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Уважаеми Господин Президент на Бургаския свободен университет, 

Уважаеми колеги, драги гости! 

 

Особено ми е приятно, от свое име, от името на деканското ръко-
водство да поздравя вас, участници и гости, с откриването на 9-та 
научна конференция „Съвременни управленски практики“, организи-
рана от Центъра по икономически и управленски науки. 

Само преди няколко дни, на 05.05. т.г.,  ние отбелязахме 25 години 
от създаването на Центъра. По този повод си позволявам да се обърна 
към вас, уважаеми колеги, и да поздравя всички участници в конферен-
цията с 2-та годишнина от създаването на Центъра по икономически и 
управленски науки и още веднъж да изразя нашата сърдечна благодар-
ност към всички, които са работили и продължават да работят в него, и 
с това са дали и продължават да дават своя принос за развитието и 
утвърждаването му. 

Поредната 9-та научна конференция „Съвременни управленски 
практики“ е израз на дълбокия стремеж на целия научно-преподавател-
ски колектив на Центъра да организира и провежда научни форуми, 
посветени най-вече на „производството и възпроизводството на науч-
ния потенциал на академичния състав“. Нека ми бъде позволено да от-
бележа, че най-голям принос за организирането на тази научна проява 
безспорно има проф. д-р Евангелий Андронов, който в качеството си 
на ръководител на катедра „Управление“ при УНСС, София и програ-
мен координатор на специалност „Стопанско управление в Бизнес 
факултета на БСУ, подпомаган от проф. д-р Петко Чобанов, тогава 
декан на Бизнес факултета (2002 год.), и един възпитаник на БСУ, ор-
ганизира първата научна конференция. Така, през годините, в отговор 
на потребностите на бизнеса, преподаватели и студенти от различни 
висши училища у нас и от чужбина  поставиха на обсъждане въпроси, 
като „Съвременни подходи при управлението на икономически струк-
тури“ (2003), „Теория - практика - университет“, (2006 г.), „Предизви-
кателствата пред българските фирми в условията на финансова криза“ 
(2008 г.), „Проекти и региони“ (2012 год.) и др. 
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Особеното, което прави различна настоящата конференция от до-
сегашните е обстоятелството, че тя се провежда в партньорство с друг 
университет, респ. със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски„ , София. 

Изборът на тематичните направления на днешната 9-та по ред 
научна конференции „Съвременни управленски практики“: 

 „Управленски стратегии и проблеми – научни и приложни аспек-
ти и перспективи“, 

 „Предизвикателства на съвременните пазари, маркетинга и про-
дажбите – парадигми, проблеми и перспективи“, 

 „Икономика, финансови инструменти, счетоводна отчетност и 
контрол“, 

 „Иновации, инвестиции и човешки ресурси“,  

са продиктувани от потребностите на времето. Те са не само актуални, 
но и особено полезни, позволяващи да се постигне така необходимия 
„сблъсък“ на идеи, на теорията с практиката. Основания за това ми да-
ва както тематичната насоченост на конференцията, така и съставът на 
участниците в нея. В работата на конференцията са заявили участие  
6 професори, 14 доценти, 20 главни асистенти с придобита  степен 
„доктор“. Приятно ми е да отбележа, че в работата на конференцията 
са заявили участие млади научни работници, асистенти и докторанти и 
двама представители на практиката. 

От всичко 57 участника 13 са от УНСС, 15 от СУ „Климент 
Охридски“ София, 7 от СА „Д. А. Ценов“, Свищов, 3 от Нов български 
университет, 3 от Висшето училище по застраховане и финанси, 
1 от Академия на МВР, 1 от БАН, 1 от Минно геоложкия университет, 
София, 1 от Колеж по туризъм, Благоевград, 1 от Югозападен универ-
ситет „Неофит Рилски“, 10 от БСУ, един представител на практиката – 
Втора многопрофилна болница за активно лечение, София. 

Представените доклади на конференцията са разпределени в три 
секции: „Управленски стратегии и проблеми, иновации и инвестиции, 
човешки ресурси“; „Икономика, финансови инструменти, счетоводна 
отчетност и контрол“; „Предизвикателства на съвременните паза-
ри, маркетинга и продажбите – парадигми, проблеми и перспективи“. 
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С дълбока убеденост очаквам актуалността на темата на настоя-
щата научна конференция, откритостта и равнопоставеният диалог по 
време на пленарното заседание и на заседанията в секциите да позво-
лят на всички участници да споделят различни идеи, да изкажат раз-
лични виждания по темата, а доколкото в работата на конференцията 
вземат участие и представители на практиката, да се получи така необ-
ходимият „сблъсък“ на идеи. 

Благодаря ви, уважаеми участници в деветата по ред научна 
конференция „Съвременни управленски практики“, организирана от 
Центъра по икономически и управленски науки при Бургаския свобо-
ден университет. Благодаря ви, че сте тук  и споделяте този толкова 
важен за нас момент, което убеден съм, е важна, съществена предпо-
ставка за утвърждаването на Центъра и по-нататъшно разширяване на 
връзките и взаимодействието с други основни звена на висши училища 
в страната и с практиката. 

Позволете ми, уважаеми колеги, драги гости, с тези думи да  обява 
9-та научна конференция „Съвременни управленски практики“ за от-
крита. Пожелавам на всички участници попътен бургаски черноморски 
вятър и изразявам убедеността си, че с общи усилия конференцията ще 
постигне целите си . 

 

Ползотворна и конструктивна работа! 

Благодаря ви за вниманието! 

 

Проф. д-р Васил Янков, 

Декан на ЦИУН и почетен ректор на БСУ 
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ГЕНЕРИРАНЕТО  

НА ЗАЕТОСТ 
 

проф. д-р Милен Балтов 
Бургаски свободен университет 

 
THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND THE EMPLOYMENT 

GENERATION 
 

Prof. Milen Baltov, PhD 
Burgas Free University 

 
 
Annotation: For the last 30 years the entrepreneurial activity was predominantly assumed 
as a substantial factor in the jobs generation. A lot of evidence both proved it and opened a 
space for researching why there are limitations on the types and volumes of generating 
employment by the entrepreneurs. Self-employment and involving inner circle of the family 
and friends tends to be the predominant type of employment, and contrary to the 
expectations the innovative active entrepreneurs are less likely to employ, but more prefer 
the networking for expanding. Proves come both at level of Bulgaria and at global lever 
from the reports of the Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) - a consortium service 
proving to be the most representative for the last 15 years and having Bulgaria as a 
country surveyed for a first time in 2015-2016. 
 
Key words: Entrepreneurial types, the Global Entrepreneurship Monitoring, Employment 
generation drives, promoting pro-employment entrepreneurs 
 

 
Какви са всъщност предприемачите – генератори на заетост или просто самона-

емащи се. Склонни ли са предприемачите да се превърнат в работодатели? До каква 
степен? В какъв вид? Въпроси, които се пораждат при по-внимателен преглед на част 
от собствениците на МСП и бариерите възпиращи ги от наемането на нов персонал и 
кои са тези бариери. В настоящия доклад се използуват два типа фактори за обясне-
ние на ограничеността на МСП при генериране на заетост като икономическите и 
социо-психологическите фактори. Разбира се отчитат се равни изходни характери-
стики като размер на фирмата, възраст и образователен профил на собствениците на 
МСП. 

Функционирането на едно малко или средно предприятие в определена степен 
включва комплексността и времеемкостта на задачите на бизнес единицата, а липсата 
на специализация при малкия мащаб често прави труда не достатъчно ефективен. 
Така възниква въпроса защо собствениците на МСП не прибягват до наемането на 
повече служители и логичното обяснение може да бъде липсата на средства за това, 
но това не обяснява всичко. При тези МСП, които могат да си го позволят финансово 
това наемане не се осъществява и очевидно съществуват допълнителни бариери. 
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Фигура 1. Намерения на предприемачите за наемане на служители  
за период от 5 години 

 
 

 

 

Global Entrepreneurship Monitor, Global Report, GEM, 2015. 

 

Изследвания в Холандия показват, че над две трети от новостартиралите пред-
приемачи изпитват нужда от нови служители, но не наемат реално [van der Hoeven, 
2010]. Същото изследване показва, че често причината е във високите разходи за 
труд, липсата на умения сред потенциалните служители. По-стари изследвания по-
казват, че постигащи ръст в печалбите си фирми не увеличават броя на заетите. 

Една от причините за ненаемане на нови служители, макар и обемът от дейно-
стите да го предполагат, са разходите за наемане, поддържане и освобождаване на 
персонал. С други думи, ако работодателите възприемат тези разходи за твърде ви-
соки, биха предпочели да работят те самите или другите им служители с по-голямо 
натоварване. Примери за подобни разходи са времето нужно за попълване на всички 
документи за администрирането на новонаетите, разходите за служителите за перио-
дите в които те са болни или не са в състояние да изпълняват задълженията си и 
трудностите да бъдат освободени служители ако се представят под очакванията. 

 
Някои отговори, които произтичат от данните в Глобалният мониторинг на 

предприемачеството (Фиг. 1) могат да се тълкуват, като: 
• Най-голям е делът на самонаетите (ненамащите други служители) предприе-

мачи, които са мотивирани от иновациите 
• Частичното обяснение е, че развитите технологии и комуникации позволяват 

на тази категория предприемачи (предимно в развитите страни) 
– да оперират самостоятелно или като част от по-широка мрежа с парт-

ньори споделящи еднакви ценности 
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• При бизнесите, за които производствените факторите са водещи (и в по-сла-
бо развити страни) се предполага, че е 
– по-лесно да се наемат хора с ограничени алтернативи за заетост, в среда 

с по-малко трудови ограничения 
 
Така съществуват няколко обективни причини за това, собствениците на МСП 

да срещат бариери пред наеманато на нов персонал, които ще наречем икономически 
фактори, които влияят негативно върху желанието за наемане на нов персонал. Така 
се оказва, че колкото по-високи формализацията на процедурите и разходите за нае-
мане на персонал, толкова по-малка е вероятността собствениците на МСП да наемат 
персонал. 
 

Таблица 1. Дял на заетите лица по групи предприятия в България 

 
Янева, Л., Възстановяват ли се малките и средните предприятия  

от икономическата криза? Малките и средните предприятия в България  
през периода 2008 - 2013 г., НСИ 2014 г. 

 
 

Колко „малки“ са генераторите на заетост в България? 
 

• В периода 2012-2013 г., всички подгрупи МСП отчитат намаление на заетите 
лица 

– средните  предприятия с 1,9% 
– малките предприятия с 0,4% 
– микро предприятията  с 1.4% 

• Влиянието на малките предприятия (с 10-49 заети) расте, а техният дял се 
повишава до 22.5% от общата заетост в България. 

        (ИАНМСП, 2013 г.) 
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Фигура 2. Изменение на броя, добавената стойност,  
заетите и производителността при МСП за периода 2008-2013 г. 

 
 

Янева, Л., Възстановяват ли се малките и средните предприятия  
от икономическата криза? Малките и средните предприятия в България  

през периода 2008 - 2013 г., НСИ 2014 г. 
 

Средният размер на едно предприятие от групата МСП за периода 2008 - 2013 г. 
е намалял от 5,6 на 4,5 заети. Средният размер на микро предприятията се стабилизи-
ра на 2,0 заети (2,2 през 2008 г.). Запазва се средният размер на малките предприятия – с 
около 20,5 заети. Средният размер на средните предприятия намалява – от 100,0 в 
началото на периода до 99,2 през 2013 г. 

Вторият тип бариери пред наемането на персонал са свързани с личността и от-
ношенията на предприемача. Така, предприемачът се нуждае от доверие в персонала, 
така че да знае, че работата се изпълнява по правилния според него начин. Ако пред-
приемачът изпитва недоверие към други хора, особено такива с различен произвох от не-
говия, решението му да наеме нов персонал ще бъде негативно повлияно. В социо-психоло-
гията и социологията, явлението на съществуването на положително отношение към 
“своите/вътрешните” и отрицателно към “другите/външните” е известно като етноцентризъм. 

В социологическата теория връзката се търси със социално-икономическата по-
зиция и личността на конкретния човек [Eisigna and Scheepers, 1989]. По-конкретно 
се счита, че етноцентризма е причинен от усещането за нестабилност на статуса – не-
сигурност за запазването на социалния сттус в бъдеще и обърканост за характера на 
статуса – успешен ли е постигнатия статус, които са свързани със социално-икономи-
ческата позиция на човека. Изследвания показват, че от всички категории собствениците 
на МСП и фермерите страдат най-много от напрежението около обективното им място 
сред класите и от усещането за обърканост за характера на статуса им [Faltin, 2000]. 

 

Къде са „ненаемащите“ предприемачи можем да проследим от данните в Табл. 2.: 
• В Европа (46%) и в Азия и Океания (45%) и по-конкретно в: 

– България, Италия и Гърция 
– Тайланд, Индонезия и Индия 
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• Обяснението е противоречиво – икономиките в тези страни са основани 
главно на факторното предимство и на търсенето на ефективност 
– На другите континенти това е основание за по-голяма склонност за нае-

мане на служители 
 

Таблица 2. Общата предприемаческа активност  
и иновативната активност в някои държави 

 

 Ниска обща 
предприемаческа 

активност 

Висока обща 
предприемаческа 

активност 

Ниска иновативната 
активност 

България 
Малайзия 
Мароко 

Сенегал 
Буркина Фасо 

Висока 
иновативната 
активност 

Белгия 
Швейцария 

Великобритания 

Чили 
Ливан 

 

Адаптирана таблица по Global Entrepreneurship Monitor, Global Report, GEM, 2015 
 

Ако е вярно, че собствениците на МСП в по-голяма степен от другите са носи-
тели на етноцентрични отношения, това може в голяма степен да обясни част от ре-
шенията да не се наема нов персонал. Етнозентричните собственици на бизнес ще са 
по-склонни да считат, че на персонала не може да му се вярва, че като цяло служите-
лите са мързеливи, че не биха се отдали на 100% за фирмата си и др. Паралелно с 
това, са открити и съществени различия в ценностната ориентация на предприемачи-
те. Предприемачите демонстрират високи стойности по три от културните дименсии 
изведени от Хофстеде  – демонстрират ценности на висока властова дистанция, висок 
индивидуализъм и висока степен на мъжкото начало. Високия показател за индиву-
ализъм показва предпочитание за по-скоро индивидуалистични, отколкото колекти-
вистични действия. 

 

Таблица 3. Динамика на създаването на работни места според възрастта на 
предприемача в ЕС 

Брой генерирани места/ 
Възраст на предприемача 

18 - 34 години 35 - 64 години 

0 – 1 места 46.7% 55.8% 

2 – 5 места 26.2% 23.8% 

6 – 19 места 17.6% 12.4% 

20+ места 9.5% 8.0% 

Global Entrepreneurship Monitor, Generation Entrepreneur?  
The state of global youth entrepreneurship, GEM, 2015 
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Колко „млади“ са генериращите заетост предприемачи? 
• Наемащите повече от 6 служителя са малцинство сред предприемачите неза-

висимо от тяхната възраст 
• Специално в ЕС, младите предприемачи са близо два пъти по-склонни от по-

възрастните такива, да наемат повече от 6 служителя 
• Подобно е поведението и в САЩ, където делът на младите предприемачи 

наемащи над 6 служителя е дори леко по-висок от този в ЕС 
• Динамичните (с висок потенциал за растеж) предприемачи обикновено 

стартират бизнеса си на възраст от 26 до 45 години и са Преобладаващо са с 
висше образование (2011 GEM High-Impact Entrepreneurship Global Report) 

 

Така можем да се доближим до твърдението, че възприятията на собствениците 
на МСП по отношение на персонала и другите хора като цяло имат негативно влия-
ние върху склонността им да наемат нов персонал. Доказателства за България частич-
но произтичат от показаното по скалите на интексите в Табл. 4. и в Табл. 5. 
 

Таблица 4. Самовъзприятия и социални ценности относно  
предприемачеството в България 

 Стойност Класиране 
(от 60 страни) 

Възприети възможности 15,8 58 

Възприети умения 35,2 53 

Страх от провал 33,3 23 

Предприемачески намерения 5,3 59 

Висок статус на предприемачите 71,5 20 

Изборът да си предприемач като избор за кариера 57,5 34 

 

Адаптирана таблица по Global Entrepreneurship Monitor,  
Global Report 2015-2016, GEM, 2016. 

 

Таблица 5. Предприемаческата активност в България 

 Стойност Класиране 
(от 60 страни) 

Обща предприемаческа активност - стартиране 
на бизнес 

3,5 59 

Дял на собствеността при установени вече бизнеси 5,4 39 

Обща предприемаческа активност 33,3 23 

Адаптирана таблица по Global Entrepreneurship Monitor,  
Global Report 2015-2016, GEM, 2016. 
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Влиянието на икономическите и социо-психологически фактори върху реше-
нията за наемане на нов персонал ще се опосредствува от характеристиките на опре-
делени бизнес групи. Обикновено колкото е по-малка фирмата, толкова вероятността 
собственикът/ите да са затруднени да стигнат до решението да наемат допълнително 
хора. Няколко са причините за това, като на първо място факта, че наемането и под-
държането на персонал при голямата фирма (с персонал повече от 250 души) е свър-
зано с по-малко разходи, отколкото при фирмата с нито един или няколко наети слу-
жители. От друга страна изследванията вече показват, че много от предприемачите 
не изпитват нужда бизнесът им да расте  и съответно не са склонни да наемат допъл-
нителен персонал. 

 

Защо е мнозинството на „ненаемащите“ предприемачи? 
 Видът на бизнеса, който стартират 
 Трудовите регулации 
 Наличието на образована работна сила 
 Икономическият цикъл 
 

На другия край (сред склонните да наемат) са предприемачите в: Колумбия, 
Чили, Тайван, Китай, Казахстан, Румъния, Ирландия … 

 

Таблица 6. Предприемаческото въздействие в България 

 Стойност Класиране 
(от 60 страни) 

Очаквания за наемане  
(за тези търсещи 6+ служители) 

7.3 55 

Иновационна активност 35.2 59 

Насоченост към сектора на бизнес услугите 8,7 41 

 

Адаптирана таблица по Global Entrepreneurship Monitor,  
Global Report 2015-2016, GEM, 2016. 

 

Друго обстоятелство, което може да повлияе на решенията за наемане на нов 
персанал е образователното ниво на предприемача. Социологическите изследвания 
убедително показват, че по-високо образованите предприемачи са склонни към по ос-
вободени и открити идеи за другите хора и обществени теми. Образователните по-
стижения се очаква да повлияят негативно на демонстрираните социо-психологичес-
ки бариери, съответно да имат положително влияние върху шансовете за наемане на 
нов персонал. 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 26

Таблица 7. Мотивационен индекс и разпределение по полове  
при предприемачите в България 

 Стойност Класиране 
(от 60 страни) 

Мотивационен индекс: Преобладаващо 
търсещи подобрения и възможности с/у 
Движени от необходимостта 

0,9 55 

Жени/ мъже предприемачи 0,7 21 

Жени/ мъже предприемачи -  
по мотивационния индекс 

1,1 3 

Адаптирана таблица по Global Entrepreneurship Monitor,  
Global Report 2015-2016, GEM, 2016. 

 

Друго обяснение е свързано с факта, че по-високо образованите хора срещат по-
малко трудности при справянето с документацията и им се налага да отделят по-
малко време за администрирането на персонала. Така, образователните постижения 
биха снижили възприеманите икономически бариери пред наемането на персонал и 
така положително да повлияят на шансовете за наемане на нови служители.  

 

Фигура 3. Предприемаческата екосистема в България  
по показателите на мониторинг на предприемачеството 

 

 

Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2015-2016, GEM, 2016. 
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Едно трето обстоятелство влияещо върху процеса на вземане на решение за нае-
мане на нов персонал е свързано с възраста на собственика на фирмата. При условие, 
че възрастните собственици на бизнес имат по-голям опит с персонала, може да се 
счита, че бариерите – или поне икономическите, пред тях за наемане на перосанал са 
по-ниски от тези при по-младите им колеги. 

За социо-психологическите бариери е трудно да се разграничат ясно и докажат 
зависимости, а също и при историята на самата фирма. Често историята на фирмата е 
свързана с възрастта на предприемача, но е възможно и да не съвпадат. Често фирма-
та е с по-дълга история – както е при фамилния бизнес основан от бащата напр., или 
след изкупаване – какъвто е случая с приватизирани фирми. В тези случаи път може 
да имаме млад предприемач и наследен опит на самата фирма. Очакването е колкото 
по-възрастен е собственикът и с по-дълга история е фирмата, толкова по-малко ве-
роятно е влиянието на икономическите бариери пред наемането на нов персонал. 

Изводите, които се налагат след този преглед са: 
• Предприемачите, които наемат служители извън тесния си кръг са малцинство 

– Тези от тях и с иновационна насоченост са по-скоро самонаети 
• При изследванията на феномена е препоръчително: 

– Да се потърсят „маржиналните стойности“ на наемането на служители 
от страна на предприемачите 

– Да се идентифицират поведенческите работодателски модели на отдел-
ните групи предприемачи и склонността им за наемане на „себеподобни“ 

• При политиките за заетостта е препоръчително да се заделят мерки и ресурс за: 
– Наемащите предприемачи, а не само за самонаетите 
– Адаптиране на „дрехите“ за ролята на работодател, в които трябва да 

влезе предприемача 
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Единодушни и безапелационни са вече всички политически, икономически, тех-
нологични, социални, демографски и други оценки, както в количествен, така и в ка-
чествен аспекти за състоянието на субекта – държава България в началото на 21 век и 
след 26 години демократични промени и членство в евроатлантическите структури. 
Почти е невъзможно да се отговори положително, че страната се развива в някакъв 
разумен икономически и социален модел, който осигурява поне малко постъпателно 
и проспериращо развитие на българската държава, нация и народ. Доста опростено е 
да обвиняваме единствено външния фактор за почти катастрофалното положение на 
българската държава, след като тя е поставена, поне по презумция, в същите или ана-
логични условия, в които се развиват Европейският съюз като цяло и по-голямата 
част от негови страни-членки с параметри, сходни на българските. Неприятен, но 
трудно опровергаващ извод, особено ако се направят аналогии с преходни истори-
чески периоди (първият капиталистически период след Освобождението и социали-
стическия период), когато България се нареждаше по икономически и социални по-
казатели на почетни места в световните класации. 

 
Геополитическо и геоикономическо статукво на България 
Как може да се охарактеризира настоящата геополитическа ситуация на 

България? Може да прозвучи предизвикателно, но България е в тотална геополити-
ческа и геоикономическа самоизолация. Въпреки че провежда след поредното гео-
политическо преструктуриране на света и по-специално в Европа, „твърдо и неот-
клонно” външна политика за стратегическо сътрудничество и интеграция с Евро-пей-
ския съюз, НАТО и суперсилата – САЩ. Изолацията се доказва с резултатите. А те са 
повече от негативни. За 26 години активно интегриране в евроатлантическите струк-
тури – ЕС и НАТО България е твърде далече от всякакви значими положителни ре-
зултати. Обратното се твърди от голословни заявления и твърдения на национални и 
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политици от ЕС и НАТО, омотани в демократично- словесна мъгла. Интегрирането е 
само геополитически! Статистика не е нужна, макар, че доказателствата се съдържат 
именно във всички статистически извори на международните организации, ЕС, вкл. и 
националната статистика. Последно място в евросъюза по всички възможни ико-
номически, технологически, социални, демографски и други показатели. С други 
думи, субектът България няма никакви реални геополитически и геоикономи-
чески позиции нито на Балканите, нито в Европа, да не говорим за света. Защото е 
превърнат от субект в обект! 

 

Ако разшифроваме основанията за тази теза, те се свеждат до следното: 
Първо. Тотална загуба на всички стопански предимства, наследени от минали 

периоди на икономическо развитие. Поради тази причина почти нулево икономи-
ческо присъствие на регионални и международни пазари.  

Второ. Почти 100% зависимост от чуждестранния капитал и финансовите ре-
сурси на Европейския съюз, които се планират за усвояване в рамките на индикатив-
ните периоди. В т.нар. национална икономика, този капитал, при това без сериозни 
ПЧИ (вече по-малки от преводите на българските емигранти) в реалния сектор (про-
изводство на стоки), доминира във банково-финансовата, търговската и туристическа 
сфера. Почти символично  представяне на български капитал, главно в обхвата на 
семейните, микро, малки и отчасти средни фирми, които оперират предимно в тър-
говския сектор. Едър национален производителен капитал изобщо не бе създаден, 
въпреки милиардите, присвоени като лична частна собственост по време на привати-
зационните кампании. 

