проекти, според документа „Българските библиотеки и информационното 

общество“ с автор Оля Харизанова, към 2007 г. библиотеките в България като 

цяло нямат условия за прилагане на съвременни информационно – 

комуникационни технологии (ИКТ) за библиотечно – информационни 

услуги. Малък е броя на библиотеките (около сто, според документа), които 

осъществяват инициативи по модернизиране на дейността си, чрез 

съвременно техническо оборудване [1]. 

Още по-малък е и броят на библиотеките, които имат собствен 

електронен каталог и други онлайн услуги (основно няколко университетски 

и някои читалищни и общински). В документа се констатира необходимостта 

от оборудване на библиотеките с подходящата техника и софтуер, както и  

квалифициране на библиотечния персонал в областта на ИКТ. От 

първостепенно значение е внедряването на технологични системи за 

дигитализиране на библиотечните фондове за обмен на документи и 

информация в електронен формат, както и  прилагането на уеб технологии за 

достъп и разпространение на библиотечни ресурси. 

През 2009 г. се поставя началото на един важен проект в областта  на 

дигитализацията на културното наследство в България – НАБИС 
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(„Национална академична библиотечно – информационна система“). 

Централна библиотека на Българската академия на науките (ЦБ – БАН), 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Американски 

университет в България (АУБ) учредяват фондация „Национална академична 

библиотечно–информационна система“ (НАБИС). Активни участници в 

проекта са библиотеките на институциите учредителки: ЦБ на БАН, 

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (СУБ) и Библиотека 

„Паница“ на АУБ (БАУБ). Основната цел на проекта НАБИС, със срок от пет 

години, е създаването на единен свободен онлайн каталог на академичните 

библиотеки в България. Чрез единния онлайн каталог следва да се осигури 

възможност за интегрирано търсене в отделните каталозите на тези 

библиотеки, както и онлайн достъп до библиографска информация за книжни 

и електронни им ресурси. Предвижда се и през общ онлайн портал да се 

осигурява информация за предоставяните библиотечни услуги. Безусловно 

по време на преходния период държавата работи активно за да постигне 

плавен процес по имплементиране на културните процеси и политики на 

България с европейските и да осигури равноправно място в тази сфера 

спрямо другите държави от ЕС. Въпреки тези активни действия основен 

проблем, който е много актуален и до днес, е проблемът с ниското заплащане 

в културния сектор и намаляващия брой финансирани от държавата културни 

институции. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 

2003 г. средната месечна работна заплата в сферата на културата е 231.91 

лева, а през 2008 г. е 552 лева, при средна за страната работна заплата в 

размер на 581 лева. Шокиращо е, че през 2015 г. по – голямата част от 

уредниците и реставраторите в музеите и галериите, които имат над 20 

години трудов стаж, получават трудово възнаграждение между 400 и 450 

лева. 420 лева е заплатата на повечето библиотечни специалисти, която от 1 

януари 2016 г. се изравнява с минималната работна заплата за страната - 450 

лева. Размерът на заплатите на болшинството библиотечните специалисти 

също с над 20 години трудов стаж, е от 450 до 550 лева.  Това означава, че за 

седем – осем години доходите в този сектор не са актуализирани, което от 

своя страна демотивира младите хора и ги подтиква да търсят по-добри 

условия за реализация извън България. Този проблем е изключително важен 

и е залегнал в някои от стратегиите, свързани с културната политика, но за 

съжаление все още не е решен [2]. 

Посочените по горе процеси показват в определена степен интересите, 

които са в основата на т.нар. български преход. Те показват първо, че към 

края на 1989 година в страната са създадени обективни  условия за промяна 

на икономическия живот. Второ, в страната има и определени субекти, които 

са заинтересовани от подобна икономическа промяна. Тези субекти са 

свързани с определен сегмент на обществото, имащ интерес от отпадането на 

ограниченията относно режима на собствеността, закупуването на имоти и 

средства за производство, земи и т.н., както  и легализиране на определени 
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капитали. Трето – действията на т.нар. Кръгла маса и новият опозиционен 

субект СДС показват определени предварителни договорки и координация с 

елита на Българската социалистическа партия именно по посока на 

преразпределението на общественото богатство. 