Трето. Материалната база на българската част на националната икономиката е 
отчайващо технически и морално остаряла, състояние нетипично даже за ранната 
научно-техническа епоха. Иновативната и високотехнологична компонента в него 
варира малко над към нулата. Затова пък не са малко изнесените у нас производства 
на водещи световни високотехнологични фирма за производство главно на софтуер, 
които реализират на базата на евтин труд супермонополни печалби. И това някои 
държавници наричат „аутсорсинг индустрия”? Показателен е фактът, че по Про-
грама „Хоризонт 2020” и нейния Механизъм за подкрепа в областта на изследвания и 
иновации  (Policy Support Facility) т.нар. Международен панел за оценка на научно - 
иновационната система на България (по проект, спечелен от българското Правител-
ство) даде препоръка, че „България има историческа възможност! да засили ико-
номическия си потенциал като увеличи финансирането за наука и иновации поне до 
1% от БВП до 2020 г.”. Трябва да отбележим, че този процент, клонящ към нулата, 
понастоящем трудно се улавя от родната статистика дори с най-съвременни „сензор-
ни статистически прибори”. Освен това се дават още десетина „ценни препоръки”, 
които са известни и на учениците от гимназиалните класове.  Но трябваше да се „ус-
воят милиона евро” проектни пари от експертите на Международния панел за да се 
докаже на българското правителство  „доказваното” от българските учени вече 26 го-
дини!    

Четвърто. Изключително висока степен на корпоративен монополизъм на 
чуждестранния капитал във всички сфери на обхвата на неговото действие без 
възможности за защита на национални икономически интереси и интересите на 
българските потребители. Монополизмът се налага най-вече от силни корпорации на 
страни-членки на ЕС и на САЩ  и са под закрилата на международно частната прав-
на юрисдикция, вкл. правото на евросъюза. 
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Пето. Тотално и необратимо деиндустриализация на страна. Това следва само 
от горната фактология! По производителност на труда страната се нарежда на 
последните места в света! Защо? Защото го няма обекта на една икономика – реал-
ният сектор, особено високотехнологичният? 

Шесто. Деаграризация. Селското стопанство, другата силна страна на българ-
ската икономика някога, е  трудно  дори теоретически да бъде квалифицирано като 
проспериращ отрасъл с неговата изкуствена комасация и силна латифундистка харак-
теристика. Междуотрасловата и секторна дебалансираност и деформациите в него 
идват преди всичко от системата на финансиране на аграрния сектор в Европейския 
съюз, която със социалистическия начин на дотиране и субсидиране допринася за до-
ходоносни селскостопански дейности, сведени до развитие на няколко зърнени и тех-
нически култури у нас. Не е така обаче със аграрната политика на водещите в евро-
съюза  в селското стопанство държави като Франция, Италия, Германия, Испания, 
Гърция. Не е толкова сложна прогнозата, какво очаква българското земеделие след 
намаляване и премахване на субсидиите. Аграрната сигурност на страната следва ло-
гиката на негативните тенденции при останалите видове сигурност: териториална, 
военна, икономическа, социална.    

Седмо.  Постоянен отрицателен външнотърговски баланс. Структурата на 
износа и вноса е излишно да се коментира. От водещи експортни позиции в европей-
ски и дори световен мащаб (кари, телфери, стругове, селскостопанска продукция) 
България е неизменно нетен вносител на всичко, което се казва техника, иновацион-
ни изделия, промишлени суровини и хранителни продукти. Вкл. на пресни зеленчуци 
и плодове – една забравена минала слава на българското селско стопанство. 

Осмо. Деинтелектуализация на България в резултат на емиграцията на най-
добрите професионални кадри не само в икономиката, но и в медицината, образова-
ние и други обществено значими сектори. Дефицитът от работна сила в целия диапа-
зон на квалификация вече е достигнал своята критична точка. За това допринася и из-
куствено създадената криза в образователната система, робуването на някакви недо-
казани и недобре обмислени принципи на Болонската стратегия за европейско обра-
зование. 

Девето. Демокрафско-етнически колапс на българската нация. Последните 
прогнози  са отчайващи и говорят за опасни и трудно обратими тенденции във въз-
производството на човешките ресурси на българите.  

Десето. За целия преходен период България няма нито едно геоикономическо 
постижение. Всички геоикономически проекти в българското икономическо прост-
ранство са провалени от управляващите, поставяйки се в сервилна позиция на об-
служване на чужди геополитически интереси. Лансират се „second hand” енергийни 
проекти (колекторни връзки, хъбове), които поставят страната в допълнително зави-
симост, но от нови субекти – Турция, Гърция, Румъния, Сърбия. Комичното е, че то-
ва ще е същият руски природен газ, но на по-високи цени! България бе тази, която из-
насяше за тях електрически ток и транзитен природен газ. Нито един защитен нацио-
нален проект като страна-членка на Европейския съюз с геоикономическа характе-
ристика! Точно обратното, блокират се всички проектни геоикономически инициати-
ви в региона на Балканите и Черно море, в които страната ни би могла да бъде воде-
ща. Окончателно са погребани перспективите България да бъде енергиен център на 
Балканите. 

Единадесето. За изключително кратък период влизане в дългова спирала, коя-
то е недостатъчно обмислена финансова политика на една и съща политическа управ-
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ляваща сила. До преди няколко години тя проповядваше обратната философия! Само 
за първите четири месеца на 2016 г. правителството тегли външни заеми за над  
6 млрд. лв. Но още по-интересно е кои субекти ги предоставиха и механизма за бъ-
дещи погасявания! И в двата случая социално-икономическият колапс е очевиден, но 
се залага дългосрочна и трайна дългова зависимост на България от външни донори, 
която ще се засилва поради мизерните темпове на нарастване на БВП. Банково-
финансовата система на страната е „спокойна и стабилна” като пред „финансова 
буря”. Тя предстои! В последния доклад на ЕК в рамките на т.нар. Европейски се-
местър, рамка за управление на ЕС по „План Европа 2020”, България водеше групата 
на страните-членки с прекомерен  макроикономически и финансов дисбаланс! За 
специалистите това означава само едно: стагнираща, дебалансирана макроиконо-ми-
чески и изчерпваща своите ресурси, разбира се финансови (други няма) национална 
икономика. Икономика, в която уютно живуркат стотици банкови клонове на водещи 
европейски големи и по-малки банки, МОЛ-ве, комуникационни оператори, тури-
стически „спални” и бивши държавни стратегически промишлени и енергийни обек-
ти, с нулева полза за държавния бюджет (почти винаги нулеви дивиденти – печалба). 

Към тази тема могат да бъдат коментирани и анализирани десетки други резул-
тати: а) присвояването на финансови ресурси от еврофондовете или тяхното неефек-
тивно и некачествено използване, което се превърна в узаконен манталитет на дър-
жавно управление б) корупцията и  бюрокрацията като елемент на механизма за при-
свояване на държавни средства и пари от еврофондовете (1) в) неефективното функ-
циониране на туризма, обявен за „стратегически отрасъл” г) нито едно стратегическо 
енергийно или друго инфраструктурно модално или интермодално трасе през страна-
та и т.н.  

 
По отношение на българската икономика би могъл да се направи един същест-

вен извод: тя не е в състояние да генерира устойчиво нарастване на БВП!  Под-
чертаваме, че става въпрос за българската икономика, а не за националната. Разлика 
има и то много съществена! Българското стопанство е някаква странна форма на де-
формирани пазарни отношения, в която доминира в повечето случаи трудно легити-
миран законово личен капитал. Държавната икономика е сведена главно до фискални 
функции за нуждите на държавната администрация, мизерно поддържане на значи-
мите държавни сфери – отбрана, образование, здравеопазване и социалната област. 
Преходната политика на държавата ерозира максимално тези области и социалната 
сфера с безконечни деструктивни реформи. Всичко това допълва нелицеприятната 
картина на геополитическото и геоикономическо статукво на България в началото на 
века. 

 

Рисковете и геополитическото бъдеще на България 
Анализът на геополитическия и геоикономически вакум, в който се намира 

страната би бил непълен, ако не се отчетат реалните вътрешни и външни рискове, 
които досега, понастоящем  и особено в бъдеще ще тласкат страната в една или друга 
неблагоприятна посока. България търпи няколко вида геополитически натиск (рискове).  

На първо място, това са глобалните рискове, срещу които страната почти не 
разполага с никаква защита и следва сляпо реакциите на субекти от по-висш тип: 
държави, ТНК, мрежи и пр. Затова и по основни предизвикателства като глобалната 
геополитика и геоикономика, климата, тероризма, бежанската вълна, водните ресур-
си, ГМО, екология и пр. нямаме собствени визии за реакция, възможности за интер-
активни отговори и ефективна защита.  
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Второ. Още по неясни са позициите по отношения на регионалната сигурност 
(ЕС и НАТО), с всичките и компоненти: икономика, социална област, технологии, 
демография, бежанци, отбрана, езикова и културна идентичност, културно многооб-
разие. Доминира измамно спокойствие за реална икономическа, военна и социална  
защита на страната, което не отговаря на реални намерения, политики и възможности 
на ЕС и НАТО. 

Трето. Локалната сигурност (Балканите и Черноморския регион) се очертава 
като най-уязвима, поради нарастващите геополитически, имперски и военнострате-
гически амбиции и интереси на глобални или регионални субекти. 

Четвърто. Аспектите на чисто националната сигурност. Нейната интегрирана и 
сложна същност излиза на преден приоритетен план с много неизвестни и нерешени 
аспекти.  

Така че се формират два вида рискове: външни (първите три) и вътрешни. 
Според нас водещи са вътрешните. От вътрешните рискове може да се маркират ня-
колко, които определено са трайна заплаха за устоите на  българската държава, на-
ция и народ, т.е. на интегрираната същност на националната сигурност.  

Първият риск е свързан с демографския проблем на България. Но вече става 
въпрос за етнодемографска катастрофа! Защо? Ниската раждаемост, високата 
смъртност, застаряването на населението, регионалното запустяване и вътрешна ми-
грация към няколкото големи градове и изключително високата емиграция се допъл-
ват с фатални промени в структурата на етническия състав. Основният етнос – бъл-
гарският е с тенденция към ускорено съкращаване и дори изчезване. Прогнози сочат, 
че през 2050 г. ромите ще бъдат около 3,5 млн. души, мюсюлмани – 1,2 млн. души и 
българи – 800 хил. души? (2)Това означава необратим демографски колапс на българ-
ската нация.  

Вторият вътрешен риск произтича от високата корупция по всички етажи на 
централната и местна власт, която е превърната в норма и стил на законно управле-
ние и държавническо поведение. В допълнение бюрокрацията и криминализацията на 
всички жизненоважни за обществото области ерозират още повече обществено-ико-
номическите, социални и политически системи на страната. Парламентарната демо-
крация в България е доведена до абсурдни изпълнения!  

Третият риск е икономическата ситуация, която накратко се свежда до невъз-
можност да се осигурят условия и предпоставки за постъпателен и проспериращ ико-
номически растеж, въпреки финансовия ресурс от еврофондовете. Изброените по-
горе факти сочат, че става въпрос за стопанска разруха и импровизирани управлен-
ски решения в икономическата област и в банково-финансовата сфера. Подхранване-
то  на този риск са измеренията на  вторият риск. България като цяло се развива по 
изключително успешен „имитационен модел”, симбиоза от политически технологии 
на външни и вътрешни сили.  

От външните рискове най-сериозният е въвличането на България в глобалния 
геополитически пъзел, но с регионални и локални измерения. Тук се имат предвид 
главно три неща: 

а) Активно тласкане на страната да се противопоставя на естествената околна 
геополитическа,  геоикономическа, конфесионална и социокултурна среда с помощта 
на сложен арсенал от геополитически и политически технологии. Опасността е пове-
че от очевидна: подкопаване на българския Гео Код и отдалечаване на страната от 
нейните исторически корени. Така България от суверен субект в международните от-
ношения постепенно се превърна в обект на тези отношения. И активиран обект на 
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хибридна война, но не от източния, а от западния вектор. От друга страна страната ни 
се въвлича в различни „хибридни конфликти” зад които стоят други национални 
интереси. 

б)  Заплахите от провежда в региона имперска политика, която издига неосма-
низмът като нова регионална, а дори и с претенции за глобална геостратегия и пара-
дигма на развитие. Последствията за България ще имат конкретни  за националната 
сигурност негативни измерения? 

в)  В контекста на демографската катастрофа на България съвсем други се очер-
тават измеренията за страната ни и по т.нар. миграционен проблем на Европа и на 
ЕС. Очевидно, „опразващото се икономическо пространство” на България е добра те-
ритория за заселване на имигранти, независимо от причините, които пораждат мигра-
цията. „Балканският миграционен коридор” само временно се успокои! Предстоят 
нови миграционни вълни и тепърва ще се предявяват претенции по този проблем 
към България като страна-членка на ЕС. Не малко европейски политици търсят 
политически решения бежанската маса да се пренасочи към Югоизточното простран-
ство на ЕС и Европа. И ако на Турция се плащат милиарди евро за да не пропуска бе-
жанци към западния ареал на евросъюза, то това едва ли ще се случи на България! А 
нужни ли са и за какво на България? Смешни са аргументите за компенсиране на 
намаляващата работна сила в страната, породени най-вече от масираната българска 
емиграция (пряко следствие от икономическата и социална разруха и тоталното обед-
няване на населението) с неграмотни, агресивни и дори добре обучени за терорис-
тични действия лица.  

Материята за рисковете е многоаспектна, но едва ли може да се намери един 
риск, вътрешен или външен, който да е добре управляван до степен на елиминиране! 
Иначе конференции и форуми за националната сигурност безброй! С участието на 
най-висши държавни мъже! Но и досега страната ни няма смислена национална док-
трина по сигурността. Е, как ще се управляват рисковете? Затова актуален е роторич-
ният въпрос на проф. Н. Стефанов: „Не е ли неадекватността на българския полити-
чески и прочие елит ключова заплаха за националната сигурност за нашата Родина” (2) 

 

Какво следва „след утрешния ден” (The Day Tomorrow)? 
С други думи казано, имаме ли бъдеще и какво да се прави? (3) Такъв въпрос 

вече е излязъл от своята реторична стойност. А е реален и дори страшен! Ще се опи-
таме да маркираме насоки, без да определяме тяхната приоритетност, защото на този 
етап на съждения, няма такъв приоритет, който да се превърне в темел за спасително 
надграждане. 

1. Много е вероятно (това е надеждата) у българския етнос да се събуди него-
вият закодиран от древни времена „биологичен и исторически рефлекс” за само-
съхранение. Този дълбоко закодиран в древността кодекс ни е спасявал няколко пъ-
ти! Той пронизва интегрираната същност на българския Гео Код. Въпросът е кога мо-
же да се случи това? Отговорът вече не подлежи на съмнение: при разпадане на се-
гашната конструкция и модел на политическо управление на страната през послед-
ните 26 г. Как? Чрез мощна консолидация и активиране на гражданското общество – 
организирано и неорганизирано, като се избягнат политическите манипулации. В та-
кава ситуация, олигархично-политическите субекти ще се принудят да последват 
своите „банкирани” в други страни и острови парични авоари. А кой елит ще поеме 
управлението? За един ден не се създават управленци, макар, че това е досегашната 
практика! Гражданските сили ще имат задачата да излъчат или да „превъзпитат” оста-
тъците от предишния елит. Доста сложна задача. Но заложихме условието – ако се събу-
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ди кодираният етнорефлекс за съмосъхранение на българина. Тук също има едно го-
лямо как? По важното, че е възможно. Така както не само се събуди, но и премо-
делира скоростно етнорефлексът на стотици милиони мюсюлмани, вкл. и в България! 
Следователно по българската терминология нужно ни е Ново Възраждане! 

Има и друга опция, по която трябва да се работи активно. Създаване на „дър-
жава на духа”. Има се предвид консолидиране на духовната енергия на всички бъл-
гари по света и концентрирането й в градивна мощ към запазване на сърцето – тери-
ториалното, физическото и духовно пространство, което е маркирано като българско 
от древни времена. В това отношение сме една крачка пред историческия опит на ев-
реите, които създадоха наново това ядро – държавата Израел и оцеляват успешно 
сред враждебна околна геополитическа и геоикономическа среда. Българската диа-
спора по света по някои оценки възлиза на 14 млн. души, от които 2 млн. са от пре-
ходния период. България трябва да излъчи своите будители, а не само да се пре-
кланяме на една дата пред тези, които през вековете на съществуване на българ-
ската държава са изпълнили своя свещен дълг. 

Трета опция е свързана с излизане от позицията на „мълчание на агнетата” 
и да осъзнаем наново историческата си мисия. Защото става въпрос определено 
за историческа отговорност, която субектът - държава България, под силни вън-
шен натиск остави на стихиите на съдбата. България, давайки кирилицата – 
езика, исторически формира траен Код на цяло цивилизовано пространство:  
православието и славянството. Кириловият Код – кирилицата, е като сакрал-
ният символ - Код на християнството – свещеният Граал, независимо какво се 
подразбира под това. Затова не са случайни опитите да се направят пробиви 
имено в Кириловия Код: да се изписва българския език с латински (английски) 
букви и не само в България (в момента тече такъв гнусен процес в Украйна), да 
се затриват сакрални дати и събития от паметта на българите (Батак, османско-
то иго), да се „пренаписва” българската история в съвременните учебници и т.н. 
Списъкът е дълъг за подобни опити! Жалкото е, че се толерират именно от дър-
жавни институции, глави и родни политици. Трябва да се гордеем, че различни 
народности и общности, най-вече в Русия и постсъветското пространство из-
ползват кирилицата за формиране на своя самобитна писменост и книжовност. 
За да се реализира тази опция е потребно едно: обединителни усилия на държава 
и народ. Ново Духовно Възраждане! 

2. Промяна на геополитическото и геоикономическо статукво на България. 
Възможно ли е това при членството ни в ЕС и НАТО? Нужна е конструктивна яснота 
по въпроса. Не става дума за радикално стратегическо пренареждане на геополити-
чески приоритети в сегашните сложни условия, а за влизане в час с настъпващите 
промени в глобален, регионален и субрегионален (локален) план. След глобалната 
икономическа криза, която продължава и се модифицира и може би остава като 
перманентен процес, се наблюдава известно геополитическо и геоикономическо от-
резвяване и консолидиране в определена степен, колкото и да е трудно това, на воде-
щите субекти в света. Определено целта е преформулиране на принципите и премо-
делиране на конструкцията на световния геополитически и геоикономически ред. 
Процесът отдавна тече! Нещо повече, отива към своята финална права. (4) Засега 
българският управленски елит чака някой „чичо Сам” или „чичо Джо” да ни вземат 
отново под своето крило и да му осигури поредното „канче” от финансови и матери-
ални благини.  

Трябва да се мисли геополитически смело: от очистване на територията ни от 
всякакви форми на военни бази до взимане на геополитически и геоикономически 
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решения единствено в интерес на националната сигурност и защита на българското. 
Това може да се случи в рамките на сегашното геополитическо статукво на България, 
но с нови възможности за диверсификация на приоритети и то като се използват 
предимствата на естествената геосреда, в която страната е възникнала и се е развива-
ла векове. Да го кажем директно: тази среда е православието, славянството, 
Балканите и Евро Азия - та. Последната разбирана като пространство между двата 
Велики Океана. Така, че ЕС остава приоритет, но България трябва да даде своя при-
нос в неговото радикално модернизиране. Ако сили желаят и работят да ни откъснат 
от тези фундаменти, а същевременно лицемерно и задкулисно се стремят да ги 
ползват в свои интереси, неминуемо ще се стигне до национална рискова ситуация, 
обслужваща безусловно геоинтереси, както на западни, така и на източни субекти. 
Т.е. до необратима национална катастрофа. Големите и водещи субекти рано или 
късно, по мирен начин или чрез различни форми на конфронтиране ще постигнат 
консенсусни решения. Затова изключително важно е страната да има прогнозна 
геополитическа позиция за действия в по-близката или по-далечна геосреда. Става 
въпрос не да се застава сервилно зад чужди позиции, а да се вместваме в техните 
консенсусни решения и позиции, извличайки максимална полза за националните 
интереси. И тъй – като това е висш геополитически пилотаж като мислене, изисква 
специални геополитически и геоикономически познания и опит. Разработване на 
национални  доктрини, приближаващи се до ефектите на тактиката на неутралитет е 
невъзможно да се реализира от управляващ елит, който е потънал в своята дребна-
вост, еснафщина и стремеж за обогатяване на всички поколения, които идват след 
тях. Глобалното и регионално управление е задкулисно, затова вкарването на такива 
елементи и в българската геополитика е неизбежно, ако се стремим към обрат. Пре-
ходните управленци едва ли си дават сметка, че „режат клона” и на собствените си 
бъдещи поколения? 

Една „неразорана” от българската бъдеща геополитика е региона на Балканите 
и Черноморския басейн. Едно е ясно, че всякакви балкански инициативи се блоки-
рат умишлено заради извънбалкански геополитически интереси. Заинтересованите 
субекти се боят дори от понятие като „балканско сътрудничество и интеграция”. Така 
е с Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), която има 
близка до ЕС управленска структура и потенциал да реализира сериозни икономичес-
ки проекти в региона. Но е оставена със затихващи функции. Принципът на „открит 
регионализъм”, който се прилага широко например в Тихоокеанския регион, е непри-
емлив в политическите визии на ЕС.  До членството в НАТО и ЕС, нашата страна бе 
една от най-активните членки на ОЧИС, излизаше със смислени предложения за 
стратегически регионални проекти. Чрез балканско сътрудничество и интеграция 
България би могла да компенсира немалко финансовите (ембаргото срещу Югосла-
вия) и геоикономически загуби, които инкасира през преходния период    

Евразийският вектор е табу за българската външна политика, макар че е 
приоритет именно за тези субекти, които налагат табуто. Защо? Вече подчертахме, че 
Евразията е естествена геополитическа и геоикономическа среда, в която субектът 
България задължително трябва да намери свои вектори на развитие. Евразийското 
пространство е стратегически вектор и за Европейския съюз. Геостратегическият 
избор на ЕС предстои и в немалката степен бъдещето на евросъюза зависи именно от 
този избор  –  към Евразията или към Северна Америка. Трескавото бързане за под-
писване на стратегическо търговско споразумение между ЕС и САЩ и Канада 
(обединени в НАФТА) може единствено да се третира като друга гледна точка за 
бъдещето на евросъюза. С това бъдеще ще бъде обвързана и България! Затова 
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България като страна-членка на ЕС трябва да намери сили за търсене не толкова на 
„балансирани” (досега само губещи), а по-скоро на националноотговорни решения по 
тези стратегически въпроси.  

Една разумна позиция е да се застане зад решение на ЕС за подписване на ново 
стратегическо споразумение за изграждане на общи икономически пространства за 
сътрудничество между ЕС и Русия. Както е известно, старото споразумение не се 
пролонгира поради позициите и то не толкова геостратегически, а по-скоро себични 
и егоистични исторически обременени на страни като Полша и латвийските страни- 
членки на ЕС. Естествено и поради позицията на САЩ. Колкото по-рано България 
ще има избистрена позиция по отношение на релациите Европейски съюз – Русия – 
Китай – Евразийски икономически съюз (ЕИС), толкова по-добре за българските ико-
номически интереси. И не само икономически, а геополитически и геоикономически. 
Да припомним ли факта, че България е единствената страна със загубени най-големи 
търговски позиции  на руския пазар? А геоикономическите провали? От кои страни- 
членки на ЕС бе изместена и се измества? От Полша, Унгария, Чехия, Словакия, 
Гърция, Турция, Сърбия! Рано или късно стратегически договор между ЕС и 
Русия  и ЕС - ЕИС ще има! 

Изводът е несложен: Българската геополитика (ако ще има такава) трябва 
да работи за обединителни процеси в цялото Евроазиатско пространство, а не да 
следва сляпо селективната геополитика на Брюксел, която е производна на 
геополитиката на САЩ. 

3. В икономическата област: отърсване от преклонението към брюкселските 
внушения за  „приоритети” на българската икономика, като туризма например и да се 
пристъпи към разработване на дългосрочна (20-годишна стратегия) за неоиндуст-
риализация (5) на България. Туризмът, както и селското стопанство, особено в 
българските им варианти на развитие, могат да имат поддържащи функции на разви-
тие на стабилни и основни индустриални секторни икономики. Това е стопански уп-
равленски принцип във всяка една модерна технологична държава. Фактът, че стра-
ната е тотално деиндустриализирана, се дължи както на външния фактор, но най-вече 
на липсата на национална стратегия за развитие в рамките на ЕС. Трябва да се из-
ползва текущата политическа визия на ЕС да се работи по политики за „реиндустри-
ализация” на европейската икономика. Този процес се налага не от безотговорна по-
литика за унищожаване на индустриални сектори (както в България), а по-скоро на 
безотговорна стратегия на изнасяне (при това с пари от еврофондовете) на стратеги-
чески европейски производства в други икономически пространства в търсенето на 
високи печалби. Преходният управляващ политически елит у нас отдавна се е пре-
върнал в „елементарна геополитическа агентура”, обслужваща своите лични интере-
си и работейки усърдно за чужди геоинтереси – геополитически или геоикономически.  

Ядрото на българската неоиндустриализация трябва да бъдат иновативни и ви-
соки технологии, които да формират немного, но с разширен експортен потенциал 
към всички възможни пазари, не само на ЕС. Една пазарна диверсификация ще смек-
чи почти неотразимия до сега пазарен натиск, идващ от ЕС. Много повече индустри-
ален капитал ще е нужен за да се реанимират индустриални производства, доминира-
щи в българската икономика преди започването на прехода, дори на ново техноло-
гично равнище. И затова вместо да се харчат пари за излишни анализи, че България е 
технологично изостанала страна-членка на ЕС, трябва да се разработят секторни по-
литики за разкриване и развитие на иновативни производства, които да формират 
гръбнака на една нова българска икономика с експортно-ориентиран профил. При 
такъв подход, при несъглашателски позиции от българска страна, ще се видят 
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истинските намерения на стратезите от Брюксел (а и на други стратегически се-
гашни партньори) за икономическото бъдеще на България. Фразата „така казват в 
Брюксел, Вашингтон или Москва (началниците)” трябва да остане срамна страница в 
историята на поведението на българските от(без)говорни политици-управленци. 

Провалът на неолибералният модел за пазарна икономика в България е оче-
виден. Трябва да се търсят други варианти, отчитащи новите реалности в страната, 
резултат от досегашния криминален преход. България все още има интелектуалният 
потенциал за разработване на нови национални политики и геостратегии. Освен това 
имаме опита на десетки проспериращи държави на Запад и Изток, в рамките на ЕС 
или извън него. Но българският модел на развитие не търпи прилагане на такъв опит. 
Само след няколко години започва нова ера в глобалната геополитика и геоикономи-
ка. Пълна илюзия е, че някоя сила ще се погрижи за България да й осигури икономи-
чески и социален комфорт в новата глобална икономическа и финансова матрица за 
развитие на света. 
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4.  През 2018 г. се приемат новите „световни” правила , т.нар. BASEL III, които ще 
са в основата на матрицата за функционирането на глобална финансова и банкова 
система през следващите 20 години. Този път обаче, освен основният глобален иг-
рач като САЩ  + сателитни партньори (ЕС и Япония) в конструирането на новия 
модел, на практика база за нов геополитически ред, ще участват активно и субек-
ти като Китай, Русия и други страни от БРИГС  и от групата на бързо развива-
щите се икономики. Предполага се, че субект като Англия ще има претенции за 
по-комфортно място в новата матрица, което обяснява и сегашната политическа 
истерия на Острова да остават или да излязат от ЕС, както и несъгласувания със 
САЩ  „завой” към Китай.  

5. В лексикона на ЕС, и у нас се използва класическият термин – „реиндустрализа-
ция”. Считаме, че той е подходящ за страни, в които е съхранена наследената ин-
дустриалната материално-техническа база, професионалната и инженерна работна 
сила и някакъв качествен иновативен потенциал. Но в страни като България, къ-
дето се налага да се започне от „кота 0”, той е неуместен. 
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Which was the first brand? This is a question that marketing professionals and ordinary 
people interested in brands may ask. And by the way, when did brands appear in our life? 
Well, these questions are not easy to answer.  
Some people trace brands back to the industrial revolution. Others say that their origin can 
be found in medieval guilds, the church, or the Roman Empire. And there are people who 
claim that evidences of branding can be found as early as in the first cave paintings. 
There is also a variety of possible results of our quest for the first product categories which 
included brands. The categories that have included most examples are alcoholic beverages, 
cosmetic and cleaning products, kitchenware, medicines and pharmaceutical preparations.  
This study summarizes our knowledge of the topic, and concludes by presenting how the 
tools used by the first brands can be applied for today’s modern brands.  
 
Keywords: marketing, branding, history  
 
 

The historical beginnings 
 

We must go centuries or even thousands of years back in time to find the roots of 
branding.  

Some people trace branding back to the famous Lascaux cave paintings, saying that 
they were no other than a certain kind of signature, or brand building by local cavemen.  

According to Neumeier, the author of Brand Gap, the idea of brands has been around 
for 5,000 years (Neumeier 2006, p. 8.) 

Martinkó (2010, p. 94.) mentions a similar period of time, although he uses it in 
connection with logos, not brands: „Maybe it would be an exaggeration to state that the 
creation of seals and logos was the second oldest profession in the world, but we do know 
that imperial identification marks were inscribed into clay tablets in the ancient city of Uruk 
5,500 years ago. The use of logos for commercial purposes probably began around 600 BC, 
when the use of coins spread in the Anatolian kingdom of Lydia. The mints of the kingdom 
used unique graphical symbols in order to identify and prove the authenticity of coins.” 

Others mention the ancient Egyptians, Romans and Greek as examples. For instance, 
„advertisements” referring to wine (and sexuality) were found under the ruins of Pompeii 
and Herculaneum. One of the tablets that was lit by oil lamps in evenings (thus functioning 
similarly to today’s citylights) included the inscription  

”Traveller  
Going from here to the Twelfth Tower  
There Sarinus keeps a tavern  
This is to request you to enter 
Farewell” 
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Another tablet mentioned the beneficial effects and consumer benefits of wine: „The 
excellent wine consumed here makes love hotter.” (Hoffmann - Buzási 2000, p. 15.) 

The first specific brand name and logo are usually associated with the Romans. SPQR 
is an abbreviation for Senatus Popolusque Romanus (The Roman Senate and People), 
referring to the power exercised jointly by the senate and the Roman people. The coat of 
arms of the City of Rome still features this abbreviation, and it can be also found on the 
walls of public buildings, and in the inscriptions of Roman drain covers, columns and 
monuments.  

 
Of course it is also important to define what we mean by the word brand. Matthew 

Healey, the author of What is branding? thinks that the first religious movements were the 
first to incorporate the use of signs and symbols in their communication, and in the course 
of time religious leaders also noticed that they can acquire several faithful followers with 
clear messages. (Healey 2009, p. 150.) 

Oliviero Toscani, the creator and photographer of Benetton’s world famous 
advertising campaign, goes as far as to say that (Toscani 1999, p. 123.) the greatest 
advertising campaign of human history was that of Jesus Christ. His world famous slogan 
was ’Love your neighbours.’ And his logo was the cross. (…) Jesus, and his agency, the 
twelve apostles implemented the best communications campaign of all times. 

Having mentioned Christianity, the first slogan, ’In hoc signo vinces’ (In this sign you 
will conquer) is also associated with it. The slogan accompanied the cross symbol painted 
on the flags of Emperor Constantine’s armies.  

Propaganda is another church-related expression often connected with brands, usually 
mentioned in a negative tone in Eastern Europe. However though, the original meaning of 
the word is not negative: it means ”to spread, to plant” (religion) as Pope Gregory XV used 
the word, when he established Sacra Congregatio de Propaganda Fidé (Sacred 
Congregation for the Propagation of the Faith) in 1622.  

 
Others see the trade guilds and not the church as the creators of brands, because 

guilds used sizeable coats of arms to represent their profession. One of the most famous 
examples is London’s Goldsmiths’ Hall, the building serving as the headquarters of 
London's goldsmith guild formed in the fourteenth century. Its unique mark was printed on 
its products, indicating their quality and authenticity. The successor of the brand and the 
mark lives to the present day: it is Hallmark, mostly famous for its greeting cards. (Morris, 
2004, p. 4., p. 131.) 

Others suggest that it is possible to define a specific date as the beginning of brand 
history: they say that the bottles of Stella Artois beer feature the year 1366, so this could be 
the first brand. However, they are wrong – a brewery was established that year, and Stella 
Artois can be traced back to that brewery with certain turns, but the original beer was not 
called Stella Artois, but Den Hoorn. (Healey 2009, pp. 30-31.) 

And there are people who mention 1618 and England as an example, saying that the 
first use of a trademark occurred there that year. In the United States, the first legislation 
regarding trademarks was passed in 1842. (See Rivkin - Sutherland 2004, p. 181.) 

Regarding Hungary, authors usually mention an advertisement published in 1782, 
promoting Esperit de Savon de Saxe de France, a balmy soap spirits product. Although the 
language of the advertisement might make us smile, its argument was certainly effective – 
it presented the purpose of the product, its use for the readers, and highlighted its place of 
origin, France (quoted by Józsa 2000, p. 15).   
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The first real brands 
 

So which was the first brand? As Seth Godin writes in his book Meatball Sundae: Is 
Your Marketing out of Sync? (Godin 2008, p. 61.), Wedgwood had perhaps the first 
important brand name in the history of commerce.  

 

Josiah Wedgwood, born in 1730, apprenticed to be a potter, and several good 
decisions led him to become the most successful potter of all time. Andy why? Godin 
(2008) points out the following aspects: 

 First, he included quality as a primary focus. He was famous for smashing 
irregular plates with his walking stick saying that they are unworthy of the name 
Josiah Wedgwood.  

 Second, he increased the productivity of manufacturing: all workers took part only 
in a particular stage of production.  

 Third, he used innovative design; his cauliflower teapot became a sensation. 
 Fourth, he saw that his product was more than just a useful object; it was part of a 

continuum of output, something that could carry his name to a large number of 
potential new customers. (Godin 2008, p. 61.) This was an extremely important 
step, because no other blacksmiths, potters, or carpenters would act like that at the 
time. 

 Fifth, he defined his target customers precisely: he focussed on newly monied 
classes. 

 Sixth, he provided product samples, that is, he used ”sampling”: he sent samples of 
his pottery to 1000 wealthy Germans without asking first. More than 500 people 
responded, and ordered more of his pottery. Once he gave Queen Charlotte (the 
wife of George III) a breakfast set. A few years later, the Queen ordered a full tea 
service, which Wedgwood turned into the Queensware™ product family, also sold 
to the masses.  

 Seventh, he launched showrooms, which attracted hordes of customers.  
 Eighth, he employed his sales workforce on commission, therefore all of them 

made their best efforts.  
 

And the result? Wedgwood’s pottery sold for four times as much as that made by 
smaller potters in the same region of England – because he made it and marketed it 
differently. … This virtuous cycle enabled him to die with $44 million in his estate. (Godin 
2008, p. 65.)  

At the same time, if you consider these things, it is no wonder that other authors argue 
that Wedgwood was the first – his appearance as a brand name is dated to 1759, while 
Moet&Chandon champagne was available from 1743 onwards, and Rémy Martin cognac 
was sold from 1724 onwards. (Ries-Ries 2004a, p. 224.) 

Speaking of alcohol: if we want to define an industry with the first brands, it is 
probably the industry of alcoholic beverages. Wine has always been important, and several 
bottles were transported between different countries. For example, King Louis XIV, the 
Sun King (1643-1715) once referred to a bottle of Hungarian Tokaji wine as „Wine of 
Kings, King of Wines” (Vinum Regum, Rex Vinorum). 

While the mass production of wine was not possible as the weather of the specific 
year played (and still plays) an important role in winemaking, mass production was 
possible in the case of beer. In the case of the latter, breweries could produce uniform 
quality and market their products in large quantities. Bass Brewery is usually mentioned as 
the owner of the first registered trademark with a characteristic triangular logo (Healey 
2009). It is an interesting fact that they were the first to use product placement, a tool later 
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well-known from Hollywood movies, with brands appearing directly in the work, and not 
an advertising spot. It is also true that they did not feature Bass in a movie as there were no 
movies at the time. The brand appeared in a tableau by Édouard Manet, titled Bar at the 
Folies-Bergère (Un bar aux Folies-Bergère). (Lehu, 2009). 

According to another expert, Adamson (2006, p. 29.), one of the first brands was Old 
Smuggler, using the slogan „Old Smuggler. Scotch with a History.” at the time. 

The power of alcohol brands is also justified by several stories. When someone 
charged General Grant with being drunk during military movements in the American Civil 
War of 1861-1865, Abraham Lincoln only said that if he could find out what brand of 
whisky Grant drank, he would send a barrel of it to all the other commanders. (Post 2005, 
p. 1.) 

 
The industrial revolution and the revolution of brands 
 

In addition to alcohol industry, there was another important industrial sector with a 
great number of brands in the 19th century, thus also becoming a pioneer of branding: it 
was the world of medicines and pharmaceutical preparations.  

The producers of patented medicines were the first American businessmen who 
recognized the power of eye-catching advertising messages, identifiable logos and 
trademarks, advertising with well-known and popular personalities, references to social 
ranks, and the necessity of ’non-stop influencing’. They necessarily became the first people 
to sell an image instead of a product. - writes Wally Olins in his book On B®and. (2004, p. 54.) 

And which was one of the earliest, loudest and most unscrupulous brands? Of course 
it was Coca-Cola. The first Coca-Cola advertisement of the world said, „Coca-Cola Syrup 
and Extract: For Soda Water and other Carbonated Beverages. This Intellectual Beverage 
and Temperance Drink contains the valuable Tonic and Nerve Stimulant properties of the 
Coca plant and cola (or Kola) nuts, and makes not only a delicious, exhilirating, refreshing 
and invigorating Beverage (dispensed from the soda water fountain or in other carbonated 
beverages), but a valuable Brain Tonic and cure for all nerve affections - Sick Head-Ache, 
Neuralgia, Hysteria, Melancholy, etc. The peculiar flavor of Coca-Cola delights every 
palate.” (quoted by Olins 2004, p. 54.) 

At the beginning of the 1890s, the expression „cure headaches” disappeared from 
their advertisements and the simple ”delicious and refreshing” argument remained. Coca-
Cola became the most advertised product of the whole United States. „By 1911 its 
advertising budget was 1 million US dollars per year, a staggering amount for that time”. 
(Olins 2004, p. 55.) 

 
Its greatest rival, Pepsi was also launched as a pharmaceutical preparation in 1898, 

twelve years after Coca-Cola. It was invented by a pharmacist just like Coca-Cola. In the 
case of Pepsi, the inventor was Caleb D. Bradham from New Bern, North Carolina, 
therefore the original brand name was Brad’s Drink.  

However, they later realized that it might be better to refer to the qualities or the use 
of their product. Pepsi was believed to stave off dyspepsia, but that name would have been 
a little too long. Therefore the new name began with „pep”, which also refers to energy, 
momentum, and being pepped up. That is how Brad’s Drink was renamed Pepsi with its 
unique trademark by 1903. (Morris, 2004, p. 67.) 

 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 42

Besides alcohol and medicines there is a third industry that should be mentioned when 
discussing the beginnings of branding. This is the industry of cosmetic and cleaning 
products.  

During the American Civil War (1861-1865), the company of candlemaker William 
Procter and soapmaker James Gamble supplied the Union Army with everyday products 
such as soap. Therefore soldiers were unwillingly introduced to Procter & Gamble's 
products, and purchased them as they returned home after the war.  

However, their (laundry) soap became widespread by lucky chance. In 1879, a soap 
factory worker accidentally left a mixer switched on all night, so too much air was mixed in 
the soap. As it turned out, the amount of air that was previously considered too much by the 
company was a great advantage for the consumers. The soap full of air did not sink in 
water, therefore it was easier to find in the river.  

And what was the brand name of laundry soap at the time? X. One of the reasons for 
the name was that it was easy to write on boxes, and loaders could not read, so they put one 
X on the boxes to be unloaded in the city of Moline, three Xs if they were delivered to 
Vicksburg, and so on. (Garrison 2006, pp. 119-120.) 

 

As a result of the large number of illiterates, similar visual symbols were also used by 
other brands. Many people asked for the ”the rum of the bat” as Bacardi barrels and bottles 
carried a big bat image. (By the way, the bat became the logo of the distillery because a 
colony of fruit bats nested in the eaves of distillery.) The brand name of Life Savers candy 
refers to its shape, that is, a life preserver with a hole in the middle. The Arm&Hammer 
logo included a hand holding a hammer, therefore illiterate people could ask for it as ”arm 
& hammer”. 

 
Conclusion, lessons to be learned, and advice for brand builders 
 

All in all, even if we can trace the beginnings of brand history back thousands of 
years, we can say that real brands were actually born in the second half of the 19th century. 
This has several reasons:  

1) The industrial revolution and mass production – as it became possible to mass-
produce goods and they were not unique and individually produced any more, they 
had to be branded.  

2) The development of transport – especially that of railways, which allowed the 
transportation of the abovementioned mass products to great distances.  

3) The spread of mass media – the revolution started by Gutenberg in the 15th century 
matured in this era as the circulation of newspapers increased steadily. 

4) The development of literacy – last, but not least, this became necessary, as only 
literate people could identify brands (apart from the examples mentioned above).  

 
Although the real beginning of brand history can therefore be dated to the 19th 

century, the big boom came in the 20th century. An now we live in the 21st century 
surrounded by brands that have become a part of our everyday lives.  

 
But can we learn anything from the world’s first brands? If we examine them 

carefully, the following common attributes can be recognized, which may also point the 
way today, in the 21th century: 

� They satisfy consumer demands (even if they were latent at the time, that is, 
consumers did not indicate their needs beforehand). 
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� The emphasis is on quality and quality assurance. 
� Innovation and product development are important. 
� They possess strong visual symbolism (logos). 
� Advertising and marketing communications play an important role in brand 

promotion. 
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Abstract: The article examined the emergence and evolution of derivative financial 
instruments of the German and London stock groups - Frankfurt Stock Exchange, the Stock 
Exchange for futures and options Eurex, the trading system Xetra, the exchange for 
structured products Scoach, Tradegate Exchange, Clearstream International, Euronext. 
Liffe, EDX London, ICE Futures Europe and the London Metal Exchange. 
 

Анотация: В материала се изследват появата и еволюцията на деривативните 
финансови инструменти на немската и лондонската фондови групи - франкфуртска 
фондова борса, борсата за фючърси и опции Eurex, търговската система Xetra, 
борсата за структурирани продукти Scoach, Tradegate Exchange, Clearstream 
International, Euronext. Liffe, EDX London, ICE Futures Europe и London Metal 
Exchange. 
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1. Поява и еволюция  
Понятието „деривативен финансов инструмент“ дава информация, че той е 

производен финансов инструмент, стойността на който пряко зависи от определен 

базов актив (ценни книжа или други финансови инструменти).1 Професор Йорданка 
Статева използва лансираната от Робърт Мертън (Robert Merton) терминология за 

                                                 
1 Виж още: Касабова, К. Правни аспекти на финансовите инструменти. Видове финансови 
инструменти, които не са ценни книги. ИК „Труд и право“, С., 2007, с. 216-217   
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„финансовата иновационна спирала“ (financial innovation spiral), като представя 
появата и развитието на пазарите за деривативни продукти, където кредитните дери-

вати са последната, респективно поредната финансова иновация.2  
Авторите на фундаменталното произведение „ИНВЕСТИЦИИ“ Зви Боди, Алекс 

Кейн и Алън Дж. Маркъс определят пазарите на фючърси и опции като една от най-
значителните промени на финансовите пазари през последните години. Според тях 
„плащанията по тези инструменти зависят от стойностите на други активи, като цени 
на стоки, облигации и акции, или от стойностите на пазарни индекси. По тази причи-
на, тези инструменти понякога се наричат производни или деривативни активи 
(derivative assets) или условни права (contingent claims). Техните стойности се извеж-

дат или са обусловени от стойностите на други активи.“3  
Първите деривативи се използвали в Древен Вавилон. Търговците на Вавилон 

са били принудени да търсят средства за оборудване на каравани. В резултат на това, 
те разбират, че е по-изгодно да се сключи споразумение с кредиторите по реда, на 
които дилърите получават кредити. Тяхното възстановяване ще зависи от това колко 
успешно ще се приеме доставката на стоката. 

Прототипи на производните инструменти са намерени в историята на европей-
ската търговия. Това се случва през годините на икономическия бум на XII век, който 
са допринася за нейното развитие. 

В края на 30-те години на XVII век най-големите индустриални страни 
(Нидерландия и Англия) са обхванати от вълна, наречена „лалемания”. Още в нача-
лото на века в Амстердам, търгувани опции върху луковици на лалета. До 30-те годи-
ни на XVII век се използват първите форуърдни договори за Кралската борса в 
Англия. 

Разработването на финансови деривативи се забелязва и в други части на света, 
като например Япония. Първообраз на съвременните деривативни ценни книжа въз-
никва през 50-те години на XVII век. Японските собственици на земя използват доку-
менти, които им дават право да продават своята оризова продукция още преди да са я 
засели. Японският търговец Мунехиса от рода Хома е първия инвеститор, който от-
деля голямо внимание на  търговската психология. Той разработва концепцията за 
„японските свещи“, която става „азбуката“ на съвременните стратегии за търговия. 

В 30-те години на XIX век търговията със стандартни опции става обичайно 
явление на Лондонската фондова борса. През 60-те години на XX век покупко-
продажбата на опции за стоки и акции е практика на американските фондови борси. 
Счита се, че първия съвременен форуърден контракт е сключен на Чикагската 
търговска палата на 13 март 1851 г., а в 1865 г. е формализирана търговията със зър-
но, чрез въвеждане на първите фючърски контракти. Тези договори са със стандартни 
параметри по отношение на конкретно количество и качество на стоката, време и 
место за бъдеща доставка на зърно. 

Развитието на опционните сделки и пазари преминава през различни периоди. 
Трайно влияние оказват няколко промени, свързани със структурата на опционните 
сделки и характера на техните пазари. Възникването на опциите датира още от XVII век 
в Англия. Търговията с опции се разглежда като един от първичните пазари, на който 
лицата са лишени от възможността да развалят своите договори на активния втори-
                                                 
2 Статева, Й. Анализ на развитието на пазара на кредитни деривативи./ 
http://research.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol2_2005_No2_Y%20Statev
a.pdf (2016-06-12), с. 57  
3 Боди, Кейн, Маркъс. Инвестиции. Изд. Натурела, С., 2010,  Пазари на деривати, с. 65  
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чен пазар. Опциите са търгувани в скромни количества преди около сто години на 
извънборсовия пазар. Силно влияние върху развитието на пазара на опции оказва 
специализираният пазар на опции в Чикаго. Първата сделка с опции е направена на 
26 април 1973 г. на този опционен пазар – Chicago Board Option Exchnge (CBOE). 
Още през същата година средният ежедневен обем на пазара е възлиза на около 
10 000 опционни контракта. 

В 1972 г. на Чикагската стокова борса (Chicago Mercantile Exchange) е създадено 
ново подразделение – международен валутен пазар (International Monetary Market), 
който се превръща в специализирана борсова площадка за търговия с фючърсни кон-
тракти. В 1973 г. е учредена и Чикагската опционна борса.4  

 

Следователно се затвърждава положението, че: 
 в края на 70-те години на миналия век търговията с производни ценни книги 

успява да навлезе като обичайна практика на фондовите борси по целия свят; 
 появата и развитието на финансовите деривативни инструменти е законо-

мерно явления във финансовия свят, което идва да разреши натрупани противоре-
чия в механизма на функциониране на международните пазари. Успоредно с това, 
мотивите на техните участници се преекспонират от традиционно инвестиционни 
сделки към спекулация и хеджинг. Това налага появата на по-широка гама от про-
дукти, което рефлектира върху международните финансови пазари; 

 търговията на деривативни инструменти е съсредоточена на няколко големи 
финансови пазари, които имат глобален характер, между които са немската и 
английската фондови групи. 

 
2. Немската борсова група (Deutsche Börse Group AG) 
Немската борсова група е една от най-крупните и знакови борсови организации 

в световен мащаб.5 Тя обхваща около 97% от германските ценни книги, такива като 
на BMW, Siemens, Lufthansa и други, контролира най-големия пазар на деривативи на 
планетата Eurex. На нейната търговска площадка се обращат преобладаващата част 
финансови инструменти като: акции, облигации, структурирани продукти, фондове и 
всички други типове деривативи. Борсовата група разчита на европейските индекси – 
DAX и EUROSTOXX 50. Освен това, тя е основен доставчик на сервиз за трейдинг, 
от информационни данни, клиринг до разработката на  технологични решения за 
организация на търгове. 