Основен въпрос при прилагане на информационните технлогии в 

културата са организационно-управленските аспекти на тяхното внедряваме, 

изяснен в редица публикации [3, 4]. 

 

3. Новите субекти при формиране на културната политика 

Създаването на новия български капитал ясно показва подпомагането му 

от страна както на законодателството, така и от страна на определени 

държавни институции. Зад идеологическия параван на демократизацията и 

плурализма се извършват процеси на преразпределение на общественото 

богатство, които в никакъв случай не биха могли да бъдат квалифицирани 

като справедливи. Неравенството в българското общество, което е едно от 

най-високите в бившия социалистически лагер  е именно закономерно 

следствие на описаните по-горе процеси. Тези процеси  несъмнено влияят и 

на културната политика на българската държава в последващите години и са 

именно икономическата и политическа основа, върху която се гради тази 

културна политика. 

Краят на т.нар. период на социализъм и началото на прехода в България 

е тежък период за културното развитие на страната, който носи и до днес 

своите негативни последствия. Той е тясно свързан със социалните и 

икономически проблеми на българското общество през този период. Това е 

период на изграждане на нова национална система за управление на 

културните процеси и цялостна промяна в структурата на държавни културни 

организации. Много културни институции затварят врати поради липса на 

средства за тяхната издръжка, голяма част от работещите в сферата на 

културата са съкратени, библиотеки и музеи са лишени от възможността за 

обогатяване на своите фондове. България, аналогично на всички страни в 

преход, носи характеристиките на т.нар. социалистически модел на държавно 

управление. В този период функцията на културата се дефинира в 

политически, икономически и социален аспект много различен от идеите за 

развитие на културата в страната след 1989 г. В резултат на изцяло 

одържавения културен сектор, по време на социализма, се изгражда 

екстензивна културна инфраструктура, което при рязко намаляващото 

държавно финансиране и нестабилната политическа среда след 1989 г., не 

може да бъде поддържана повече в дългосрочен план. В този смисъл 

началото на прехода бележи държавната културна политика с липса на 

стратегическа предвидимост за нейното бъдещо развитие.  

Въпреки очертаващото се неясното бъдеще, се появяват първите 

положителни признаци за нов културен живот в страната. Появяват се 

първите частни институции и неправителствени организации (НПО) в 
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областта на културата, което ясно изразява желанието на определени 

културни субекти и части на т.нар. гражданско общество за децентрализация 

в управлението и финансирането на културните процеси  в България. Разбира 

се, процесът е свързан и с определени корпоративни и икономически 

интереси, които прозират в дебатите при приемането на Закона за културното 

наследство. 

Процесът на децентрализация изисква формирането на баланс между 

държавата (Министерство на културата), местната власт и НПО при 

осъществяване на културна политика. Такъв баланс все още няма, защото все 

още е налице т.нар. противопоставяне на централизация срещу 

децентрализация. Правителства и парламент от една страна показват стремеж 

да децентрализират финансирането и управлението на културните 

институции, но от друга запазват своята функция на основен регулатор на 

дейността на тези институции. Местната власт се стреми към по – голяма 

самостоятелност при взимане на решения за реализиране на културни 

политики на местно равнище, но от друга страна счита, че основната 

отговорност за развитието и финансирането на културата на местно ниво 

носи държавното управление. Тези нагласи са актуални и днес, което 

показва, че в голяма степен същността на системата за управление на култура 

в България не е променена. Независимо от извършените промени и всички 

осъществени културни и образователни програми, проекти и инициативи 

относно присъединяването на България към Европейския съюз, както и след 

нейното присъединяване, основен проблем на българската държавна 

културна политика на прехода е липсата на работеща концепция, на 

стратегия за българската култура и културен живот (проблем, който не е 

разрешен и до днес). Драстично ниското заплащане в културния сектор е ясен 

показател за липсата на такава. В една добра стратегията трябва да 

присъстват стабилни аргументи относно инвестирането в култура и как да 

бъдат разпределяни субсидиите – засилване на конкурентността и 

усъвършенстване на оценъчния механизъм при предоставяне на средства. 