Организационната структура на Deutsche Börse се определя като „велика шах-

матна дъска“6, съставена от хармонично допълващ се сервиз и структури: пазар на 
акции, пазар на деривативи и пазар на структурирани продукти, обединени от единна 
електронна търгвска система Xetra. Всички търговски операции се обработват от 
Clearstream International: 

 
 

                                                 
4 Виж за подробности: История развития деривативов./ http://investtalk.ru/forum/topic/19403-
istoriia-razvitiia-derivativov/ (2016-06-13); Дериватив математика, дериватив пример, 
дериватив ударение./ http://mtsconverter.ru/zymufiomnai/Дериватив (2016-06-13) 
5 Corporate report 2014 About us, the year 2014, and our prospects for the future. Deutsche Börse 
AG, 60485 Frankfurt / Main, 332 p. 
6 Красиков, С. Deutsche Borse: немецкое - значит отличное. // Saxo Bank./ 
http://ru.saxobank.com/trading-products/stocks/deutsche-borse (2016-06-12)   
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2.1. Франкфуртска фондова борса 
Тя е най-голямата фондова площадка в Германия и една от крупните в света. 

Там се обращат над 11 хил. акции на национални и транснационални компании, око-
ло 1000 търгуеми на борсата фондове (Exchange Traded Fund, ETF), 23 хил. ценни 
книги с фиксиран доход, 3 хил. инвестиционни фондове и над 1 млн. структурни про-
дукти. Оборота на площадката към юли 2013 г. достига 4.1 млрд. евро. 

Пазарът на ценни книги на Франкфуртската фондова борса включва три сегмен-
та, като всеки един от тях работи с определени емитенти: 

 „начален стандарт“ – за компании с малка капитализация и стартап (от англ. 
startup company, startup, букв. „начало процесса“); 

 „основен стандарт“ –  за тези, които търсят национални инвеститори; 
 „прайм-стандарт“ –за международни инвеститори. 
 

2.2. Борса за фючърси и опции Eurex 
Борсата за финансови деривативи Eurex е създадена в 1998 г. в резултат на сли-

ването на немската борса за деривативи Deutsche Terminbörse DTB и швейцарската 
Swiss Options and Financial Futures SOFFEX. През 2007 г. Eurex  купува Ню Йоркска-
та борса за деривативи International Securities Exchange Holdings, Inc. (ISE), като по 
този начин създава една от най-крупните трансатлантически пазарни площадки за 
търговия на производни инструменти. През средата на 2000 г. борсата е най-големия 
международен организатор на пазари в света на фючърси, опции на акции, фондови 
индекси, лихвени суапи и други. В таково състояние през 2012 г. Eurex е погълната 
от Deutsche Börse Group AG. По този начин Eurex става най-голямата борсова пло-
щадка в света на деривативи, където се извършват над 2.3 млрд. сделки в годината (с 
отчитане на ISE). В сегмента фючърси на дългосрочни и средносрочни държавни гер-

мански облигации Eurex обезпечава около 90% на пазара в Европа.7 
 
2.3. Търговската система Xetra 

Системата за електронни търгове Xetra е открита в ноември 1997 г.8 Тя обез-
печава пълно регулиране и контролирано взаимодействие на всички търговски 
партньори. Постепенно всички търгове преминават в електронен формат на платфор-
мата и през 2011 г. се отказва от операционните зали. 

Xetra се определя като паневропейска електронна система на един от най-голе-
мите борсови оператори в света „Дойче бьорзе” (Deutsche boerse), която е предназна-
чена за спот-търговия с акции и редица други инструменти в т.ч. индексни фондове 
(ETFs), борсово търгувани продукти (ETPs), взаимни фондове, облигации, варанти, 
сертификати и права. Тя е една от най-мощните платформи, синоним на електрониза-
цията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Системата се използва 
от Виенската (от ноември 1999 г.) и Ирланската фондова борса (юни 2000 г.), пазари-
те Eurex Bonds, Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в 
Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова 
борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на 
Xetra като основен елемент за бъдещата си търговска система.9 Българска фондова 

                                                 
7 Според Красиков, С. Цит. статия.  
8 Торговые сегменты Xetra и Scoach // официальный сайт холдинга „Финам“ 
(электронный ресурс). - Режим на достъп: 
http://www.finam.ru/international/xetra00001/default.asp#scoach_discr (2016-06-10) 
9 Виж за подробности: http://www.bse-sofia.bg/?page=XETRA (2016-06-08)  



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 48

борса – София АД също използва системата за борсова търговия Xetra. През юли 
2013 г. оборота на площадката достига до 90.9 млрд. евро при 16.7 млн. извършени 
транзакции. 

 
2.4. Борса за структурирани продукти Scoach 

Голяма част от деривативните структурирани продукти10 се търгуват на Scoach. 
Тя е съвместен проект на SIXSwissExchange и Deutsche Borse AG от 2007 г. 
Платформата Scoach се опира на опита на борсата Eurex и провайдера на индекса 
STOXX, обединявайки най-крупните и стари пазари на производни финансови ин-
струменти в Европа. Scoach използва системата на Xetra, която е една от най-мощни-
те системи за търговия на ценни книги в света. В период на пиково натоварване Xetra 

обработва над 1.3 млн. сделки в ден.11 Емитенти на сертификати са крупните инвес-
тиционни банки в Еврозоната (Deutsche Bank, Barclays Bank, BNP Paribas) и транс-

националните институти (Bank of America, HSBC, J.P.Morgan, Citibank).12  
Структурираният продукт е съставен от базови активи (акции, облигации, фю-

чърси) и допълнителен производен компонент. Той може напълно или частично да 
бъде от парични потоци, които имат въздействие върху цените на търгуемите ценни 
книги. Класификацията на търгуваните структурирани продукти включва: 

- варанти с временна цена; 
- варанти със скрита цена; 
- дисконтен сертификат на индекса EURO STOXX 50; 
- бонусен сертификат на индекс EURO STOXX 50; 
- сертификати за участие и отстъпка; 
- сертификати за гарантиране; 
- ливъридж сертификати; 
- обратно конвертируеми облигации и други. 
 
2.5. Tradegate Exchange (http://www.tradegate.de) е първата немска електронна 

извънборсова система за търговия на ценни книги със седалище в Берлин. Като тър-
говска платформа на нея се обращат акции, облигации и взаимни фондове на търгов-
ски сесии. В графичен и табличен вид на нея се следят промените в стойностите на 
индексите. С влизането в сила на Директивата на ЕС относно пазарите на финансови 
инструменти (Markets in Financial Instruments Directive, Directive 2004/39/EC, MiFID) 
от ноември 2007 г. Tradegate придоби статут на многостранна система за търговия, а 
от януари 2010 г. продължава да съществува като електронна система за борсова 
търговия. Тя е специализирана в изпълнението на частни поръчки с инвеститори на 
фондовата борса. Около 75% от нейните акции са притежание на немската борсова група. 

                                                 
10 Въпреки, че според изследване на Google.com около 80% от случаите се използва термина 
„структурен продукт“, ние считаме, че по-правилно е да се разбира и употребява понятието 
„структуриран продукт“, от значението на „structurеd  product“ (като „structural” означава 
структурен, а „structured” - структуриран). Още повече, че „structured” в английския език 
означава причастие, образувано от глагола „tostructure”, а „structural” е прилагателно от 
съществетилното „structure” (структура). В подкрепа на казаното, финансовите инстру-
менти в тази група (варанти и сертификати) са изградени на базата на структурирания, а 
не на структурния подход.    
11 Deutsche Borse Group: „From trading floor to electronic marketplace”, Frankfurt/Main: 2009, p. 3 
12 Scoach//официальный сайт секции биржи (электронный ресурс). Режим за достъп: 
http://www.scoach.de/en/latest-news/market-overview. (2016-06-12) 
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2.6. Clearstream International 
Водещ европейски доставчик на клирингови услуги по акции и облигации за 

международните финансови пазари. Той притежава възможности да обработва над  
10 млн. трансакции на месец, около 850 хил. ценни книги. Той разполага с информа-
ция за акции и облигации, на стойност над 11 трлн. евро. Технологията Clearstream 
позволява да се оказват услуги в областта на мениджмънта, търговските разчети, уп-
равлението на залоговите обезпечения в режим реално време. 

През 1988  г. Немската борса създава собствен фондов индекс DAX (от нем. 
Deutscher Aktienindex, на пазара е указан като GER30), съставен от 30 „сини чипа“ на 
немския пазар като Adidas, Henkel, BASF, Daimler, Bayer, Siemens, Volkswagen, SAP, 
BMW и други. DAX се изчислява като среднопретеглена капитализация на акциите 
на тези дружества в Германия. При неговото изчисление се използват цените на ак-
циите на електронната борса Xetra в работните банкови дни от 9:00 до 17:30 цент-
рално европейско време; 

Другият фондов индекс DJ Euro STOXX 50 се конструира от 1998 година. Той е 
водещ европейски индекс на „сини чипове“ от 50 акции на компании, преобладава-
щата част от, които са от Германия и Франция на 12 държави от Еврозоната. Борсо-
вият индекс е лицензиран като основа на широк спектър от инвестиционни продукти 
като ETF, фючърси и опции, структурирани продукти и други. Дава информация за 
най-активните акции, акциите на лидерите на растежа и акции на лидерите на па-
дането. Средномесечните стойности на Euro Stoxx 50 Index за периода януари 2007-
2016 г. са както следва. (сравнение с водещата валутна котировка евро – долар, виж - 
Correlations have historically been strong between movements in the EUR/USD 
exchange rate and the region’s subsequent one-year stock market performance.)  

 

Диаграма №1 

Средномесечни значения на борсовия индекс на Еврозоната  
и водещата валутна котировка EUR/USD 
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За посочения период се забелязват: 

  индексът следва елитното валутно отношение „евро-долар”; 

  най-ниски стойности са отчетени през 2008-2009 г., а най-високи за 2010 и 
2013 години; 

  индикациите на индекса „пробиват” тези на валутната котировка, като 
например за 2008-2009г.  и след 2012 години; 

  валутното измерение 1-ца EUR равно на единици USD след 2012 г. клони към 
единица, което свидетелства за отслабване на позициите на колективната 
европейска валут и поскъпване на долара. 

 
3. Лондонска борсова група (London Stock Exchange group) 
В лондонската борсова група съществуват четири електронни площадки, където 

се осъществяват сделки с финансови деривативи: 

3.1. Euronext. Liffe обслужва международния бизнес на борсата Euronext, свър-
зана с деривативи на представителна група европейски банки от Амстердам, Брюк-
сел, Лисабон, Париж и други. Liffe Connect е единна електронна площадка за търго-
вия на деривативи, осъществявана от 68 пункта в 29 страни. Тя е втората по размер 
на операциите площадка за търговия с деривативи след Чикагската стокова борса. 
Основана е като общоевропейска борса в 2000 г., а през следващата, присъединява 
към себе си Liffe. Използва в обращение широка гама от търгувани деривативни про-
дукти като краткосрочни процентни книги, номинирани в евро, опции, правителстве-
ни дългови задължения, облигации, индексни продукти, чуждестранни валути и 
други; 

3.2. EDX London, реализира се като електронна платформа на деривативни ин-
струменти, създаден от Лондонската фондова борса през 2003 година. Целта на таки-
ва своеобразни структури като EDX e да приближават пазарите на деривативи към 
Лондонската фондова борса на базата на съединяване на ликвидността на лондонски 
борсови структури и върховите технологии. Участниците на EDX London получават 
възможност да осъществяват сделки със стандартизирани и гъвкави фючърсни и 
опционни контракти, използвайки борсите за деривативи в Копенхаген, Стокхолм и 
Осло. Приблизително около 13% от търговията с лондонски деривативи се реализира 
на тази търговско-информационна площадка; 

3.3. ICE Futures Europe 
Първата борса за електронен достъп до енергийните пазари, която обхваща 

около 50% от фючърсите за петрол и газьол в Европа. Водещ световен еталон за 
фючърси върху сурово и рафинирано масло, лихвени фючърси и опционни договори 
от краткосрочно към средно и дългосрочни лихвени проценти, опционни и фючърсни 
контракти на какао, кафе „Робуста“, бяла захар и фуражна пшеница. Тя притежава 
квоти на Европейския съюз за търговия с емисии със сертифицирани контракти, 
както и широка гама от индексни фючърси. 

3.4. London Metal Exchange 
Лондонската „метална” борса е световен финансов център за търговия с про-

мишлени метали. Тя е един от най-големите пазари за търговия на метали в света, 
който обхваща групите на:  
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 черни метали (steel rebar, steel biller и стоманен скраб);  

 цветни метали (алуминиеви сплави, мед, никел, калий, цинк и други);  

 незначителни метали (кобалт и молибден); 

 общността на благородните метали (паладий и платина).   
 

Електронния търг „LMEbullion“, който стартира през декември 2014 г. дава въз-
можност два пъти дневно да се получава информация за цените на платината и 
паладия по определена методология. Официалните цени на металите на LME като 
еталон са в щатски долари за тон към точно определена дата. Те се използват като 
световни референтни цени. Тя предлага още фючърси и опции  върху метали, догово-
ри с дневни срокове на годност до 3 месеца от датата на сделката, едноседмични до-
говори до 6 м., като и месечни договори до 123 м. (Виж спецификации на фючърсен 
договор на L.M. Exchange) 

 
Достигнати изводи: 

Първо, деривативните финансови инструменти проникват дълбоко в между-
народните финансови пазари. Тяхното експлозивно нарастване и договореностите 
по тях са едно от най-атрактивните събития в финансовия сектор на икономи-
ката. Тази своеобразна реакция се дължи главно на привлекателността на тези 
активи, реализиращата се висока възвращаемост, която предполага и по-големи 
рискове. 

Второ, тенденцията към комбиниране на деривативните инструменти се за-
дълбочава. Изградената система от такива инструменти включва широка гама от 
продукти, техники за търговия, стратегии и прийоми за реализиране намеренията 
на инвеститорите. Начинът на употреба на деривативите, може да осигурява не 
само защита от риска чрез хеджинг, но и реализиране на спекулативни и арби-
тражни мотиви. В този контекст, финансовите деривативи означават, че може 
да се продаде или купи ценова волатилност на търгуемите активи и реализира опре-
делен резултат. Затова дериватите често пъти се дефинират като инструменти 
за покупко-продажба на пазарно предчувствие. 

Трето, настоящата глобална финансово-икономическа криза потвърди по-ра-
но лансираната теза, че финансовите деривативи могат да се тълкуват и като 

„хазарт, който заплашва стабилността на световните финанси."13 Ярък пример 
за това са възможностите за управление на рискове с търгувани деривативи и 
структурирани продукти на немската и лондонската фондови групи. 
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Резюме: Настоящият доклад предлага една модификация на основните елементи в 
управлението на инвестиционни проекти, която има за цел да минимизира рискове-
те на инвестиционния проект, в условията на съвременната българска икономика. 
Обхванати са основните процеси и етапи в инвестиционния процес, тяхната зна-
чимост и важност, както и необходимостта да бъдат изпълнявани в пълнота и 
цялост. 
 

Ключови думи: инвестиционен проект; управление; функции; етапи; дейности; 
организиране; контрол; реализация; проектиране; планиране; 
 
Abstract: This article proposes a modification of the basic elements in the management of 
investment projects, which aims to minimize the risks of the project in the contemporary 
Bulgarian economy. It covers the basic functions, participants and stages  in the investment 
process, their significance and importance and the need to be implemented fully and 
completely. 
 

Key words: investment project; management; functions; stages;actions; organization; 
control; realization; design; planning; 

 

 
Въведение 

Функционирането на националното стопанство в условията на засилена пазарна 
конкуренция и в следствие на глобална финансова криза, поставя редица предизви-
кателства както пред бизнеса, така и пред академичната общност в България. Съчета-
ването на теоретичните познания с проверените в практиката знания за функциите и 
начините на прилагане на пазарните принципи и механизми, се оказва недостатъчно 
в условията на глобална рецесия и не добре функциониращи финансови пазари. Това 
поражда необходимост от разширяване на изучаването и прилагането на основните 
теоретични и практико-приложни характеристики, функции и етапи на управление на 
инвестиционните проекти. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 54

Същност на управлението на инвестиционните проекти в предприятието  
Някои от популярните дефиниции относно същността на управлението на 

проектите са: 

„Съвкупният процес за производството на нов продукт, нов завод, нова сис-
тема или определен специфичен резултат.” 

                  Archibald, R.D.(1976) 
 
„Неповтарящи се дейности с оглед постигане на определен набор от цели."

                  O'Brien, J.В.(1974) 
   

Една интегрирана формулировка на посочените дефиниции би могла да пред-
стави процеса на управление на проекти като:    

Организиран комплекс от дефинирани дейности – планиране създаване и 
контрол - на системи за производство на продукти, извършване на услуги, създа-
ване на технологии и постигане на научни резултати, в рамките на определена 
инвестиция и време. 

Същността от гледна точка на стопанските инвестиции (инвестиционно 
проектиране), може да се изрази и по следния начин: 

Формализирана, функционална проекция на практическата трансформа-
ция и материализация на паричен, веществен и интелектуален капитал с цел 
създаване на материално богатство и генериране на положителни нетни парич-
ни потоци. 

В едно изречение същността на инвестиционното проектно управление е пла-
ниране, организиране, ръководство и контрол с цел постигане на предварително 
дефинирани стопански резултати. 

 

Проектирането като дейност се осъществява в огромно многообразие от форми 
и вариации. Проекти са разработването и внедряването на операционните системи 
DOS и Windows на Microsoft, Linux, построяването на втория мост на р. Дунав между 
Румъния и България, създаването на поредния нов модел автомобил на която и да е 
от автомобилните корпорации, смартфоните, образователните програми и т.н. Проект 
е европейската интеграция в рамките на ЕС. 

В по-широк смисъл грандиозните съоръжения от древността – Великата Китай-
ска стена и Колизеума, римските пътища и акведукти, напоителните системи в делта-
та на р.Нил и т.н., са великолепни символи на човешкия управленски и организа-
ционен гений. В по-новата история проектът „Манхатън” се приема от академичните 
капацитети за първия случай на комплексно приложение на модерни, формализирани 
управленски технологии, независимо че и преди това са използвани ефективни, тех-
ники и инструменти за управление, като времевата диаграма на Хенри Гант, 
разработена и използвана през Първата световна война. 

 

Диаграмата на Гант е първо разработена от Карол Адамйески през 1896 г., и 
след това  от Хенри Гант през 1910г. Тя представлява график на проекта. Диаграмата 
на Гант илюстрира и обобщава началото и крайна дата на всички елементи на даден 
проект. Тези елементи включват работната разбивка и структура на проекта. 

По-долу е илюстриран пример на диаграмата на Гант: 
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Диаграма Гант

[Име на проект]
[Компания]

[42]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Интеграционно управление 01.1.2015 г. 30.3.2015 г. 14 0%
2 Цялостно управление 01.1.2015 г. 28.2.2015 г. 18 25%
3 Управление на разходите 01.1.2015 г. 25.5.2015 г. 19 40%
4 Управление на качеството 01.1.2015 г. 30.7.2015 г. 18 60%
5 Управление на персонала 01.1.2015 г. 30.3.2015 г. 10 30%
6 Управление на комуникациите 01.1.2015 г. 30.9.2015 г. 28 70%
7 Управление на осигуряването на 01.1.2015 г. 30.10.2015 г. 31 60%
8 Управление на времевия ресурс 01.1.2015 г. 30.12.2015 г. 27 80%

Обозначава времевия график през 
годината

МЕСЕЦИ

 
Диаграмата на Гант, обичайно използвана при управлението на проекти, е един 

от най-популярните и полезни начини за илюстриране на дейности (задачи или 
събития), разположени във времето. От лявата страна на диаграмата е представен 
списък на дейностите, а в горната част на диаграмата подходяща времева скала. 
Всяка дейност е представена от стълб; позицията и дължината на стълба отразява 
началната дата, продължителността и крайната дата на дейността. Това позволява да 
се проследят с един поглед: 

•  Какви са различните дейности; 
•  Кога започва и свършва всяка дейност; 
•  Колко дълго е предвидено да продължи всяка дейност; 
•  Къде дейностите се припокриват с други дейности и в каква степен; 
• Началната и крайната дата на целия проект; 
 
В обобщение, диаграмата на Гант показва какво трябва да бъде направено (дей-

ности) и кога (график).  
                    

Дейност дек.08 ян.09 февр.09 март.09 апр.09 май.09 юни.09 юли.09 

Планиране                 
Проучване                 
Проекти-
ране                 
Внедряване                 
Контрол                 
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ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС СА:  
 

Организиран комплекс от предварително планирани и субординирани действия. 
Случайността и инцидентността се редуцират във възможно най-голяма степен и 
действията се планират и осъществяват при спазване на стриктна последователност; 

1. Всяка проектирана система трябва да отговаря на законите на естествените 
науки, на стопанската логика и екологичните стандарти. Водещият критерий за реа-
лизируемост е рационалността; 

2. Инвестициите се инициират от необходимостта за задоволяване на определе-
на потребност. Това представлява маркетинговата част от процеса. Тя има изключи-
телно важно значение за изплащането на инвестицията на по-късен етап или общо ка-
зано нейното оправдаване; 

3. На лице е мотивация и стремеж за постигане на определените цели – резул-
тати. В икономическата област крайната цел се свежда до реализацията на нетен до-
ход, възмездяващ в достатъчна степен усилията за генерирането му, при паралелно 
усъвършенстване на прилаганите производствено-технологични стандарти; 

4. Процесът протича в условията на лимитираност. Ограниченията най-общо са 
финансови, материални, технологични, пазарни, кадрови, социални, времеви и еколо-
гични; 

5. Упражнява се управленска воля чрез взимане и реализиране на управленски 
решения на всеки един от етапите на инвестиционния проект, т.е. извършва се перма-
нентно ръководство и направляване на подчинени, и се осъществява контрол върху 
резултатите; 

6. По своята същност всеки инвестиционен проект е уникален и неповторим 
сам за себе си. Той представлява еднократно усилие и повечето дейности не стават 
рутинни, т.е. липсва повторяемост за разлика от производството. Определени умения 
могат да се усвоят, други идват с времето и опита. Поради тези причини е трудно да 
се унифицират и обобщят операционните и технически проблеми на отделните ин-
вестиционни проекти. Автентичността отличава в голяма степен проектния менидж-
мънт от производствения. Пак в тази връзка проектния екип е временна организаци-
онна структура в рамките на предприятието. След изграждането на съответния дълго-
траен материален актив и стартирането на експлоатацията му, екипът се разпуска; 

8. Реализацията на инвестиционните проекти е съпроводена с голяма доза неоп-
ределеност и риск. Източниците са липсата на значителен опит, поради уникалност-
та, динамиката на пазарната конюнктура, неточността на информацията, прогнозният 
характер на основни параметри. Рискът се развива и проявява в три основни направ-
ления – неизпълнение на сроковете, неточност на финансовите и маркетингови прог-
нози, технологични несъответствия. За разлика от портфейлните инвестиции, които 
могат да бъдат закрити като инвеститорски позиции почти незабавно при неблаго-
приятна конюнктура с минимални загуби, при производствените инвестиционни про-
екти за съжаление това е невъзможно. 

Характеристиките на проектирането очевидно не се припокриват с тези на чис-
то производствения процес, нито пък с тези на портфейлното инвестиране. От тук 
различията между производственото, портфейлното и проектното управление основ-
но се наблюдават по отношение на целите, продължителността на процеса, лимитите, 
използваните инструменти, гъвкавостта, нестандартните подходи, липсата на опит, 
както и по отношение на организационната архитектура, продължителността на 
съществуване на екипите и възможностите за бързо и евтино закриване на губещи 
позиции (инвестиции). 
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УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
 

В икономическия оборот, осъществяван в пазарни условия, се разграничават 
няколко основни участници с решаващо значение за дадена производствена система. 
По линия на собствеността върху активите това са собствениците в лицето на 
държателите на капитала на предприятието (търговеца) – акционерите при АД, 
съдружниците при ООД и т.н. От гледна точка на управлението, собствениците мо-
гат да се определят като капиталов мениджмънт. 

Според източниците на инвестираните средства това са от една страна преките 
инвеститори, носещи отговорността и правата върху предприятието, т.е. собствени-
ците и от друга непреките инвеститори или кредиторите – банките, държателите 
на облигации и други дългови инструменти. Те не са директни титуляри на собст-
веността, но предоставяйки, собствен паричен капитал притежават определени права 
и отговорности произтичащи от установените кредитно-облигационни отношения с 
длъжниците-собственици. Като правило банките оказват силно и пряко влияние вър-
ху развитието на кредитираните от тях предприятия, респективно инвестиционните 
им проекти. 

Следващият субект е операционния - производствения и/или търговски 
мениджмънт на предприятието. Това са оторизираните от собственика лица, ръко-
водещи и отговарящи за производството и реализацията на произвежданите от фир-
мата продукти или услуги. Тяхната функция е да управляват операционната капита-
лизация на активите (богатството) на фирмата. 

Проектният ръководител е фигурата, натоварена от капиталовия менид-
жмънт, да овеществи инвестирания паричен капитал в реални, производствени 
активи. Управляващият проекта е междинна фигура, която се освобождава след 
стартиране на производството или трансформира в оперативен ръководител. 

Изложената конструкция е съзнателно формализирана, с цел да се открои по-
ясно мястото на проектния ръководител. Разбира се в практиката особено в областта 
на малкия и средния бизнес и в зависимост от конкретния случай, конфигурацията обик-
новено се съкращава чрез паралелното съвместяване от един субект на няколко функции. 

 
УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС 
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ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Управлението на инвестициите е симбиоза от няколко функции: 

Планиране: Процес на избор на цели, анализ на проблемите, които биха въз-
препятствали достигането им и определяне на конкретните действия и подходи за по-
лучаване на търсените резултати. Дефиниране на целите в предприятието и определя-
не как, от кой и кога ще бъдат постигнати и с какви ресурси. Разпределението се из-
вършва в тактически и стратегически план. Функцията е изключително важна и има 
решаващо отношение към крайния изход от проекта и резултатите от него. 

Организиране: Създаване на информационна архитектура и координационни 
механизми между участниците, делегиране на права и отговорности, определяне на 
последователността на изпълнение на задачите, разпределяне на ресурсите. Накратко 
казано, същността на функцията е дефиниране на комуникативната конфигурация на 
екипа. Разгърнатата йерархия и хоризонтална координация, спомагат за ускорения 
обмен на формална и неформална информация и установяват добра атмосфера на 
работа в колектива, в рамките на съществуваща или нова организационна структура. 

Пряко ръководство: Непосредствено ръководство на персонала и управление 
(насочване) на ресурсите, включително и чрез преки инструкции и заповеди. Уточ-
няване и коригиране на конкретните тактически планове. Също мотивиране и по-
ощряване на подчинените. 

Кадрова политика: Дефиниране на длъжности с конкретни права и отговор-
ности. Избор на кадри за заемане на всяка една длъжност при максимална адекват-
ност между личностни и професионални качества и изисквания за заемане на длъж-
ността. Провеждане на квалификационна политика. Определяне на трудовите възна-
граждения и стимулите. 

Контрол: Изразява се в текуща и периодична проверка и наблюдение на откло-
ненията на отчетните резултати спрямо плановите разчети. Изисква незабавно пред-
приемане на действия за коригиране на несъответствията. 

Мениджърът следва да изпълнява компетентно посочените функции, за да оп-
равдае ролята си на ръководител. Подценяването на която и да е от тях или неоснова-
телното им делегиране на други лица може да предизвика в хода на работата непред-
видени затруднения. Управлението на проекти е сложно и уникално начинание и 
опитът и установените, формализирани процедури на ръководство не винаги могат да 
бъдат полезен помощник. В зависимост от същността на решавания проблем, управ-
ляващият е длъжен да бъде максимално гъвкав, да има нагласа за импровизация и 
творчество, като се осланя много пъти единствено на собствената си интуиция, да 
умее да поема разумен риск и да притежава голям комуникативен и организационен 
талант. Главната задача на проектния ръководител е така да организира и направлява 
ангажираните лица, че да изготви ефективен проект, който да материализира в рам-
ките на фиксирания бюджет и определените срокове. Това изисква да се извършва 
управлението с умение и професионализъм, граничещи с изкуство, както бе цитирано 
в началото на изложението. 
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ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

ПРОЦЕСИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
 

Основните процеси при управлението на инвестиционните проекти са: 
• определяне на потребността от даден продукт или услуга 
• определяне целите на проекта 
• изготвяне на план-график 
• разработване на бюджет 
• разработване на технологична програма(концепция) 
• интегриране на графика, бюджета и технологичната концепция в подробен 

план на проекта 
• реализиране на проекта(плана) 
• контрол 
 
ЕТАПИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Процесът на управление на инвестиционните проекти в предприятието преми-
нава през пет основни етапа. Всеки един от тях се разделя на подетапи. През колко и 
кои подетапи ще премине реализацията на дадена инвестиция е функция на нейната 
конкретика и условията на заобикалящата среда. Независимо от степента на агреги-
раност и детайлизация, инвестиционното проектиране и неговото управление проти-
ча през следните пет етапа. 

Първи етап – стратегически (предпроектни) изследвания в предприятието. 
Предпроектните изследвания изразяват капиталовото бюджтиране на предприя-

тието, т.е. планиране и финансиране на дългосрочните инвестиции в рамките на 
предприятието. На този етап се взимат фундаменталните решения за бъдещото разви-
тие на фирмения бизнес, които се групират най-общо в четири направления. Първите 
две направления са разходоспестяващи инвестиционни решения: 

• инвестиране в ново допълнително оборудване (производствени мощности),  
снижаващо производствените разходи за труд и повишаващо качеството на 
произвежданата продукция; 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 60

• заместване на съществуващо, остаряло оборудване с ново по-ефективно, 
съответно намаляване на разходите за енергия, материали, полуфабрикати и 
консумативи на единица продукция и отново повишаване качеството. 

 

Третото и четвъртото стратегически капиталови решения са пазарно експанзио-
нистично ориентирани: 

• разширяване на пазарния дял на предприятието чрез разработването на нов 
продукт (услуга); 

• покупка на готово производство (бизнес) с утвърден или нарастващ пазар на 
нов за предприятието продукт/и или услуга/и. 

 

На този първи етап се идентифицира потребността от даден вид продукт или 
услуга и целите, които ще преследва инвестицията. Проучват се проблемите с конку-
ренцията и се изготвят пазарни (маркетингови) проучвания. Извършва се анализ на 
обективните дадености и основните проблеми, които биха възникнали. Етапа за-
вършва с вземане на решение за инвестиране в едно от четирите посочени направления. 

Втори етап - концептуално планиране 
След като ръководството на предприятието вземе стратегическо решение на 

първия етап за развитие на бъдещата производствена и търговска дейност чрез инвес-
тиране в едно от четирите основни направления, се пристъпва към разработване на 
концепцията на проекта или концептуалното планиране. Преценява се икономичес-
ката атрактивност, приемливостта на риска, необходимите ресурси, технологичната 
специфика и реализируемостта на различни възможни алтернативни проекти, т.е. из-
готвят се технико-икономически анализи за отделни инвестиционни варианти. След 
преценката на потенциалните алтернативи и консултиране с инвеститорите, собстве-
ниците на предприятието вземат решение, кой инвестиционен вариант ще се реализи-
ра. В практиката и икономическата теория етапът е известен като инвестиционен 
анализ. 

Казано накратко в този етап се поставят конкретните цели, анализират се 
силните и слаби страни на възможните алтернативни варианти и се селектира 
оптималният. Крайната стъпка е вземане на решение за стартиране на проекта. 

Етапът е фундаментален за развитието на целия проект. Първо, защото излиза 
от сферата на стратегическото решение за бъдещото развитие на предприятието и 
инициира конкретната инвестиция. Второ, при неправилен инвестиционен анализ, 
заложените в концепцията параметри и прогнози ще кодират частични фрустрации 
или дори пълен провал на проекта или още по-лошо – на предприятието на по-късен 
етап. За съжаление обикновено няма възможност за реална компенсация на изразход-
ваните капитали и време. 

Решаващи за правилното изграждане на концепцията са ясното и точно форму-
лиране на целите, които задължително трябва да бъдат разбираеми и изцяло приети 
от всички участници в проекта, независимо дали са вътрешни лица на организацията 
или външни субекти – консултанти, доставчици, подизпълнители и т.н.. 

Другият основен момент е много прецизно претегляне както на финансовите, 
така и на технологичните предимства и недостатъци на проекта. Пренебрегването и 
дезинтеграцията в анализа на единия за сметка на другия компонент ще изправи меко 
казано инвеститора/те и бъдещите производствени ръководители пред трудноразре-
шими проблеми. Отрицателните инвестиционни примери, неотчитащи икономичес-
ката ефективност от стопанска история, не се нуждаят от допълнителен коментар. 
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От друга страна, ако инвестициите се оставят единствено в обсега на рестрик-
тивните преценки на консервативното и затегнато отношение на банките и безриско-
вите инвеститори, капиталовложенията в предприятията биха били сериозно затор-
мозени, а динамиката на технологичните иновации силно забавена.  

 

Основните моменти, възпрепятстващи практическото изготвяне на качествени 
концепции у нас, могат да се обобщят така: 

1. Подценяване от страна на мениджърите и инвеститорите на значението на 
концептуалната фаза. Най-често тя се свежда до фрагментарна, непълна технико-ико-
номическа обосновка на инвестицията. Много често липсва необходимата компетент-
ност за извършване на задълбочени икономически и маркетингови анализи, като 
същевременно няма настройка за ползване на услугите на консултанти. Обикновено 
се залита в техническите детайли на проекта. Недостатъчна е съпричастността към 
проблема на кредиторите - търговските банки. 

2. Липса на детайлна нформация за стопанските процеси в страната и потенци-
алните експортни направления, особено в браншов аспект. Доколкото има такава, 
достъпът до нея е затруднен, а и не винаги данните са достатъчно достоверни. 

3. Висока степен на променливост на законовите и особено на подзаконовите 
нормативни актове в областта на инвестициите, данъците, митата, валутния и 
експортно-импортния режими. Често духът и смисълът на иначе ефективни и стиму-
лиращи стопанската предприемчивост закони се изопачава и обезсмисля от чиновни-
ческо-бюрократична „нормотворческа деятелност”, претворена в стотиците правил-
ници, наредби, указания, писма и други подобни подзаконови „умотворения”. 

Споменатите проблеми са на приливи и отливи от началото на прехода и трудно 
ще се преодолеят кардинално в близко бъдеще, без ускореното оттегляне на държа-
вата от стопанската сфера, развитието на консултантския бизнес, създаването на 
широкообхватна и съвременна информационно-статистическа система, експертната 
помощ на кредиторите, стабилност на договорните отношения и най-вече без инди-
видуалните усилия на отделния предприемач. Проблемът трябва да бъде осъзнат и 
точно формулиран от заинтересованите субекти, за да изчезнат постепенно парадок-
си, като нереализирането на огромни финансови ресурси по линия на международ-
ните инвестиционни програми и некредитиращи български банки, в резултат на нека-
чествени анализи и концепции. 

 

Основните показатели за инвестиционния анализ на един проект са: 
 

Паричен поток (PV): Показател за оценка на бъдещи дисконтираните парични 
потоци, за да се оцени тяхната настоящата стойност. Отнася се само за входящи 
парични потоци. 

 

PV = CF/(1+r)n 
 

CF = паричен поток за бъдещ период 
r = дисконтиращ фактор 
n = бр. периоди 
 
Нетна настояща стойност (NPV – Net Present Value): Показател за измерване 

на икономическата ефективност на даден проект. При него всички предизвикани от 
дадена инвестиция постъпления и плащания се олихвяват с определен лихвен про-
цент (дисконтов фактор) към момента на изчисление – непосредствено преди инвес-
тицията. За опростяване на изчисленията, вместо отделните входящи и изходящи по-
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тоци, се образува салдото им за всяка година (нетен финансов паричен поток). Пър-
воначалната инвестиция се включва като разход в началната година на периода, тоест 
тя е отрицателно салдо с дисконтов фактор единица. Сумата от първоначалните ин-
вестиции  и дисконтираните нетни парични потоци за всички години от периода на 
проекта представляват нетната сегашна стойност (NPV) на цялата инвестиция.  

Фирмите трябва да инвестират в проекти, които имат положителна нетна 
настояща стойност. 

 - Co 
               

CFt – нетен паричен поток в период t 
r – изисквана норма за възвръщаемост на инвестицията 
t – Времеви период 
Co – паричен поток от инвестиционна при първоначален период 
 
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR – Internal Rate of Return): Това е 

вторият основен показател за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни-
те проекти. IRR е процентът на дисконтиране, при който нетната настояща стойност 
става равна на нула, т.е. изразява действителната възвращаемост на разходите. 

 

NPV1 x (R2 - R1) 
          IRR +  R1  = 

(NPV1 - NPV2) 
Където: 

R1     =  Нисък дисконтиращ фактор  

R2     = Висок дисконтиращ фактор   

NPV1  =  Нетна настояща стойност (изведена от R1)   

NPV2  =  Нетна настояща стойност  (изведена от R2) 
 
Трети етап – детайлно(подробно) планиране 
Процес на трансформиране и детайлизиране на приетата концепция в под-

робен план на проекта. На този етап се извършва разширено планиране на ин-
вестицията в глобален аспект и по отделни елементи. 

Като първа стъпка се съставя планът на видовете и структурата на дейностите и 
отделните задачи. Фиксира се тяхната технологична последователност. 

Изготвя се план-графика за разполагането на отделните операции във вре-
мето, изразено в тяхната продължителност и последователност на изпълнение, 
според технологичните изисквания и параметри. На тази база се договарят отно-
шенията с доставчиците и подизпълнителите (когато има такива), като срокове 
и условия на доставки, монтаж, изпълнение и т.н. 

Следва фиксиране на процедурите за отчитане на резултатите и начините за 
упражняване на текущ и периодичен контрол. 

Прави се подбор от необходимите специалисти за проектния екип и се из-
гражда организационната му структура. Делегират се правомощията и се вме-
няват отговорностите. 
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Последната и най-важна стъпка е консолидацията на всички изброени до 
тук планове, графици, разчети, в един общ генерален, подробен план на проек-та. 

Подробният план представлява базата за реализиране на проекта. В него са 
заложени всички съществени детайли – финансови, технически, кадрови, орга-
низационни, срокове, информационни канали, преценка на рисковете. Планът е 
трансмисията между концепцията и реализацията на проекта. 

Детайлното планиране е много трудоемка, нерутинна задача, изискваща висок 
професионализъм и пълното ангажиране на участниците в проекта. Трудността е, че 
в кратки срокове следва да се отчетат много и разнообразни фактори и да се планират 
голям обем и сложни взаимодействия. Излишно е да се прогнозира до каква нега-
тивна мултипликация могат да доведат вградени в плана грешки и неточности или 
изпускане на някой критичен момент. 

В световната теория и практика са познати и се прилагат широк набор от ин-
струменти, подпомагащи процеса на планиране, но решаващата роля е на ръково-ди-
теля и неговите умения. Субективният фактор при ръководството на екипа до голяма 
степен ще определи качеството и дълбочината на плана. 

Четвърти етап – финансиране на инвестиционния проект. 
Основен елемент от подробния план представляват бюджетните параметри на 

инвестицията. Изготвянето на бюджета по отделни направления и като цяло по своя-
та специфика и значимост представлява самостоятелен етап в процеса на управление 
на инвестиционните проекти в предприятието. Финансовият план (бюджета), негово-
то точно съставяне и изпълнение е другият основен инструмент (заедно с подробния 
план), подсигуряващ реализацията на инвестицията. 

Важен и определящ за този етап е и анализът на кредитоспособността и рента-
билността на предприятието, особено в случаите когато проектът ще бъде финанси-
ран от външен инвеститор/кредитор.  

Анализът на кредитоспособността има за цел, чрез оценка на кредитния риск от 
страна на кредитора/външния инвеститор, да се определи степента на реалните и по-
тенциални възможности на кредитоискателя. Анализът представлява преценка и 
оценка на основните количествени и качествени показатели,характеризиращи състоя-
нието на предприятието, перспективите му за развитие, както и влиянието на външни 
фактори върху риска, като:  

 •  История и собственост на предприятието 
 •  Взаимоотношения с банки и държавни институции 
 •  Управленски качества на мениджърския екип на фирмата 
 •  Характеристика на дейността и реализация на проекта 
 •  Пазарни позиции 
 •  Финансов анализ 
 •  Анализ на погасяването на задълженията 
 •  Външна среда (конкуренти и др.) 
 •  Вид на кредита; 
 •  Обезпечения (ликвидност, качество, атрактивност на активите). 

Пети етап - реализация и контрол на проекта 
Той обхваща действителното изпълнение на подробния план и бюджета. Реали-

зацията се осъществява чрез непосредственото създаване (материализация) на произ-
водствената система. Извършва се необходимото строителство, доставката, монтажа 
и тестването на оборудването. Производство на пробните серии от продукта и кон-
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трол на неговото качество. На този етап се консумира основният обем от ресурсите и 
се ангажират най-голям брой участници. 

Основните задачи на ръководителя през този период са контрол по изпълне-
нието на плана – качество на изпълнението, вместване в бюджет и спазване на сроко-
вете, както и пряко ръководство и напътствия, включително и текущо разпределение 
и преразпределение на задачите, когато това се налага. Ръководителят взема постоян-
но решения на всички нива. Настройва организационните връзки, съгласува и кон-
тролира изпълнението на задълженията на доставчици и подизпълнители. Коригира 
срокове, решава текущо възникващи технически въпроси, определя тактическите 
приоритети. Управлява финансирането. Често се налага в движение да извършва пре-
настройка на последователността и сроковете на отделните дейности и бюджета, за 
да се отговори на изискванията на ситуацията. В този период на върхови усилия на 
екипа, ръководителят има постоянната грижа да увлича с примера си и да мотивира в 
максимална степен подчинените си. Също така много съществена роля играе коорди-
нацията между участниците. 

Паралелно или непосредствено преди извършването на експлоатационните из-
питания, започват да се провеждат необходимите квалификационни курсове на бъде-
щия производствен персонал. В този интервал се произвеждат пробните серии, тест-
ват се качеството на продукта, извършват се проверки за спазване на качествените 
стандарти.  

Проектът приключва с отчитането на резултатите. Получената информация се 
систематизира. Съоръжението са предава на ръководителите и специалистите от бъ-
дещия производствен персонал. Проектният екип се разпуска. 

 

Най-често срещаните проблеми в родната практика на етап реализация и кон-
трол на проект са: 

1. Недобра вътрешно-екипна координация; 
2. Недостатъчна мотивация на ангажираните кадри в проекта; 
3. Липса на ефективен контрол и изградена управленска информационна сис-

тема за това, включително надлежно документиране на изпълнението на про-
екта; 

4. Нарушаване на договорните условия от страна на външните контрагенти – 
доставчици, подизпълнители и т.н., относно цени и срокове на доставка, сро-
кове и качество на монтажа, разминавания в техническите параметри на по-
ръчаното оборудване, липса на последващ сервиз, лошо изпълнение и откло-
нения в срокове на строителните работи. С едно изречение заобикалящата 
среда е високорискова; 

5. Преразход на бюджета; 
6. Неспазване на крайния пусков срок; 
7. Най-общо формулирано проблеми с актуването и лицензирането на изграде-

ните обекти – особено в строителството. У нас функционират значителен 
брой узаконяващи строителството инстанции. Тяхната бюрократичност и 
мудност са способни да компрометират и най-песимистичните бюджетни 
разчети и календарни срокове. 

 

Макар и до известна степен хиперболизирано, действителността у нас може да 
се изрази с една допълнена формулировка на Паркинсън: 

„Проектите се осъществяват бързо, докато достигнат 90% от изпълнението, след 
това остават завинаги изпълнени 90%”. 
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Разгледаният модел на управление на инвестиционния проект в предприятието е 
производен на класическия проектен цикъл, като е интегриран предпроектният етап – 
стратегическите изследвания в предприятието, а бюджетирането е обособено в от-
делен етап. Разработеният вариант е опит за по-директно кореспондиране със специ-
фиката на управлението на средносрочните инвестиционни проекти в нефинансовото 
предприятие. 

 
Заключение 
Управлението на проекти става все повече необходимост – като  средство да се 

отговори на предизвикателствата на съвременната пазарна конюнктура, които карат 
организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни проме-
ни – в планирането, производствените технологии, информационните системи, пазар-
ните методи, развитието на персонала и др.  

Актуалните тенденции в управлението на проекти предполагат използването на 
структуриран подход, документирана методология, статистически модели. Това само 
по себе си представлява сериозна промяна за всяка организация и води до формиране 
на нова специфична организационна култура, която представлява организационна 
иновация. Реализирането на ползите от приложението на съвременните методи и под-
ходи за управление на проекти зависи в най-голяма степен от качествата и способ-
ностите на ръководителите и участниците в проектните екипи. Мениджърите на 
предприятията трябва да познават добре функциите и принципите за управление на 
проекти, за да направят своята работа по ефективна за цялата организация и да 
увеличат приноса от своето участие за успеха на проекта. 

 
 

Литература: 
 

1.  Андронов, Е., М. Александрова – Бошнакова. Управление на проекти, ИСК, С., 20-06,  
2. Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, Европейска 

комисия, Генерална дирекция „Регионална политика” 
www.eufunds.bg/document/891 

3.  What is a Gantt chart, http://www.gantt.com/) 
4. Top Ten Benefits of a Gantt Chart http://www.brighthubpm.com/templates-forms/2434-

top-ten-benefits-of-a-gantt-chart/  
5. Проекти характеристика и видове. 

http://students.ibsedu.bg/content/documents/Study%20Materialas/Upravlenie%20na%2
0proekti/02.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf)  

6. www.rcci.bg/.../SD_Project_Management_RUSSE.doc) 
7. Проекти характеристика и видове. 

http://students.ibsedu.bg/content/documents/Study%20Materialas/Upravlenie%20na%2
0proekti/02.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf  

8. Източник: Adapted from: Kotler et al., p. 7, Lesson Market Analysis, WBS 
9. Младенова,Г.  Как компаниите, опериращи в България, адаптират маркетинговите 

си стратегии по време на икономическа криза, http://marketing.ue-
varna.bg/resources/15/Kak_kompaniite_operirashti_v_Bylgaria_adaptirat_marketingovi
te_si_strategii_po_vreme_na_kriza.pdf   

10. Why Nokia’s Marketing Strategy Failed, http://www.petersandeen.com/nokia-
marketing-strategy-fails/  

11. Porter’s Five Forces Assessing the Balance of Power in a Business Situation - See more at: 
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_08.htm#sthash.wBw8YAhK.dpuf) 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 66

 
ЕМИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИЗВЕСТИЦИОННАТА ТЕОРИЯ 

„КУЛИ ВЪВ ВЪЗДУХА“ 
 

доц. д-р Боряна Богданова  
СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет 

 
„THE-CASTLES-IN-THE AIR” INVESTMENT THEORY:  

AN EMPIRICAL STUDY 
 

Assoc. Prof. Boryana Bogdanova, PhD 
Sofia University „St. Kliment Ohridski”,  

Faculty of Economics and Business Administration 
 
 

Abstract: The goal of this paper is to study empirically the Malkiel’s „castles in the air 
theory”. The research framework builds up on two hypotheses. The first one considers the 
Greenspan’s „irrational exuberance” as being the core driver behind boosted stock prices, 
which eventually results into a blown-off bubble. The other one views the bubble 
occurrence as a superimposition of several cyclical waves reaching their peaks (or possibly 
bottoms) simultaneously. 
 

Key words: stock market bubble, investment theory, wavelet analysis, EMA trading rule 
 
 

Introduction.  
 
As summarized by Burton Malkiel (1) two investments theories are broadly adopted 

by professionals – these are the firm foundation theory and the „castles-in-the air” theory. 
While the first one relies heavily in trading assets with identified discrepancies in asset’s 
price and its intrinsic value, the second theory is engaged with predicting the crowd mainly 
on the grounds of psychology or as recently argued on patterns recognition. The goal of this 
paper is to study empirically the „castles in the air theory”, in particular two hypotheses are 
tested. On one hand, the Greenspan’s „irrational exuberance” is considered as being the 
core driver behind boosted stock prices, which eventually results into the „self-fulfilled 
prophecy” of a blown-off bubble. On the other hand, if viewed through the lens of modern 
Econometrics or even further, through the lens of Econophysics, a bubble occurrence might 
come naturally in the form of a superimposition of several cyclical waves reaching their 
peaks (or possibly bottoms) simultaneously.  