Стойностна стратегия би била тази, според която се делегират правомощия, 

отговорности и ресурси между държавните, общинските и частните културни 

организации, което да гарантира тяхната равнопоставеност. Тази форма на 

политика се постига с добра координация и доверие между органите на 

национално, местно равнище и частния културен сектор (създаването на 

публично – части партньорства).  

Този процес се развива с много бавни темпове и не приключил и до днес. 

До голяма степен това е така заради липсата на ресурси от страна на 

държавата, доколкото тя все още основно субсидира и управлява  културните 

процеси в страната. В този смисъл може да се заключи, че процесът на 

преход в управлението на културата в България все още не е завършен, тъй 

като не са постигнати основни цели на съвременния модел на национална 

културна политика – децентрализация в управлението и финансирането и, 
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засилване участието на неправителствения сектор в законодателни  и други 

инициативи, както и пазарно ориентирано поведение на културните 

институции. 

 

4. Законодателни промени в областта на културата 

Социокултурната трансформация на българското общество след 10 

ноември 1989 година води до конкретни промени в законодателството, 

свързано с всички аспекти на живота на гражданите, в това число и с 

проблемите на българското културно наследство. Архивите на Народното 

събрание, и в частност стенограмите на дебатите около налагането на Закона 

за културното наследство очертават интересите на определени икономически 

субекти в контекста на новите икономически промени. Огромният емпиричен 

материал свързан с темата не би могъл да бъде анализиран в неговата цялост 

поради ограниченото пространство на настоящото изследване. Внимателният 

подбор и извадки от стенограмите обаче биха могли да дадат една по-

обективна оценка на обследваните процеси. На третата година от началото на 

40 Народно събрание, през 2008 г. в Парламента е внесен новият закон за 

културното наследство. В него се открояват няколко съществени момента. На 

30 юли 2008 година Народното събрание разглежда Законопроекта за 

културното наследство на първо четене [5].  

В началото на дебатите е представен доклада на Комисията по култура 

от заседание проведено на 16 юли 2008 година. В него четем:„На свое 

редовно заседание, проведено на 16 юли 2008 г., Комисията по културата 

разгледа и обсъди Законопроект за културното наследство, внесен от 

народния представител Нина Чилова и група народни представители. На 

заседанието на Комисията присъстват министърът на културата проф. 

Стефан Данаилов и други представители на Министерството на културата, 

заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството Савин 

Ковачев, изпълняващият длъжността директор на Националния 

археологически институт с музей при БАН проф. Маргарита Ваклинова, 

проф. Васил Николов, проф. Николай Овчаров; директорът на дирекция 

„Държавни разходи”  в Министерството на финансите Владимир Петров, 

директорът на дирекция „Организационно развитие на административните 

структури” в Министерството на държавната администрация и 

административната реформа, доц. Екатерина Матеева и д-р Калин Димитров 

от Софийския университет „Свети Климент Охридски”, проф. Веселина 

Инкова от Националната художествена академия, докторът по нумизматика 

госпожа Валентина Григорова–Генчева, както и представители на 

Асоциацията на реставраторите в България, на Българската музейна камара, 

на Камарата на архитектите. От страна на вносителите законопроектът е 

представен от народния представител Чилова. „Като стъпва на националната 

законодателна традиция, законопроектът за културното наследство 

регламентира по съвременен начин правоотношения, свързани с използване, 
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съхраняване и опазване на културното наследство.“ Проектът транспонира в 

българската правна среда европейските директиви, модели и политики за 

културните ценности. 