It should be noted, however, that these two hypothesis are not necessarily mutually 
exclusive, furthermore under certain circumstances they might be viewed as complements. 
Nevertheless, confirmation or rejection of each of them has its own important implications. 
While confirmation of the first hypothesis would be supportive to behaviorists as opposed 
to proponents of Efficient-market hypothesis (2) and vice versa, it is in fact of little use for 
predictive purposes. On the other hand, verification of the second hypothesis would foster  
better understanding of different bubble structures, which in turn might provide hints for 
upcoming snowball processes. Furthermore, a recent research (3) suggests that the financial 
cycle should be at the core of one’s understanding of the macroeconoy. In particular, 
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dealing with the financial cycle requires policies that take into account boom and bust 
phases. The latter fact combined with the finding that the financial cycle is longer than the 
business cycle, highlights the importance of studying cyclical structures in stock market 
data.  

The research is carried out over a long period of time so as to include the Black 
Monday crisis, the Dot-com bubble as well as the 2008 financial crisis. The research 
methodology makes use of simple but widely applied tools from technical analysis; at the 
same time, it employs cutting-edge research tools from the field of Econophysics (4). The 
latter approach allows the analyst to view not just the top of the iceberg but also to be aware 
of what is hidden underwater. 

 
Methodology 
 

A recent book devoted to the Bulgarian stock exchange (5), p. 131, suggests that the 
bubble requires two inputs, the first one is cheap money, while the second one is something 
fashionable. However, even when investors realize that both of the bubble ingredients are 
present and hence the market peak is pretty near, they keep on investing driven by the 
greedy expectations that some additional quick profit might be still generated. In this 
framework, going out of the market in time is of crucial importance, consequently, 
investors watch closely fundamental indicators. Yet, under presence of informational 
asymmetries, technical analysis is often engaged in order to infer on the crowd’s behavior 
and decide on whether to stay on or leave the market. 

From this perspective, this paper applies technical analysis so as to test the “self-
fulfilling prophecy” hypothesis that supports behaviorists. For this purpose, we engage one 
of the most commonly applied trading strategies based on dual moving average crossover 
rule. As explained in (6) this rule compares the values of two moving averages (MA) of 
different lag lengths. When the short-term MA falls bellow the long-term MA, than this is a 
sell signal. Alternatively, investors receive a buy signal when the short-term moving 
average closes above the long-term MA. In addition, a 1 percent band filter is used to allow 
for false signals. As argued in (7), exponential moving average (EMA) is considered as 
more adaptive since it weights heavily recent prices and puts less weight to observations 

distant in time. For the calculation of EMA of lag , the following formula is used:  
 

 
 

Among the most commonly used couples of short- and long-term exponentially weighted 
MA is  and . They are used in this paper as well.  

 
While application of EMA crossover rule is quite straightforward, identification of 

cyclical patterns is a way more challenging task. Typically, Fourier spectrum is used so as 
to infer on presence of cycles. However, its major drawback is the lack of time resolution, 
i.e. changes and breaks in patterns could not be captured. As advised in (8) this issue is 
resolved when instead of analyzing the Fourier spectrum, one uses the wavelet spectrum. 
The latter provides resolution both in frequency and time. The idea behind wavelet 
spectrum analysis is briefly described with the following text, which is based on the 
discussion in (9).  
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A function  is said to be a mother wavelet if it satisfies the so called 
“admissibility condition”, which is a decay condition and ensures that the function is well 
localized both in time and frequency. For functions with sufficient decay the admissibility 
condition is equivalent to requiring that  

 

,                 (2) 
 

where  denotes the set of square integrable functions and  denotes the Fourier 

transform of . A family of wavelet daughters  can be 

obtained by scaling and translating the mother wavelet : 

                    (3)  

where  is a scaling factor controlling for the width of the wavelet and  is a translation 
parameter controlling its location. Given a time series  its continuous wavelet 
transform with respect to the wavelt  is defined as follows: 
 

,    (4) 
 
where the asterisk denotes complex conjugate. For simplicity of notation the wavelet 
transform  will be denoted by  in the text that follows.  

 

Similarly to the case of Fourier analysis, a wavelet power spectrum is defined as 
follows:  

     (5) 
 
For empirical purposes Eq.(5) would be calculated and its local maxima would be analyzed 
in order to infer on presence of cyclical patterns.  

 
Empirical analysis 
 
Data 
 

For the purpose of identifying cyclical patterns through continuous wavelet 
transforms, it is reasonable to consider a longer period of observations so as to capture not 
only high frequency patterns but also to identify long term tendencies. Therefore, we apply 
wavelet spectrum analysis to time series spanning over a period of 45 years, i.e. from the 
beginning of 1971 to end 2015. Monthly sampling rate is adopted as we are interested in 
the presence of cycles, hence, using weekly or daily data would not contribute any 
additional value to our analysis, rather it would deteriorate the computational efficiency. 
The augmented Dickey-Fuller (ADF) test reported in Table 1 does not reject the unit-root 
hypothesis, which means that the closing price series are nonstationary therefore as advised 
in (10) we transform them into logarithmic returns.  
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Table 1: Descriptive statistics of NASDAQ Composite monthly closing prices and log-returns series. 
The p-values associated with the Augmented Dickey-Fuller test as well as the Jarque-Bera test are 

reported in brackets under the respective test statistics values. 
 

 Closing prices Log-returns 
Mean 1281.62 0.0073 
Median 704.33 0.0141 
STD 1281.57 0.0619 
Skewness 1.06 -0.86 
Kurtosis 3.34 5.90 
ADF statistics 1.78 -20.12 
 (98.19%) (0.10%) 
JB statistics 103.74 254.31 
 (0.10%) (0.10%) 

 
The last column of Table 1 provide descriptive statistics for the transformed data 

sequence. According to the ADF test, the log-return series are stationary. Yet, the rest of the 
reported statics suggests that log-returns do not follow normal distribution, in particular 
leptokurtic behavior is observed.  

The reader might find visual representation of the closing prices as well as of the log-
returns series at Figure 1. Inspecting panel (a) of this figure, one might easily note the Dot-
com bubble as well as the financial crisis of 2008. Yet, analyzing panel (b), we might also 
note significant increase in volatility during the stock market crash of 1987 (Black 
Monday). Nevertheless, due to the fact that NASDAQ Composite is heavily high-tech 
loaded, the Dot-com bubble is most clearly pronounced.  

 

 
Figure 1: (a) NASDAQ Composite monthly closing prices for the period 1971-2015.  

(b) NASDAQ Composite monthly log-return series for the period 1971-2015. 

 

The second part of our analysis involves application of technical analysis. The goal is 
to predict the crowd behavior in times of turmoil. To be specific, we are interested if there 
are sell signals just before the bubble pops. Therefore, we analyze NASDAQ Composite 
daily closing prices over two four-year periods covering the last two significant bubbles. 
The first period spans from Jan-1999 to Dec-2002, while the second is from Jan-2005 to 
Dec-2008.  
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Figure 2: (a) NASDAQ Composite daily closing prices for the period Jan-1999 – Dec-2002. 

(b) NASDAQ Composite daily closing prices for the period Jan-2005 – Dec-2008 

Figure 2 (a) illustrates daily closing prices of NASDAQ Composite for the period of 
the Dot-com bubble, while Figure 2 (b) describe price movements during the subprime 
mortgage bubble. The periods of significant price decrease are of specific interest. Through 
application of exponentially weighted moving average crossover trading strategy, we would 
inspect if sell signals occur prior to significant price drops and if so, how long it takes for 
the panic to spread over the market. It should be noted that application of simple smoothing 
techniques does not rely on any assumptions such as stationarity or normality therefore no 
further data tests are performed.     

 

Results and discussion 
 

We first study presence of cyclical patterns through analysis of the wavelet spectrum. 
In particular, we apply Eq.(5) to the monthly log-returns of NASDAQ Composite for the 
period 1971-2015. Figure 3 presents the estimation output.  

 
Figure 3: Wavelet power spectrum of NASDAQ Composite log-return series for the period 1971-2015 
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As might be seen from the figure, the results are presented in the form of a color map, 
due to the fact that wavelet power spectrum provides three-dimensional description: each 
pixel of the map corresponds to a particular value of  at a specific point in the time-
frequency plane. The x-axis corresponds to the time scale and the y-axis – to the frequency 
scale. Similarly to a geography map, each value of  is denoted by color. The utilized 
color code is presented next to the map. In order to ease interpretation of results, the 
utilized frequencies are converted into time units, where the finest scale corresponds to one 
week, and the coarser scale – to five years. Additionally, the statistically significant 
coherencies are determined on the basis of Monte Carlo experiments14 and then they are 
contoured on the map. The cone of influence is plotted with tick black line and it represents 
the region in which the transform suffers from edge effects. To further ease interpretation of 
results the local maxima of  is denoted by white contour.  

 

Considering Figure 3  several findings might be outlined. First of all, a financial cycle 
of 15-17 years length might be identified throughout the period under study (since late 
1970s till end of 2015). This finding is in compliance with the paper of Bario (3), where the 
author states that the financial cycle is of longer duration (approximately 16-20 years) than 
the traditional business cycle. Nevertheless, other significant cycles might be also 
distinguished. Analyzing earlier periods, we might note that apart from the 15-17 years 
financial cycle, a cyclical pattern of 2-3 years is observed since early 1980s. Furthermore, 
during the time of 1987 stock crash, we might note clearly pronounced periodicities at 
about 1-year frequency band. The latter results are supportive to the hypothesis that a 
popping bubble might be a natural consequence of the superimposition of several cyclical 
waves. It is interesting to note that we have identified both the typical financial cycle (at 15-
17 years frequency band) and the typical business cycle (at 2-3 years frequency band) as 
well as some short-term fluctuations contributing to the cyclical patterns. Moving forward 
in time, we might note increased complexity in the observed patterns. To be specific, a new 
cycle of 7-7.5 years emerges in the mid 1990s and lasts till 2011. Again significant short-
term cycles are present during the Dot.com bubble and the financial crisis of 2008. While 
the latter are hardly predictable and might come as a result of irrational behavior of 
investors, including panic, the well-established cycles of 15-17 years, 7-7.5 years and 2-3 
years are subject to modelling and their peaks and bottoms might be predicted. These 
findings have important implications for policy-makers, in particular when carry out 
policies that take into account boom and bust phases.  

 

                                                 
14 For additional details the reader is referred to (9). 
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Figure 4: Sell signals during the Dot-com bubble 

While Figure 3 suggests that in times of turmoil superimposition of several cyclical 
waves of long- and mid-term length is present, it also confirms that each significant stock 
market crash is associated with higher frequency patterns. Therefore, as a next step in our 
analysis, we study daily stock price fluctuations through the lens of technical analysis. In 
particular, Eq.(1) is applied to the daily closing prices of NASDAQ Composite for the 

period Jan-1999 – Dec-2002 as well as Jan-2005 – Dec-2008, where  and 

. The resulting and smoothed series are presented at Figure 4 
and Figure 5, respectively. 

 
Looking at Figure 4 (a) one might easily note that the first sell signal appears in Apr-

2000 and a second one in Sep-2000. Panels (b) and (c) of the same figure zoom in the 
crossover points, while Table 2 and Table 3 present the percentage relative EMA difference. 
Following the 1% threshold rule, we find that sell signals came on 13-Apr-2000 and 25-
Sep-2000. Yet, more interesting is the finding that on 14-Apr-2000 the market closed at 
9.67% decrease in price, which is supportive to our first hypothesis. 
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Table 2: Relative difference in Apr-2000. 

Date 
 

4/10/2000 1.49% 
4/11/2000 0.61% 
4/12/2000 -0.85% 
4/13/2000 -2.40% 
4/14/2000 -4.99%  

 
Table 3: Relative difference in Sep-2000. 

Date 
 

9/14/2000 0.86% 
9/15/2000 0.52% 
9/18/2000 -0.02% 
9/19/2000 -0.17% 
9/20/2000 -0.23% 
9/21/2000 -0.44% 
9/22/2000 -0.68% 
9/25/2000 -1.03% 
9/26/2000 -1.45% 
9/27/2000 -1.88%  

 

 
Figure 5: Sell signals during the 2008 financial crisis. 
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Further evidence might be gained in terms of the 2008 financial crisis. Panel (c) of 
Figure 5 indicates that a sell signal appears in Sep-2008. More precisely, looking at Table 4, 
we could note that the signal came on 9-Sep-2008, just two days after Fannie Mae and 
Freddie Mac were placed under the direct supervision of the federal government. In a 
month time the index registered a cumulative decrease of 30%. 

 
Table 4: Relative difference in Sep-2008 
 

Date 
 

9/2/2008 0.47% 

9/3/2008 0.29% 

9/4/2008 -0.14% 

9/5/2008 -0.54% 

9/8/2008 -0.81% 

9/9/2008 -1.30% 

9/10/2008 -1.61% 
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Annotation: The paper studies the professional realization and career of pedagogy 
specialists and the possibilities for their further development through the educational 
strategy „life-long learning”. The possibility for qualification courses to become a 
successful educational investment in the development of human resources is discussed as 
well as the idea that such qualification can improve the pedagogy specialists’ social 
competence, personality and professionalism. Particular dimensions of the correlation 
long-life learning - investment in education are outlined within the context of pedagogy 
specialist training. There is an accent on the forms of training and qualification and their 
dynamics and variations. The authors’ research tools offer a broad range of evaluation 
options for the need of further qualification for pedagogy specialists through: (1) space-
and-time parameters, (2) institutional characteristics, (3) educator trainings, (4) the pros 
and cons of the realization of the desire to cooperate in pragmatizing and optimizing.  
 

Key words: investment in education, long-life learning, professional realization, career 
development, qualification. 
 
 

Същност на потребността от учене при педагогически специалисти 
Потребността от учене е висша човешка потребност, доколкото без учене чо-

вешкия дух деградира. Но самата потребност е твърде широка и нееднозначна като 
понятие. В нея се включват и допълнителни или сродни понятия като цели, мотиви и 
интереси. Самите потребности, притежават класификация, в която задължително 
трябва да се ограничат нисшите потребност, свързани с човешките нагони, и висши-
те, свързани с желанието за усъвършенстване. Не бива обаче, двата типа потребности 
да се противопоставят, защото един човек, който оцелява, не може да мисли за нищо 
друго. В потребността, инстинктите, чувствата и волята се решаващи. Техни допъл-
нителни помощници са човешкото съзнание, памет и възприятие. Потребността от 
учене е част от социалните потребности на човека, което предполага постижение и 
престиж в очите на другите. „Потребността от самоуважение” в личностната реализа-
ция предполага „доразвитие на личните способности чрез обучение и упражнение” [1].  



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 78

Насочеността на настоящото проучване е „потребността от учене“ при педаго-
гическите специалист, като социална потребност и лична такава: „потребността от 
самоуважение“. В случая потребността е движеща сила за човешкото развитие и ос-
нова на мотивите и мотивацията за професионална реализация. В значима степен 
тези мотиви надхвърлят елементарните такива, и са „мотиви за решаване на проб-
лем“, което предполага стремеж към нови знания. Квалификационните курсове при 
педагогическите специалисти са възможност да отговорим на потребността от учене. 
Но и там се появяват нови проблеми, доколкото са налични, като потребности, които 
трябва да бъдат стимулирани, така и потребности, които трябва да бъдат елиминира-
ни или ограничавани. Последните изправят човек пред конфликтна ситуация, която е 
трудно да бъде разрешена, и често трае с години, ирадирайки своето влияние върху 
останалите. Ако удовлетворяването на потребността от учене е свързана с решаване 
на проблеми и наличие на резултат като успех -личен и професионален, то в случаите 
на неудовлетвореност се проявяват, както конфликти, така и реакции на агресия, ре-
грес, или конформизъм в поведението на хората в дадена общност.  

Интерес представлява сравнението между потребности от учене при педагоги-
ческите специалисти в контекста на мотива за успех, и мотивите, които отключват 
регресивни реакции чрез квалификационните курсове. Това ще ни позволи да напра-
вим селекция на педагогическите специалист като човешкия ресурс по посока на не-
говото творческо развитие или нежелание за такова. Извън рамките на изследването 
ще остане причината за изборът на мотив при респондентите, предвид факта, че той е 
свързан с уникалността на човешката личност, както и с културно-информационната 
матрица на този избор, която трябва да се познава в дълбочина. Нашето внимание 
приоритетно е насочено към посочения избор, неговата статистика и интерпретация, 
позволяващи да се отчитат тенденции при квалификационните курсове, удовлетворя-
ващ или не потребността от учене като висша такава. 

 
„Стълбица на мотивите” за учене при педагогическите специалисти 
Необичайната гледна точка на Владислав Лебедько, разглежда човешкото въз-

приятие като пространствено такова, обособявайки го на няколко равнища като: 
пространство на мисията, на ценностите; на събитията, на мисленето, на емоциите; 
на възприятията, стигайки до физическото тяло на човека. Всяко от тези нива създава 
субличностен свят у човека, който не винаги е в хармония и съгласие. Социалната 
среда, в която живее човек, допълнително усложнява нещата, и където всяка ценност 
започва да бъде изолирана и самодостатъчна, нарушавайки целостта на системата. 
Всяка ценност става изразител на определена група потребности, и в този смисъл 
притежава определена енергия, синтезирана и целенасочена като мотив. В този сми-
съл „мотивацията е енергия насочена за реализацията на определена потребност на 
човешкия организъм като цялост или на тази или онази субличност в човека” [4]. Са-
мо енергия, насочена и реализирана по предназначените на човека като личност, и на 
опазване на неговата цялост може да бъде творческа. Творческата личност е онази, 
която възстановява или се стреми да възстанови първоначалната цялост на човека, 
обединявайки своите субличностни състояния. Не винаги това се оказва възможно 
или лесно. Творческата енергия и в частност творческата личност трябва да направят 
поредица от крачки по посока на своята мотивация. Последната като механизъм 
представлява стълбица, включваща набор от състояния като: И така всичко си е 
добре; Лошо е , но навярно така трябва да бъди; Няма алтернативи; Нищо не зависи 
от мен; Нямам такива сили; Искам, но не знам как; Искам и го правя. От самото 
начало Творчеството и Мотивацията са в неразривна връзка по-между си. Но самият 
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механизъм на действие е уникален за всеки човек, и зависи от твърде много фактори: 
емоциите, ситуацията, възприятията в тяхната неизчерпаема конфигурация. Да обоб-
щим: творческата личност е онази, която не само съхранява своята цялост, преодоля-
вайки катаклизмите и конфликтите на субличностни нива, но успява да направи това, 
с помощта на активационна стълба, изкачвайки поредица от нейните стъпала, за да 
постигне заветното „Искам, Мога, Правя”. Те са връхна точка на творческия потен-
циал у всеки човек. Но не всеки, би могъл да реализира този потенциал, при условие, 
че той не е съпътстван от мотиви, задействащи екзистенциална енергия у човека, спи-
раща всички останали желания и стремежи. Концентрацията на енергия, е безусловен 
мотив за действие, направляван от волята на хора със силен дух. 

В професионален план този момент е демаркационна линия между професиона-
листите в своята сфера и онези, които спират на едно определено равнище, задоволя-
вайки се с него. Разбира се, сред мотивите могат да преобладават, такива като прес-
тиж, авторитет, признание, които са по-скоро социални. Пренасочването на мотива-
цията по посока на толерантността, независимостта и желание за усъвършенстване е 
моментът, в който се ражда творецът. Допускането в случая е, че мотивите на творе-
ца са част от неговия потенциал на такъв. Българското образование трябва да си даде 
сметка, какъв е относителния дял на тези хора, защото без наличието на такива, обра-
зованието едва ли може да бъде духовно капиталовложение. Инвестирането в талант-
ливите хора, включително човешкия ресурс в педагогическата професия, е възмож-
ността да разполагаме, с авангард и се погрижим за развитието на талантливата лич-
ност като дългосрочна образователна стратегия. 

 
„Квалификационните курсове” като организирана –учебна среда 
„Педагогически-организираната учебна среда, разбирана като учебно-задачна 

среда, с целия необходим дизайн, включващ условия, компетентности и др., осигуря-
ва закономерното, постепенното и необратимо осъзнаване на учещия се на собствена-
та му свобода на избор” [5]. Свободата на избора при всеки учител и ученик, е израз 
на връзката на човека със средата и в частност на социалната ситуация. Той е и дина-
мична величина показващ израстването на човека заедно със средата и чрез нея. В 
този смисъл квалификационните курсове при педагогическите специалисти са въз-
можността всеки един от тях да провери на практика правото си на избор за учене и 
израстване. Учебно-задачната среда, в която е поставен самият обучител като „обуча-
ван” позволяват да се случи и неговото динамично оценяване в контекста на познава-
телното, афективно и социално начало. Социалната ситуация е свързана с ценностите 
на обществото, но като личностни и професионални такива те търпят много по-бавно 
развитие във времето. Социалната ситуация в България вече от десетилетия е дина-
мична, свързана с преход към нови демократични ценности. Но дори ценностите, при 
демокрацията се диктуват от конкурентостта на пазара на труда. Педагогическите 
специалисти са изправени от една страна пред необходимостта да учат, за да бъдат в 
съгласие с новите условия на пазара на труда, но от друга, техните ценности са фор-
мирани много преди това. Напасването на ценности не е толкова лесен процес особе-
но при учители. Самата учителска професия е достатъчно консервативна и трудно 
усвоява радикални промени в образователната среда. Сблъсъкът на ценности не ви-
наги работи за учителя, доколкото подлага на дискомфорт неговите мотивационни 
нива и нагласи, създавайки хаос на субличностно равнище. По този начин той попада 
в капана на личностна дезориентация, допълнително индикирана от социалното 
напрежение в България. Квалификационните курсове трябва да бъдат социално обос-
новани, педагогически прецизирани, и личностно ориентирани, за да изпълнят своето 
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предназначение. Всъщност този процес ще зависи в най-голяма степен от личността 
на професионалистка в образователната сфера. Ние не можем да контролираме соци-
алната ситуация, нито да бъдем отговорни за ценности, създавани във времето, но 
можем да насочим усилията си към личността, и нейните възможност за развитие. 

 
Квалификационните курсове в контекста на развитието на Човешкият ре-

сурс и таланта 
В Докладите на Пайдея № 3: Квалификацията на преподавателите: ключов 

елемент от качеството: набългарското училищно образование, 2005 г. са посочени 
ясно проблемите при организация на квалификационни курсове за педагогическите 
специалисти: 

 Квалификация, чийто критерии е трудовият стаж на учителите. Съоб-
разно трудовият стаж, квалификационните курсове трябва да дифиринцират своята 
проблематика. За учители, с по-голям учителски стаж, основният акцент е по посока 
на иновациите и информационните технологии.При младите учители, ракурса е ор-
ганизацията и документацията на учебно-възпитателния процес 

 Квалификация за всички, прпедполага сисемност в обучението, съчетана с 
тематична всеобхватност, доколкото всички актуални проблеми, трябва да намерят 
своето решение, какнто на теоретично, така и на практично равнище за педагогичес-
ките специалисти. Сред тях са начините на оценяване,обсъждане на учебници и 
методически помагала, часовете по ЗИП и СИП, Час на класа като възпитателна фор-
ма, новите информационни технологии, чуждо-езиковото обучение и др. 

 Квалификация за учителите, съобразно класовете, в които преподават: 
Различните възрастови групи ученици, изискват различен подход от учителите, който 
трябва да бъде внимателно обмислен на професионално равнище и с психологическа 
вещина. 

 Квалификация за учители от професионални училища: Често в професи-
оналните училища работят специалисти без педагогическа правоспособност и желе-
нието им да се изравнят с колегите си, вкючително като трудово възна-граждение е 
достатъчно добър мотив за квалификация [3]. 

 

В изданието на Независимия Учителски синдикат „Квалификация на учите-
лите – гаранция за висок социален и икономически статус” са изведени 16 препоръ-
ки за подобряване на системата за педагогическа квалификация. Сред тях като 
приоритетни намираме:  

 Обучението и продължаващата квалификация на педагогическия състав в 
училище законодателно да се изгради като единна и непротиворечива система, която 
да осигури приемственост и надграждане на вече придобитите знания, умения и ком-
петенции в различни образователни; 

 Засилване на връзките между ключовите фигури на национално, регионално 
и местно ниво за повишаване яснотата в механизмите и взаимното разбиране и 
сътрудничество; 

 Използване на Европейския социален фонд и на Европейския фонд за ре-
гионално развитие; 

 Всички ключови фигури в областта на квалификационните дейности – 
доставчици, работодатели, синдикати, браншови организации, търговски, индуст-
риални или занаятчийски камари, агенции по заетостта, регионални институции и 
мрежи, и др. да се включат и поемат своите отговорности за изграждане на наци-
онална система [2].   