Според Доклада основна цел на законопроекта е да създаде условия за 

опазване, защита и устойчиво развитие на културното наследство и да 

гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности при спазване 

на следните принципи: 

- равнопоставеност на различните видове културно наследство при 

осъществяване на защита, като националното културно наследство е обект на 

особена правна закрила; 

- децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по 

опазване на културното наследство; 

- публичност и прозрачност при управление на дейностите по опазване 

на културното наследство. 

Законопроектът кодифицира материята в областта на културното 

наследство, което включва нематериалното и материалното, недвижимото и 

движимото. Законодателният акт визира стройна Национална система за 

опазване на културното наследство, като органи за управление и контрол са 

Министерският съвет, министърът на културата и Инспекторат към 

Министерството на културата, Националният институт за паметниците на 

културата (НИПК), общинските съвети и кметове, културните организации – 

музеи. Тези органи и организации осъществяват дейността си в 

сътрудничество с Българската академия на науките, с висшите училища, с 

творчески съюзи, с професионални сдружения и с други обществени 

организации, свързани с тази дейност. Нормите на проекта дефинират 

нематериалното културно наследство, създава се и Национален съвет за 

нематериално културно наследство към министъра на културата. В 

законопроекта са предвидени детайлно дейностите по опазване на двата вида 

културно наследство – недвижимо и движимо. Въвеждат се критерии, въз 

основа на които се извършва класификация и категоризация на движимите и 

недвижими културни ценности. Глава десета е посветена на дейностите по 

опазване на недвижимото културно наследство, като подробно е уредена 

процедурата по идентифициране, деклариране и регистриране на културните 

ценности. Посочени са органите, които предоставят статут на недвижима 

културна ценност, техните актове се вписват в национален регистър, който се 

води от НИПК. Детайлно са регламентирани правата и задълженията на 

собствениците и ползвателите на недвижими културни ценности. 

Проектът предвижда териториално-устройствена защита на 

недвижимото културно наследство, която обхваща режими по опазване, 

устройствени схеми, планове за управление и финансиране на конкретни 

дейности. Въвеждат се и съвременни добри практики за стопанисване на 

недвижимото културно наследство чрез концесия, като изрично са посочени 

предвидените изключения. Условие за предоставяне на концесия на 
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недвижими културни ценности – държавна и общинска собственост, е 

стриктното спазване на режимите за опазването им. Органите за 

предоставяне на концесията са министърът на културата, съответно кметът на 

общината.  

Глава единадесета от законопроекта визира опазването на движимото 

културно наследство. Опазването се осъществява чрез издирване, 

идентификация и регистрация, като идентификацията се извършва от 

държавните и регионалните общински музеи. Когато културната ценност 

представлява национално богатство, статутът й се предоставя от министъра 

на културата. Създава се регистър на движимите културни ценности към 

министъра на културата, както и се предвижда издаване на паспорт с 

идентификационни данни за всички движими културни ценности - 

национално богатство. В правни норми са дефинирани понятията „колекция” 

и „колекционер”, като са посочени правата и задълженията на собствениците 

и на ползвателите на движими културни ценности.  Въвеждането на ясни 

правила за извършване на сделки и търговска дейност с движими културни 

ценности са съвременни разпоредби в законопроекта и следват добрите 

европейски практики. Предоставя се възможност за извършване на сделки с 

движими културни ценности, само ако същите са идентифицирани и 

регистрирани. За сделки с културни ценности – национално богатство, е 

необходимо да се уведоми министъра на културата, който може да упражни 

правото на първи купувач. Дава се възможност и на музеите да извършват 

сделки с културни ценности, но само от обменния си фонд и след разрешение 

на министъра на културата. Търговска дейност с културни ценности могат да 

извършват и лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, а търг (аукцион) може да извършват само лица, регистрирани 

като акционерно дружество и получили разрешение от министъра на 

културата. Изискванията за провеждане на търг са подробно регламентирани 

и при неспазването им е предвидена административно - наказателна 

отговорност.  