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 81

Основният акцент е по посока на статуса „Непрекъснато професионално 
развитие” на учителите и като част от образователна стратегия „Учене през целия 
живот”. Европейските практики предлагат различни решения за времето, финанси-
рането, програмите, стимулирането и оценяването на педагогическите специалисти. 
Българското образование в контекста на квалификацията и преквалификация на 
педагогически специалисти трябва да намери баланса и оптимални варианти, съо-
бразно социалните и икономически условия, извън които нещата преминават в сфе-
рата на утопии. Всяка грижа, обаче, за таланта на този етап е подценена. Тя изисква 
значително повече усилия, средства и индивидуални програми за обучение. 

 

Настоящото проучване е насочено не само към изследване на потребността от 
квалификационни курсове при педагогическите специалисти. То си поставя задачата 
да направи селекция на човешкия ресурс в образованието, въз основа на мотивите, 
които педагогическите специалисти имат по повод тяхната квалификация. В този 
дух, бихме могли да кажем, че едно бъдещо изследване ще бъде насочено към управ-
ление на таланта, като образователен потенциал и образователна инвестиция. За 
Марияна Ушева (2010) таланти или ключови хора са онези, които:  

 разполагат с професионални и личностни умения за изпълнение на нови за-
дачи или задължения, свързани с по-висока позиция; 

 приемат промените с отговорност и готовност; 
 способни са да вдъхновяват другите и да ги мотивират за по-добри пости-

жения; 
 носят духа на новаторството и промяната в една организация и осъзнават 

важността на предизвикателствата още в началото на кариерата си; 
 често са в ролята на неформални лидери;  
 в професионален план могат бързо да преминават от една позиция в друга и 

да израстват;  
 имат международен опит» [6]. 
 

Част от тези социални и професионални ориентири сме потърсили и в изследва-
нето, за да откроим педагогическите специалисти, кото още на ниво потребности от 
обучение, се различават и разграничават в позициите си от останалите колеги. Тези 
спезиалисти притежават и база от познавателни, функционални, и нравствени компе-
тенции, които търсят своето разгръщане във времето. Квалификационните курсове за 
мнозина от тях предоставят такава възможност за изява и себеутвръждаване на лич-
ностно и професионално равнище. Програма за Управление на таланта в SAP Labs 
България е приложима и към педагогически специалист и включва: първи етап: из-
готвяне на Кариерния план; втори етап – Обучение; трети етап – „Откриване”; чет-
върти етап: създаване на „Мрежа” от бъдещи лидери на компанията. В случая нашият 
интерес е насочен към обучението на талантливите хора като част от педагогическите 
специалисти, но само като психологическа готовност, отчетени в анкетните карти и 
се надяваме да откроим техния профил в следващо изследване. 

 
Дизайн и резултати от емпиричното изследване 

Обект на настоящото проучване е „потребността от учене“ при педагогическите 
специалист, като социална потребност и лична такава, а предмет на изследване е 
профила на педагогическите специалисти, като резултат от „потребността за учене“ 
чрез квалификационни курсове. 
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Профил на педагогическите специалисти: От направеното проучване може да 
се обособят различни общности от педагогически специалисти, като отношение към 
тяхната квалификация и преквалификация. За нас най-голям интерес представлява 
доминиращият тип учител: сред неговите характеристики са: обучение в инсти-
туционална училищна рамка (62%); обучение, което да бъде системно и постоянно 
(69%); програмите да бъдат приоритетно ориентирани по проблеми (64%); предпочи-
тан тип обучение – от колеги (54%); като форма с откъсване от работата (74%); като 
мотив за обучение квалификационните курсове са въпрос на необходимост (52%); 
като стратегия те са лична такава (44%); и с възможност за кариерно израстване 
(62%); предпочитан тип обучение под форма на тренинги (86%); и задължително за-
вършващи със сертификат (89%); като резултат те имат задача да повишават профе-
сионална култура на специалистите (82%) и да бъдат съобразени с професионални 
интереси (83%); като негатив са посочени недобра подготовка на обучители (63%); 
като позитив възможност за лична изява (73%); перспектива в обучението е в об-
ластта на педагогическата психология (68%), информационни технологии (84%) и 
чужд език (43%); основано е професионалното изискване (74%)на което трябва да от-
говаря всяко обучение на педагогически специалисти. От направения профил се виж-
да, че той отговаря на общоприетото мнение за допълнително обучение и неговото 
статукво. Има разбира се, и несъответствия, но шокиращото е, че 91% от учителите 
са посочели, че нямат необходимост от допълнително квалификация и подготовка, с 
което на практика се поставя под въпрос лоялността на отговорите или на действа-
щата организация по обучение на педагогически специалисти. Ако нейните слабости 
са закодирани още на равнище готовност за обучение, то резултатите, които се 
очакват едва ли биха могли да бъдат достатъчни за промяна на цяла една система. 
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Резюме: В съвременните организации кариерното развитие на работещите е свър-
зано не с изкачване на йерархичната стълбица, а с реализирането на възможности 
за обогатяване длъжността на служителя или за повишаване на удовлетв-ре-
ността от ролята им в организацията. Възможностите за кариерно развитие се 
възприемат по различен начин в зависимост от нагласата на индивида за кариера. 
Нагласата е свързана с начина, по който индивида прави кариера в организацията и 
начина, по който я оценява. Обикновено положителната нагласа на индивида за 
кариера означава, че той ще има ефективна кариера. Ако потребностите, интере-
сите, настроенията, чувствата, пригодността и готовността на индивида са в 
синхрон с изискванията на длъжността му, то и нагласата за кариера на тази 
длъжност ще бъде положителна. Основното предположение е, че служителите 
формират определена нагласа спрямо възможностите за кариера в организацията и 
тази нагласа детерминира трудовото им поведение. В доклада се представят резул-
тати от проведено изследване на удовлетвореността на работещите от кариерния 
им статус в конкретно предприятие и от предоставяните им възможности за 
професионално и кариерно развитие.  
 

Ключови думи: кариера, кариерно развитие, удовлетвореност от труда 
 
Abstract: In contemporary organizations employees’ career development is not always 
associated with climbing the hierarchical ladder, but with realization of opportunities for 
enrichment of employees’ position as well as with increase of employees’ satisfaction in 
regards to their role in the organization. The career opportunities are perceived in different 
ways depending on the individual’s attitude towards his/her career. The attitude is linked to 
the manner in which the individual makes career in the organization and the way in which 
he/she evaluates it. Usually the positive attitude towards the career corresponds to 
development of an effective one. If the needs, interests, moods, feelings, suitability and 
willingness of the individual are in synchronization with the requirements of his/her 
position, then the attitude towards a career in this position would be positive. The basic 
assumption is that the employees form an attitude towards the career opportunities in the 
organization and this attitude determines their behavior as employees. The following report 
presents the results of a conducted survey for employees’ satisfaction with their career 
status in a particular  organization as well as their satisfaction with the provided 
opportunities for professional and career development. 
 

Key words: career, career development, job satisfaction 
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Въведение и концепция на изследването 
Промените в съвременното социално, икономическо и политическо развитие се 

отразяват на начина на живот и труд, и едновременно с промените в ценностните 
ориентации на хората придобиват различно значение за възприемането на професио-
налната кариерата. Новите кариерните модели днес са следствие от глобализацията, 
бързите технологични промени, дерегулацията на пазара на труда, промени в моде-
лите на назначаване, промени в организационните структури. Предвид значението на 
кариерата както за организацията, така и за отделния човек, въпросът за нейното раз-
витие и управление е предмет на редица изследвания. Значителна част от тях са насо-
чени към изследване на съдържанието на кариерата, нейните видове, етапи на разви-
тие. Други отчитат променените представи на хората за кариера и мотивите за кари-
ерно развитие, и разкриват необходимостта от съгласуваността на тези промени с ин-
струментариума за управление на кариерата в организацията. Реализацията на тази 
необходимост изисква разглеждането на кариерното развитие като двустранен про-
цес. От едната страна е индивидът, със своя съзнателен  и отговорен избор, съответ-
стващ на мотивационните му нагласи за работа в конкретна организация. От другата 
страна е организацията, която поема определени задължения при наемане на служи-
теля. Организацията очаква, че той ще изпълни ефективно своите трудови задачи. 
Служителят очаква, че в замяна ще успее да удовлетвори професионалните и кариер-
ните си цели. Степента на това удовлетворение в голяма степен се определя от усло-
вията, които организацията предлага. 

Удовлетвореността като понятие се свързва с някакви положителни прежи-
вявания на отделната личност след постигане на важни за нея цели. В този смисъл, 
ако целта е кариерното развитие следва да се търсят средствата за нейното относи-
телно спрямо отделната личност удовлетворително постигане. Степента на удовлет-
вореност при еднакви условия може да бъде различна, защото диференциацията в це-
лите, ценностите, потребностите между различните хора е значителна. 

 В доклада се представят част от резултатите от проведено анкетно проучване 
във фирма „Николов и синове“  ООД, гр. Първомай. Целта на проучването е да се из-
следва удовлетвореността на работещите от кариерния им статус в предприятието и 
от предоставяните им възможности за професионално и кариерно развитие. Една от 
основните хипотези в изследването е „Възможностите за кариерно развитие са 
предпоставка за повишаване на удовлетвореността от труда. Липсата на възмож-
ности може да се окаже, че създава нулева неудовлетвореност от труда.“ 

Фирмата „Николов и синове“ ООД е създадена през 1999г. с основен предмет на 
дейност производство на еластични нишки (за чорапи и чорапогащи). Постепенно 
продукцията започва да се търси не само от чорапопроизводители, но и от всички, 
чиято продукция се нуждае от еластични нишки - еластични платове, фанели, бельо, 
еластични колани, наколенки, бинтове и т.н. Фирмата е представител за страната на 
„Аквафил”- Малайзия за каучукови нишки. Предприятието се стреми ежегодно да 
разширява пазарните си позиции. В България фирмата е покрила 80% от пазара на 
еластични нишки. Ежегодно 30% от продукцията на предприятието се изнася в 
чужбина – Италия, Великобритания, Румъния, Израел, а чрез продуктовата гама на 
всички свои клиенти косвено износа на продукцията й е на пазарите в Европа и света.  

Избраният обект на изследване не е случаен. От една страна, „Николов и сие“ 
ООД е организация, оперираща и на международния пазар и има репутация на желан 
работодател, което й позволява да набира и задържа компетентни служители чрез 
предлагане на добри възможности за развитие. В предприятието работят 82 човека. 
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Основен критерий за ефективност на УЧР функцията в организацията, е удовлетворе-
нието на служителите от самата работа.  

В този контекст предмет на проведеното проучване е удовлетвореността на 
работещите в предприятието, в частност удовлетвореността им от кариерния статус и 
предоставяните възможности за професионално развитие и израстване. Конкретизи-
рането на този предмет е следствие от установената от множество изследвания връз-
ка между възможностите за професионално израстване и развитие на кариерата и за-
държането на персонала в организацията, поради ефекта им върху удовлетворението 
[3]. Възможностите за растеж се възприемат като фактор на удовлетворението пора-
ди положителните изменения, които могат да настъпят за служителя – в заплащането,  
властта, съдържанието на работата и др. Едно от първите неща, които амбициозните 
кандидати търсят в една организация, е именно възможността за кариера; по тази 
причина организациите с ясно очертани линии на кариерата, са много атрактивни за 
тях. Служителите приемат негативно ограничените възможности за развитие. За по-
вечето от тях те са важни и очакват да бъдат повишени за добра работа. Тъй като чес-
то повишенията са тип възнаграждение, развитието на кариерите е индикатор относ-
но справедливостта на организационните политики. Обучението и израстването са 
естествено свързани, служителите често са мотивирани да се обучават, когато това е 
път към повишението. Когато знанията, уменията и способностите не намират прило-
жение в работата, склонността на служителя към напускане на организацията расте 
[4]. Освен това се твърди, че недостатъчното използване на компетенциите може да 
бъде източник на силен професионален стрес [2]. В тази връзка например ротацията 
на длъжностите се разглежда като фактор за удовлетворение на служителите [1].  

 
Резултати от проучването 
Групата на респондентите  се състои от работещи на основен трудов договор и 

трудов стаж в предприятието между 7 и 13 години. В извадката преобладават работ-
ници, без управленска позиция в предприятието. По-голямата част от участниците в 
проучването изпълняват настоящата си длъжност без промяна в продължение на 7-13 
години и за повечето от тях заеманата длъжност не отговаря на професионалната им 
квалификация. 

Както се вижда на фиг. 1 участниците в анкетното проучване свързват поня-
тието «кариерно развитие» с придобиване на нови професионални знания (71%). 
Същевременно почти една четвърт от запитаните асоциират по-високото заплащане с 
кариерно развитие. 18% от респондентите считат, че «кариерното развитие» означава 
и повече отговорности в организацията на работата в предприятието. 12% от анкети-
раните свързват кариерния статус с въвеждането на рационализации и иновации, тол-
кова е и делът на респондентите за които кариерния статус има връзка с по-високите 
постижения в работата. Само 6% от анкетираните свързват кариерното развитие с 
власт и отговорност. Резултатите ни дават основание да обобщим, че за участниците 
в анкетното проучване кариерата не е израстване в йерархията. Техните разбирания 
са по-скоро свързани с хоризонталната форма на кариерата, която се характеризира с 
преминаване от едни длъжности на други с по-богато съдържание, които изискват 
повече знания и усъвършенстване на уменията. Това обяснява и причината за сравни-
телно високия относителен дял на работещите, заемащи една и съща длъжност в 
предприятието продължителен период от време (вж. фиг. 2 и фиг.3). 
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Фиг. 1. Интерпретиране на понятието „кариерно развитие” от респондентите 
 

 

 

Фиг. 2. Разпределение на респондентите според промяната в заеманата длъжност 

 

 
 

Фиг. 3. Разпределение на респондентите според времето на работа  
на тази длъжност 
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Личната оценка за значимост на «кариерното развитие» в определена профе-
сионална област е своеобразно вътрешно възприятие и се отразява върху мотива-
цията на отделната личност при изпълнението на професионалните си задължения и 
склонността й към самоусъвършенстване. В този контекст интересни са отговорите 
на респондентите за това, колко важно е за тях кариерното развитие. Почти една тре-
та (30%) от респондентите не посочват личната си оценка. За 35% от участниците в 
проучването кариерното развитие е «много важно» и «по-скоро важно», такъв е де-
лът и на тези, за които кериерното развитие «по-скоро не е важно». Тези резултати 
изцяло се съотнасят към разбирането на респондентите за съдържанието на поня-
тието «кариерно развитие». За тях това означава натрупване на знания, опит, което е 
по-скоро важно за професионалната им изява. Поради това и на въпроса «Влагате ли 
собствени средства за поддържане на професионалното си ниво?», почти една 
четвърт от анкетираните отговарят положително. Това са онези, които имат активно 
отношение към професионалното си усъвършенстване.  

 

За да се установи индивидуалната и обща удовлетвореност на респондентите от 
кариерното и професионалното им развитие, те са помолени да определят своята 
степен на съгласие с определени твърдения. Възможните степени на съгласие са от 
от 1 –  „изобщо не се отнася до мен” до 5 –  „напълно се отнася до мен”. Предложе-
ните твърдения са следните:  

- Aз чувствам, че настоящият ми кариерен статус ми носи пълно удовлетво-
рение. 

- Често си мисля предимно за отпуските или свободното време, отколкото за 
собствената ми професионална реализация. 

- Доволен съм, че настоящият ми професионален избор ми дава възможност да 
се реализирам успешно. 

- Не съм доволен, че трябва да правя жертви с личния си живот заради ка-
риерата. 

- Изпълнен съм с енергия и ентусиазъм за моята кариера. 
- Не съм сигурен в моето професионално бъдеще. 
- Имам позитивни очаквания за моята професионална реализация. 
- Усещам, че имам много възможности за развитие в кариерата. 
- Настоящата ми работа ми дава усещане за финансова сигурност. 
- Когато планирам действията си, свързани с моята професионална реализа-
ция, аз си поставям конкретни срокове, които се стремя да спазвам. 

- Препятствията и трудностите, свързани с моята професионална реализа-
ция, не ме отказват от моите професионални цели. 

- Имам ясни професионални цели, които се стремя да следвам. 
- Всяко решение, свързано с моята професионална реализация, е предварително 
обмислено. 

- Не се притеснявам за моето професионално бъдеще, защото зная, какво 
трябва да направя, за да успея. 

- Наясно съм, какво трябва да постигна, за да бъда доволен от своята 
професионална реализация. 

- Нямам ясна визия за моята кариера – конкретните стъпки за постигането й, 
ще ги планирам в движение. 
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- Често се сблъсквам с бариери, които провалят реализацията на моите про-
фесионални планове. 

- Ако това, което съм планирал не се случи, това не ме отказва, правя необхо-
димите изводи и корекции в моя план за професионална реализация. 

- Трудно ми е да изградя ясна кариерна стратегия, тъй като не мога да пре-
ценя кое е най-правилното решение за мен. 

- Искам да променя своята работа, но не съм сигурен, че това ще ми донесе 
успех. 

- Настоящата работа в предприятието ми дава възможност да проявявам 
собствен индивидуален стил на работа. 

 

Резултатите могат да се обобщят по следния начин: почти всички участници в 
проучването посочват, че настоящата работа в предприятието им дава както 
възможност да проявяват собствен индивидуален стил на работа (0,91), така и 
усещането за финансова сигурност (0,85). Предоставената автономност при изпъл-
нение на трудовите задължения е един от инструментите за мотивация и фактор за 
повишаване на сигурността и удовлетвореността от работата. Сам по себе си този 
факт е основание и за положителен атестат на стила на ръководството на предприя-
тието. Сигурността и удовлетвореността от работата дава основание на респонден-
тите да са наясно какво трябва да постигнат, за да бъдат доволни от своята 
професионална реализация (сравнително висока степен на съгласие с твърдението 
0,82). Почти такава е и средно претеглената оценка на съгласието на респондентите с 
твърдението, че настоящият им професионален избор им дава възможност да се 
реализират успешно (0,81). Усещането за стабилност се потвърждава и от факта, че 
по-голямата част от респондентите не се притесняват за професионално си бъдеще, 
защото знаят, какво трябва да направят, за да успеят (0,74). Тази сигурност носи, 
както се вижда от фигурата и удовлетворение на резпондентите - не е малка степента, 
в която те посочват че настоящият кариерен статус им носи удовлетворение (0,72). 
Това се потвърждава и от ниската степен (0,10), в която респондентите посочват, че 
се отнасят до тях твърденията „нямам ясна визия за моята кариера – конкретните 
стъпки за постигането й, ще ги планирам в движение.“ „Често се сблъсквам с ба-
риери, които провалят реализацията на моите професионални планове“ и „Не съм 
сигурен в моето професионално бъдеще“.  

Обобщаването на индивидуалните оценки по отделните твърдения при хипоте-
зата, че всички те са еднакво значими при оценяването на удовлетвореността на анке-
тираните от кариерното и професионалното им развитие, позволява да се формира 
обща среднопретеглена оценка за степен на удовлетвореност. Получената оценка е 
0,51 в скалата от 0 до 1 и показва средна степен на удовлетвореност на респонден-
тите от кариерното и професионалното им развитие в предприятието. Затова е и 
ниска степента на съгласие с твърдението „Искам да променя своята работа, но не 
съм сигурен, че това ще ми донесе успех“ (0,15). Участниците в проучването по-ско-
ро виждат професионалното си бъдещето в предприятието, в което сега работят. 

Повече от половината от участниците в анкетното проучване (53%) посочват, че 
познават възможностите за кариерно развитие в предприятието. 71% от респонден-
тите обсъждат тези възможности със собственика / управителя на предприятието, 
почти 30% го правят с прекия ръководител и само 2% – с колегите (фиг. 4). Това раз-
пределение е логично при наличието на плоска управленска структура в предприя-
тието. Това обяснява и разпределението на респондентите според мнението им за на-
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чина на придобиване на по-високи длъжности в предприятието (фиг. 5). 82% от тях 
посочват, че придобиването на нови длъжности става по преценка на ръководството, 
а по-малко от 20% посочват, че това става след допълнително обучение. 

 

 

Фиг. 4. Разпределение на респондентите според хората, с които обсъждат 
възможностите за кариерно развитие 

 

 

 

Фиг. 5. Разпределение на респондентите според мнението им  
за придобиване на по-високи длъжности в предприятието 
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Според 62,5% от анкетираните, организацията предлага свободните работни 
места първо на собствения си персонал, а после търси външни кандидати (вж. табл. 1).  

 

Таблица 1 

При наличие на свободни работни места в предприятието,  
то първо ги предлага на собствените си служители и 

работници, и след това търси външни? 

% 
респонденти 

Не   0,0 % 
По-скоро не   0,0 % 
Не мога да преценя 37,5 % 
По-скоро да 40,0 % 
Да 22,5 % 

 

По-голямата част от анкетираните (65%) се считат за своевременно информира-
ни от ръководството относно свободните работни места, за които биха могли да кан-
дидатстват (вж. табл.2). 

Таблица 2 

Ръководството ме информира своевременно за свободните 
работни места, за които бих могъл да кандидатствам. 

Персонал 

Не   7,5 % 
По-скоро не 20,0 % 
Не мога да преценя   7,5 % 
По-скоро да 65,0 % 
Да   0,0 % 
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0,00%

35,29%

0,00%

Успешното ви изпълнение на работните ви 
задължения в предприятието зависи от

% от респондентите

Фиг. 6. Разпределение на респондентите според факторите на успешното 
изпълнение на работните задължения 
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Както показват резултатите до тук от анкетното проучване, анкетираните асо-
циират кариерното си развитие в организацията с нейната хоризонтална форма, която 
е свързана повече с разширяване и задълбочаване обхвата на изпълняваната длъж-
ност, отколкото с израстване в йерархията. В този аспект при проучването на нагла-
сата им за кариерно израстване е важно да се анализира тяхното мнение за условията, 
обезпечаващи успешното изпълнение на работните им задължения в предприятието. 
На фиг. 6 е представено разпределението на мнението им по този въпрос. Почти 77% 
от анкетираните посочват като основен фактор за успешното изпълнение на работни-
те им задължения сигурните физически условия на труд. Това е следствие от специ-
фиката на технологичния процес в предприятието (изключително шумна работна сре-
да, необходимост от специализирано оборудване и облекло, липсата на внимание при 
работа с машините може да създаде сериозни проблеми за работника и за работния 
процес в организацията и др). На второ място като предпоставка за успешно изпъл-
нение на работните задължения 35% от респондентите посочват възможността за по-
лучаване на допълнително възнаграждение за по-добри рузултати. Тук обаче очаква-
нията им се разминават с това, което получават от предприятието. На фиг. 7 може да 
се види, че само за 65% от анкетираните са удовлетворени очакванията им по отно-
шение на сигурността на физическите условия на труд. А само 18% посочват, че по-
лучават допълнително възнаграждение за по-добри резултати. По толкова е и делът 
на тези, които посочват, че предприятието им предоставя компютаризирано работно 
място и имат интернет достъп. Тези разминавания най-вероятно се дължат на 
погрешни очаквания от страна на работниците, лоша информираност по отношение 
на организационните цели или други причини, свързани с управлението на предприя-
тието и в частност с прилаганите практики за управление на човешките ресурси в 
предприятието. Изясняването на това е възможно да се направи в допълнително про-
учване. 
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Предприятието, в което работите ви осигурява:

 
Фиг. 7. Разпределение на респондентите според факторите на успешното 

изпълнение на работните задължения 
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Резултатите за удовлетвореността на респондентите от предоставяните условия 
от предприятието за професионално и кариерно развитие провокираха въпроса за 
мотивацията им да останат да работят в предприятието. 56% от анкетираните посоч-
виха като основна причина за това възнаграждението, което получават. Това в из-
вестна степен разкрива и удовлетвореността им от възнаграждението, което получа-
ват. На второ място като мотив да останат в предприятието 32% от респондентите по-
сочват колектива, а 12% посочват като причина да останат в предприятието и добро-
то управление. Нито един от респондентите не посочва като мотив възможностите за 
кариера и професионална реализация. Това може да се обясни с особеностите на 
профила на респондентите и с мястото на кариерното развитие в тяхната ценностна 
система.  

 
Отчитайки спецификата на профила на респондентите, резултатите от 

проведеното анкетно проучване могат да бъдат обобщени по следния начин: 

Първо: относно съдържателния аспект на понятието „кариерно разви-
тие” 

За участниците в проучаването кариерното развитие е процес на преминаване от 
една длъжност на друга с по-богато съдържание, но не непременно на по-висока по-
зиция в организационната йерархия. Те приемат промяната на длъжността като 
естествено следствие от натрупването на повече знания и усъвършенстване на уме-
нията. В този аспект, изследването е свързано с хоризонталната форма на кариерата и 
съобразно това се отчита удовлетвореността на респондентите от професионалните 
им постижения и от възможностите за успешна професонална изява.  

Второ: относно значимостта на кариерното развитие 
Кариерата, в контекста на възприятието на участвалите в анкетното проучване, 

е важна или по-скоро важна за тях. Тази оценка на значимостта на кариерата се отра-
зява върху мотивация им при изпълнение на професионалните им задължения и 
склонноста им към усъвършенстване. Поради това те показват позитивно отношение 
към възможностите за подобряване на тяхната професионална изява. Те са склонни 
дори сами да търсят и финансират възможности за обучение и усъвършенстване на 
квалификацията.  

Трето: относно удовлетвореността от постигнатото кариерно и профе-
сионално развитие 

Резултатите от проучването показват средна степен на удовлетвореност на 
респондентите от постигнатия кариерен статус в предприятието. В контекста на 
тяхната интерпретация на понятията „кариера” и „кариерно развитие”, това означава, 
че професионалните постижения и кариерния им статус отговарят на техните очак-
вания и представи за развитие в професионалната им област на изява. Този синхрон 
между реалността и очакванията създава у тях усещането за сигурност на позицията 
си в предприятието, а това им дава основание да мислят дългосрочно за профе-
сионалната си изява в предприятието и да планират действията си. 

Четвърто: относно удовлетвореността от предоставените възможности 
за кариерно и професионално развитие 

Резултатите" показват разминаване между реално предоставяните от предприя-
тието възможности за професионална изява и очакванията на анкетираните. Това е 
предпоставка за неудовлетвореност и в последствие проява на фрустрация. Интерес-
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ното е, че респондентите декларират, че познават възможностите за кариерно разви-
тие в предприятието, но не ги определят като мотивиращ фактор за полагане на уси-
лия за качествени постижения. Те представляват ценност за индивида, само ако 
удовлетворяват осъзнатата му потребност от кариера. Следователно възприема-
нето и оценяването на предоставяните от предприятието възможности за кариер-
но развитие зависи от мястото на кариерата в ценностната система на индивида. 
В този смисъл, възможностите за кариерно развитие са един от факторите, опре-
делящи степента на удовлетвореност от труда, но не са определящ. Липсата на 
такива възможности не намалява мотивацията и удовлетвореността на индивида 
от труда му в организацията. Наличието им, обаче създава нулева неудовлетво-
реност от труда. В този контекст, според теорията на Херцберг, възможностите 
за кариерно развитие в изследваното предприятие бихме могли да определим по – 
скоро като хигиенен фактор, отколкото като мотиватор. 

 

В заключение можем да направим следното обобщение: Разглеждането на 
кариерното развитие на индивида в организацията като двустранен процес поставя 
въпроса за удовлетвореността на интересите и на двете страни. Организацията 
при равни други условия реализира своите цели чрез хората. От друга страна, хората 
удовлетворяват своите потребности чрез работата си в организацията. При условие, 
че кариерното развитие е осъзната потребност за индивида, той ще търси алтерна-
тиви за удовлетворяване на тази потребност чрез възможностите, които му осигурява 
организацията. Следователно, условията създадени в организацията за кариерно раз-
витие на хората в нея трябва да се впишат в личната концепция на индивида за кари-
ерното развитие. Несъответствието би могло да създаде напрежение и неудовлетво-
реност на индивида от труда му в организацията. Последиците от това могат да бъдат 
предпоставка за неизпълнение на организационните цели и увеличаване на текучест-
вото. В този контекст управлението на кариерата на персонала в организацията тряб-
ва да се разглежда като фактор за повишаване удовлетвореността от труда и за ус-
пешно изпълнение на организационните цели. 
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Abstract: In this paper it is provided a framework indicating the major competences to be 
achieved by the staff for effective performance of various types of service processes. The 
three types most commonly required in practice of services competences are presented. On 
the basis of a particular service process classification scheme examined relationship has 
been analyzed. Conclusions regarding compliance „competencies - type of the service 
process” have been formulated. 
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Множество изследвания в областта на управлението на човешките ресурси в 

услугите показват силна връзка между удовлетвореността от труда на персонала и 
удовлетвореността на клиента от услугата.[6,9] Едно от тях разкрива, че около 2/3 от 
нивото на удовлетвореност на персонала от труда е резултат на действието само на 
три фактора: свободата на действие, предоставена на служителите от ръководството 
за откликване на променящите се изисквания на клиентите, пълномощията за об-
служване на клиентите, познанията и уменията, които притежават за обслужване на 
клиентите. [12]  

Това налага в организациите за услуги като особено важно следването на някои 
тенденции в управлението на човешките ресурси, а именно: внимателното определя-
не и непрекъснато развитие на необходимите компетенции на служителите и допус-
тимите степени на отклонение за всяка от тях; предоставяне на по-широки пълномо-
щия на служителите от «първа линия»; установяване на партньорски взаимоотноше-
ния в работния екип и с клиентите.  

При реализиране на операциите на услуги са въвлечени в различна степен и две-
те участващи страни – персонал и потребители. Едновременността на производство и 
консумация, присъща на услугите, обуславя неразривната връзка между персонала 
със съответните поведенчески и мотивационни характеристики, компетенции и удов-
летвореност от труда и клиента с неговия опит, очаквания и възприятия. 
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Срещата и взаимодействието между доставчика на услугата и клиента, така 
нареченият „момент на истината“ [10] се случва в операционната система най-вече 
при изпълнението на процеса на трансформация на ресурсите в готов продукт.  

Процесът на трансформация в операциите на услуги съдържа два компонента – 
процесът на обслужване и преживяванията на клиента, като част от операциите. Опе-
рационните ръководители са изправени пред предизвикателството да управляват 
едновременно и двете взаимодействащи си страни.  

Характерно за процесите на обслужване е голямото им разнообразие. Те се ди-
ференцират по редица важни показатели, имащи пряко отношение към решенията за 
управление на човешките ресурси в организациите за услуги. Различните типове про-
цеси на обслужване изискват притежаването на точно определен тип компетенции от 
персонала, които са най-важни за постигане на очакваното ниво на трудово предста-
вяне, гарантиращо както качествена услуга за клиентите, така и  удовлетвореност от 
труда за самите служители.  

Целта на настоящата работата е да се представи рамка, указваща необходимите, 
доминиращи със значимостта си компетенции на персонала за постигането на ефек-
тивно изпълнение на различни по тип процеси на обслужване.  

За постигане на целта в работата е изяснена ролята на компетенциите в управле-
нието на човешките ресурси в организациите за услуги. Представени са трите типа 
най-често необходими в практиката на услугите компетенции, възприети в литерату-
рата като съставни компоненти на концептуалния модел на организацията за услуги. 
[9] Избрана е класификационна схема на процесите на обслужване, на базата на коя-
то да се анализира изследваната връзка. Формулирани са изводи относно съответст-
вието „компетенции – тип процес“. 

 
Ролята на компетенциите в управлението на човешките ресурси на организа-

цията 
Функцията по управление на човешките ресурси реализира връзката между 

организацията, с нейните мисия, цели и структура и работата на всеки отделен работ-
ник и служител. Възприемането на идеята за компетенциите и на базирания на ком-
петенциите модел на управление на персонала поставя в центъра на вниманието чо-
века с неговите характеристики и ролята му за постигане на организационните цели. 
Все по-често ръководителите осъзнават важността на компетентностния профил на 
персонала за конкурентоспособността на организацията. Идентифицирането, разви-
тието и управлението на необходимите компетенци се превръща в един от ключовите 
инструменти на съвременното управление на човешките ресурси. Организаците тър-
сят подходи и методи за постигане на максимална използваемост на познанията, уме-
нията и социалните компетенции на служителите, както за ефективното изпълнение 
на операциите, така и за формулиране на дългосрочни конкурентни стратегии. Разби-
рането, че човешкият капитал е най-ценния ресурс на организацията е резултат, както 
на общото развитие на управлението на човешките ресурси като теория и практика, 
така и е обусловено от прехода към икономика на знанието. Компаниите, опериращи 
в тези условия все повече зависят от качеството на „неосезаемите“ си ресурси – чо-
вешкия капитал. Това обяснява нарастващия интерес на съвремените организации 
към инструментите, позволяващи идентифицирането, оценяването и развитието на 
най-важните за изпълнението на конкретна работа, задача, процес компетенции на 
персонала.  

В литературата има множество определения на понятието компетенция. То е 
обект на дискусия между изследователите в тази област. Според някои компетен-
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циите са вътрешни характеристики на човека, отнасящи се до ефективното изпълне-
ние на дадена задача, роля или ситуация. Тези характеристики показват начините на 
действие, поведение или мислене.[15] Zwell ги дефинира като устойчиви отличител-
ни личностни черти и характеристики, които определят изпълнението.[16] Компетен-
цията е успешно проявено съчетание, съвкупност от знания, умения, нагласи и 
поведения на служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) в 
дадена професионална роля в определена организация.[2]  

 

Съдържанието на понятието компетенция не се изчерпва само с притежаваните 
от индивида знания и умения, а включва проявата на подходящи поведения в кон-
кретната работна ситуациия. За настоящото изследване интерес представлява дефи-
ницията на термина компетенция, заложена в TENCompetence project и представена 
от Griffiths & Koper по следния начин:[4] 

– Компетенцията е притежание на индивида. 
– Компетенцията може да бъде характеристика на отделните хора, екипи или 

организации. 
– Компетенцията зависи от конкретната ситуация. 
– Компетенцията е латентна характеристика. 
– Компетенцията е идентифицирана и дефинирана в условията на определена 

общност на практиката. 
 

Това, че компетенцията се определя като зависеща от средата и ситуацията, в 
която ще се прилага осмисля целта на настоящото изследване – да се посочат най-
важните необходими компетенции при променящата се ситуация на различни по тип 
процеси на обслужване. Когато ситуациите, процесите и резултатите се променят, не-
обходимите компетенции също се променят. Фактът, че компетенцията се определя 
като латентна характеристика показва, че тя подлежи на развитие, което трябва да се 
управлява в интерес на постигане целите на организацията и индивида. 

Компетенциите са обект на диференциране по различни показатели в редица 
класификационни схеми. За целите на настоящото изследване от голямото многооб-
разие е необходимо да се избере такъв набор от компетенции, които да са най-подхо-
дящи за изпълнението на процесите на обслужване. 

 

Компетенциите в организациите за услуги 
В литературата [9] концептуалният модел на организацията за услуги я пред-

ставя като съдържаща структурен и човешки капитал. Структурния капитал или още 
наричан в модела „организационна компонента“ обхваща всичко, което принадлежи 
или може да се идентифицира с организацията, като процеси и процедури, системи, 
материали, физическа инфраструктура и други. Човешкият капитал е представен с 
три типа компетенции – поведенчески репертоар или рутина, технически компетен-
ции и личностните характеристики.  

Поведенческата рутина на персонала се отнася не толкова до образователните 
умения, а по-скоро до добре тренираната компетентност. Това включва качествата в 
ежедневна употреба, като комуникативни умения, учтивост, оказване на внимание. 
Това са тези компетенции, които са „видими“ за клиентите и които се проявяват при 
реализиране на контактите между двете участващи в процеса на обслужване страни –
персонал и потребител. Авторите на концептуалния модел на организацията за 
услуги поставят този тип компетенции на едно ниво с организационната компонента, 
обосновавайки го с това, че поведенческият репертоар се влияе и дори се определя от 
организационни действия, като корпоративно обучение и въвеждането на стандартни 
процедури при изпълнение на процеса.  
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Техническите компетенции са характеристиките, свързани с правилното упраж-
няване на професиите. Това включва професионални умения, които отделният инди-
вид владее след като е получил необходимото образование (знания, диагностични и 
консултантски умения и т.н.). Този тип компетенции могат да обхващат широк диа-
пазон от специфични познания и умения в определена област, необходими за ефек-
тивното изпълнение на конкретна работа.   

Личностните характеристики на персонала не се свързват с конкретната профе-
сия, а с отделната личност: черти, мотивация, индивидуалност, но също и фундамен-
тални стойности и норми, които оформят първичните отношения, например към ра-
ботата или към клиентите. Те формират „ядрото“ на индивида и влияят на поведе-
нието му. Поради това не винаги хората с най-добра професионална подготовка са 
най-ефективно работещите.  

Трите типа компетенции са взаимосвързани и си влияят. Доколко индивидът ще 
развие техническите си компетенции зависи до голяма степен от личностните му ха-
рактеристики като мотивация за постижения и изява в професията. Придобиването на 
поведенческа рутина може да повлияе на чувството за идентичност на човека, на 
представата за социалния му статус.  

Предвид уникалните характеристики на услугите и процесите на предоставяне-
то им, като неосезаемост, едновременност на производство и потребление, при-
съствие и/или участие на клиента в процеса на обслужване, нетрайност е очевидно, 
че и трите типа компетенции са необходим арсенал на организацията за услуги. Но 
относителната тежест на всеки тип е различна за ефективното реализиране на раз-
личните процеси на обслужване. Правилното съчетаване на компетенции и специ-
фичните нужди за изпълнението на конкретния тип процес е предпоставка за ефек-
тивност на работата на служителите и постигане на организационните цели. Това 
предполага добро познаване на характеристиките на процесите на обслужване и ана-
лизиране на изискванията, които ефективното им изпълнение предявява към персонала. 

 
Избор на класификационна схема на процесите на обслужване 
Процесът на обслужване може да бъде определен като съвкупност от взаимо-

свързани дейности, задачи и процедури, изпълнявани от персонала в необходимата 
технологична последователност, а в редица случаи и с участието на клиента, целящи 
създаването на продукта на услугата. В някои от елементите на процеса на обслужва-
не се оперира предимно с информация, в други директно с клиентите, а трети са по-
скоро на производствен принцип – без присъствието и участието на потребителите на 
услугата. Изпълнението на дейностите, задачите и процедурите може да бъде локали-
зирано, в зависимост от същността им, на различни места вътре или извън работните 
помещения на организацията за услуги. Част от задачите може да се изпълняват в бек 
офиса, далеч от клиентите, докато други са в присъствието и/или участието на 
клиента, независимо дали това е във фронт офиса или на територия на клиента. Всеки 
един от вариантите на процеса предполага и необходимостта от различни компетен-
ции на персонала.  

От литературата по управление на услугите са известни редица класификацион-
ни схеми на процесите на обслужване.[14,8,1] Може да се приеме по-скоро за актуал-
но и днес твърдението на Silvestro et al. [14], че няма категоризация на процесите на 
обслужване, която да е така широко разпространена, както станалите класика класи-
фикации на типовете процеси за производство на материални продукти. [5,7,3,13]. Но 
за целите на настоящото изследване всяка от тях би могла да се използва и да бъде 
полезна като база за анализ.  
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Отчитайки същността на трите типа компетенции, изведени като основни струк-
турни елементи в концептуалния модел на организацията за услуги, може да се на-
прави следния извод. За диференциацията на процесите на обслужване е необходимо 
да се използват класификационни показатели, които позволяват разграничаването им 
по отношение на съдържанието, сложността и обхвата на задачите и дейностите, из-
пълнявани от персонала. Особено важно е да се отчита характерът на контактите и 
взаимодействието с клиентите в процеса на обслужване.  

 

В случая ще бъде използвана класификационна матрица на процесите на об-
служване от типа „две по две“.[1] В нея  процесите са диференцирани по два показа-
теля, имащи директно отношение към идентифицирането на необходимите компетен-
ции на персонала, а именно: 

– гъвкавост на процеса по отношение на вземането на творчески, сложни реше-
ния от изпълнителя на услугата в реално време; 

– участие на клиента в процеса на обслужване. 
 

В матрицата са разграничени четири типа процеси на обслужване: стандартизи-
рани процеси, верижни процеси, процеси със самообслужване, индивидуализирани 
процеси. Анализът на матрицата позволява да се очертаят основните характеристики 
на формираните четири типа процеси на обслужване, важни за решенията относно 
компетенциите на персонала. 

 

 Стандартизирани процеси. 
Типични са за масовите услуги, характерни с ограничения контакт и участие на 

клиента в операциите, малка сложност и гъвкавост на процеса по отношение на взе-
мане на специфични индивидуални решения от персонала. Примери за такива услуги 
са продажбите на дребно, услугите на кол-центровете, някои банкови услуги, транс-
портните услуги и др.  

Отличителни белези на стандартизираните процеси са, че те са с голяма повто-
ряемост и еднородност, изискват висока производителност и ефективност. При тях 
чрез стриктно специфициране и контрол на отделните елементи на процеса може да 
се снижи разнородността и да се постигне високо качество на услугата. Те включват 
рутинни действия, поддаващи се на стандартизиране и автоматизация.  

Изпълнението на основните задачи много често е позиционирано в бек офиса, 
понякога без директен контакт с клиента. Това не означава, че не се изпълняват ня-
кои от задачите във фронт офиса на фирмата, но потребителската стойност за клиен-
та се формира предимно в бек офиса. Ефективното изпълнение на този тип процеси 
предполага персонал с добри технически умения и опит при изпълнение на еднород-
ни, стандартни процедури. 

  

 Верижни процеси. 
Характеризират се с висока степен на гъвкавост и потребителска ориентация, 

ограничен контакт и участие на клиентите в дейностите и по-малка повторяемост в 
сравнение със стандартизираните процеси. Примери на услуги с този тип процеси са 
рекламните, проектантските, застрахователните, пазарните проучвания, някои банко-
ви услуги и др. При тях клиентите обикновено са наясно от каква услуга се нуждаят, 
но не са в състояние да изпълнят сами операциите, тъй като нямат познанията и въз-
можностите за намиране на адекватно решение.  

Процесът на обслужване протича на няколко, свързани етапа. Клиентът поставя 
своите искания и предоставя начална информация на персонала във фронт офиса, 
след което процесът продължава с определени дейности и процедури в бек офиса и 
ако е необходимо отново се търси взаимодействие с клиента. Обикновено има за-
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вършващ етап, на който се представя резултатът от процеса на обслужване и се 
дискутира с клиента до колко той отговаря на неговите изисквания. Налице е една 
„верижност” на процеса, който се развива във взаимодействие между персонала в бек 
офиса и фронт офиса и е подчинен на целта, поставена от клиента в началото. Полез-
ността за клиента се формира и в двата офиса.  

При верижните процеси на обслужване за разлика от стандартизираните не е до-
статъчно само персоналът да притежава технически компетенции на високо ниво. Те без-
спорно са важни за професионалното изпълнение на услугата, но са необходими и добри 
комуникативни умения за водене на диалог при макар и ограничения контакт с клиента. 

   

 Процеси със самообслужване. 
Този тип процеси се отличават с ниска степен на гъвкавост и сложност, съчета-

на с активно участие на клиента в изпълнение на някои от дейностите по реализира-
нето му. Процесът може да бъде определен като състоящ се от стандартизирани еле-
менти, част от които са на принципа на самообслужването. На персонала не се налага 
да разрешава сложни индивидуални проблеми на клиентите. Предназначен е за услу-
ги с голямо потребление и малка сложност. Примери за такива услуги са супермарке-
тите и ресторантите на самообслужване, някои туристически услуги, фитнес клубове-
те, продажби на дребно чрез Интернет и др.  

Служителите във фронт офиса трябва да бъдат с добри комуникативни умения и 
способности за бързо информиране, консултиране и подпомагане на клиентите. Така 
също те трябва да осигуряват бърза и надеждна връзка и взаимодействие с персонала, 
работещ в бек офиса, когато това е необходимо. Това извежда напред като доминира-
що важна поведенческата рутина на персонала, изпълняващ тези процеси.  

 

 Индивидуализирани процеси. 
Индивидуализираните процеси са характерни с висока степен на гъвкавост, по-

требителска ориентираност и активно участие на клиента. Те са предназначени за изпъл-
нението на професионални услуги като лекарски, консултантски, юридически и други.  

За разлика от стандартизираните процеси при тях не е задължително следването 
на стриктно специфицирана технология. Предназначени са за услуги, при които же-
ланията на клиентите са с голямо разнообразие или неопределеност. Те изискват из-
пълнители с висок професионализъм, добри умения за личностен контакт, много-
странност, индивидуалност, гъвкавост и ориентация към клиентите. Ключова харак-
теристика на тези процеси е, че те предлагат индивидуално, творческо решение на 
конкретен проблем на клиента. Често изпълнителят на процеса е и този, който го 
проектира. Процесът е локализиран предимно във фронт офиса.  

 

Основно умение на персонала е да диагностицира и решава сложни специфични 
проблеми в реално време, което предполага много висока квалификация и трудова 
интензивност. Служителите са в непрекъсната обратна връзка с клиентите си и про-
менят процеса според нуждите им. Взаимодействието е още по-голямо, когато кли-
ентът може сам да въздейства върху процеса или изисква специално отношение към 
себе си. Потребителската стойност за клиента е толкова по-голяма, колкото по-добро 
е взаимодействието му с изпълнителите на услугата. Това дава основание да се на-
правят следните констатации: 

- Очевидно техническите компетенции са базата за реализиране на ефективни 
процеси. Но за достигането на такава висока степен на познания, умения и 
опит в определената професионална област са важни личностните характе-
ристики на индивида. Мотивацията, нагласата и стремежът към постижения 
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и самоутвърждаване в работата са в основата на развитието на професионал-
ни компетенции от такова естество. 

- Взаимодействието с клиентите, което е характерно за индивидуализираните 
процеси предполага също и наличието на добри комуникативни умения, 
вежливост и внимание. 

 

Анализът на характеристиките на разгледаните типове процеси на обслужване 
от гледна точка на изискванията, които те предявяват към компетенциите на персона-
ла и направените разсъждения позволяват да се потърси съответствие между необхо-
димите компетенции и типовете процеси на обслужване от избраната класификаци-
онна матрица. Резултатът е представен графично на фиг. 1. В тази връзка могат да бъ-
дат направени следните изводи: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Схема на съответствието между компетенции и типове процеси на обслужване 
 

- За ефективното изпълнение на стандартизираните процеси най-важни са тех-
ническите компетенции на персонала. 

- Верижните процеси се базират на много добри технически умения, но при 
тях е важно и развитието на поведенческата рутина. 

- Добре тренираният поведенчески репертоар е с най-голяма тежест при опре-
деляне на необходимите компетенции за персонала, изпълняващ процеси със 
самообслужване. 

- Индивидуализираните процеси предявяват най-големи изисквания към ком-
петенциите на персонала, който ги изпълнява. Гаранция за ефективни резул-
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тати са както професионалните компетенции, така и личностните характе-
ристики на изпълнителя, без да се изключва и наличието на определена по-
веденческа рутина. 

 

В заключение би могло да се обобщи: в стопанската практика, особено в по-го-
лемите организации в сферата на услугите често могат да бъдат открити повече от 
един от посочените типове процеси на обслужване. Например в някои банки, болни-
ците, кантори, университетите и др. Както е видно от изложението различните типо-
ве процеси имат различни нужди по отношение на компетенциите на персонала. Раз-
лична е тежестта на отделните типове компетенции за постигане на ефективен резул-
тат. Идентифицирането на най-важните за конкретния тип процеси компетенции би 
подпомогнало решенията свързани с подбора и развитието на персонала за постигане 
на най-добро трудово представяне, удовлетвореност от труда и успех за организацията.  

Умелото управление на компетенциите чрез определяне, измерване и оценка на 
компетенциите на всички служители позволява да се разработи подходящ план за 
развитие на кариерата, който да бъде съвместим с бизнес целите на компанията, 
желанията за професионална реализация и удовлетвореност от труда на персонала. 
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Abstract: The paper presents some results of the empirical survey on risk factors for 
employees in the night establishments and their work satisfaction. It is based on data of 240 
employees from Bulgaria. The results show that mainly young people work in the night 
establishments, and for most of them this is a first job. Regardless of the strength of certain 
risk factors, the majority of them are satisfied with the present work, although they see this 
job mostly as temporary.  
 
Key words: night establishments, safety and health, risk factors, satisfaction  
 
 

1. Въведение 
„Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, 

така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да  
бъдат отстранени, ограничени или намалени.“