Според вносителите „Законопроектът е хармонизиран с европейското 

право относно износ и временен износ на движими културни ценности от 

територията на страната. Те се извършват с разрешение или сертификат за 

износ и в съответствие с изискванията на Регламент 3911/1992 относно 

износа на културни ценности. Законопроектът подробно транспонира и 

изискванията на Директива 93/7/ЕИО относно връщането на незаконно 

изнесени движими културни ценности – национално богатство от 

територията на страната, които са открити на територията на друга държава - 

членка на Европейския съюз, като централен орган е министърът на 

културата. Правни норми регламентират специално археологическото 

културно наследство. Археологическите обекти – движими и недвижими, са 

обявени за публична държавна собственост. Те се издирват и изучават като 

културни ценности чрез теренни проучвания, които се извършват с 
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разрешение на министъра на културата, въз основа на експертно становище 

на Съвет за теренни проучвания. Законопроектът урежда и консервацията и 

реставрацията на движими и недвижими културни ценности, като тези 

дейности се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на 

лица, вписани в публичен регистър, който се води в Министерството на 

културата. Предвидени са и разпоредби относно възпроизвеждането и 

разпространението на културните ценности, както и за представянето и 

документирането на културното наследство. Законопроектът съдържа 

административнонаказателни разпоредби, в допълнителни разпоредби се 

дефинират понятия, които се използват. 

В Преходните и заключителните разпоредби изрична разпоредба визира 

„задължение за лицата, които упражняват фактическа власт върху движими 

археологически ценности, да поискат тяхната идентификация и регистрация 

по реда на закона в 3–месечен срок от влизането му в сила. Ако не бъде 

поискана идентификация в този срок, движимите ценности се изземват със 

заповед на министъра на културата въз основа на мотивирано предложение 

на МВР, Прокуратурата или съда. При установяване правото на собственост 

върху движими археологически културни ценности - национално богатство, 

фактическата власт, върху която е била придобита до влизане в сила на този 

закон, не се допуска позоваване на изтекла придобивна давност. Лицата, 

които в този 3–месечен срок са поискали идентификация и регистрация, но 

не са представили документ, удостоверяващ вещните им права върху 

движимите културни ценности - национално богатство, се считат за техни 

държатели и министърът на културата издава на тези лица удостоверение за 

установяване на това обстоятелство.“ Резултатът от гласуването на 

Законопроекта за културното наследство в Комисията по култура дава 

следният резултат: „за” 9 народни представители, „против” 2, „въздържал се” 

1 народен представител [6].   

На заседанието на Парламента  присъства министър Стефан Данаилов, 

който заявява: „Министерството на културата подкрепя идеята за внасяне на 

нов Закон за културното наследство като актуален отговор на европейските 

политики и практики в областта на опазването на културното наследство в 

условията на глобализиращия се свят. Културното наследство е мощно 

средство за комуникация, формиране на чувство за европейска 

принадлежност и запазване на националната идентичност в европейското и 

световното културно многообразие. Министерството на културата изразява 

принципно съгласие с предложения проект и готовност за задълбочено 

обсъждане на този очакван нормативен документ. Този проект е не само 

отражение на правилното развитие на управленските практики в България по 

отношение опазване на културното ни богатство, но той е и доказателство за 

стремежа на нашата страна да се интегрира в европейското пространство чрез 

активно хармонизиране на законодателството й.“  Важни моменти в 

предложения законопроект са въвеждането на принципите на 
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равнопоставеност на държавната, общинската и частната собственост, както 

и равнопоставеността по отношение на отговорността и публичността при 

управлението, стопанисването и защитата на културното наследство. Идеята 

за създаване на действащ инспекторат за ефективно прилагане на Закона за 

културното наследство е предложение в правилна посока. 

За първи път в закона се предлага начин за разходване на собствените 

приходи на музеите, което ще стимулира инициативата на техните 

ръководства за по-добър мениджмънт. Създаването на Национален съвет за 

нематериално културно наследство към Министерството на културата ще 

допринесе за систематизирана и задълбочена работа по изграждане на 

дългосрочни политики за развитие на културните процеси у нас. Със 

законопроекта е въведена и териториално-устройствена защита на 

недвижимото наследство, както и съвременните практики за стопанисване на 

недвижимо културно наследство чрез концесия, въвеждане на ясни законови 

правила за извършване на сделки от търговска дейност с движими и културни 

ценности, което попълва една отдавна съществуваща празнота в правната ни 

сфера.. „Аз няма да ви отнемам времето да чета отделните предложения, ние 

сме ги предоставили по време на обсъждането на законопроекта в Комисията 

по културата. Това, което бих искал да кажа, е, че когато е започвано 

създаването на такъв законопроект, винаги е имало много спорове.“ Има 

няколко неуспешни опита в предишни народни събрания, включително и в 

Тридесет и деветото Народно събрание. „Това, което предложиха колегите от 

Комисията по културата - държа да съобщя - действително има много 

качества, решава много проблеми. Разбира се, има доста правни точки, които 

съм убеден, че ще бъдат взети под внимание между първо и второ четене за 

някои спорни текстове, които предизвикаха и доста притеснения в 

досегашните обсъждания. Надявам се, че срокът, който ще приемете, ще бъде 

най-дългият възможен, за да бъдат добре обмислени предложенията и да 

бъдат включени в законопроекта. Убеден съм, че Комисията по културата ще 

приеме и ще обсъди всички предложения, които ще постъпят и от народните 

представители. Мисля, че е важно Четиридесетото Народно събрание да 

приеме нов Закон за паметниците на културата“ [7]. 

 

5. Заключение 

От изказването на министъра е видно, че правителството е добре 

осведомено за основните моменти, както и спорните точки в Закона. Основни 

моменти като въвеждането на принципите на равнопоставеност на 

държавната, общинската и частната собственост, както и равнопоставеността 

по отношение на отговорността и публичността при управлението, 

стопанисването и защитата на културното наследство, създаването на 

действащ инспекторат за ефективно прилагане на Закона за културното 

наследство, предлагането на начин за разходване на собствените приходи на 

музеите, създаването на Национален съвет за нематериално културно 
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наследство към Министерството на културата според правителството са 

стъпки в правилната посока. Макар и спорна, в закона е въведена и 

териториално-устройствена защита на недвижимото наследство, както и 

съвременните практики за стопанисване на недвижимо културно наследство 

чрез концесия. За съжаление са твърде малко примерите за успешни от 

гледна точка на интересите на обществото концесии, в това число и в 

областта на културата.  

 

Литература 

1. HARIZANOVA O., Balgarskite biblioteki i informatsionnoto obshtestvo, 

Doklad, 2008, Biblioteka na Narodnoto sabranie. 

2. Natsionalen statisticheski institut, Godishen otchet, 2004, 2009, 2016. 

3. M. ANGELOVA, "Specifics of Project Management in Creative Business," 

2019 International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable 

Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, 2019, doi: 

10.1109/CREBUS.2019.8840083. 

4. M. ANGELOVA, "Classic Organization Management Structures Versus 

Project Team Management in Creative Business – Straights and Weaknesses," 

2019 International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable 

Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, 2019, doi: 

10.1109/CREBUS.2019.8840066.  

5. Zakonoproekt za kulturnoto nasledstvo, № 854-01-84, Arhiv na Narodnoto 

sabranie. 

6.  Doklad na Komisiyata po kultura otnosno Zakona za kulturnoto nasledstvo, 

Parvo chetene, Chetiristotin i parvo zasedanie na 40 NS, Sofiya,  30 yuli 2008 

g., arhiv na Narodnoto sabranie 

7. DANAILOV, S., Chetiristotin i parvo zasedanie na 40 NS, Sofiya,  30 yuli 

2008 g., Stenografski dnevnitsi na NS. 

730




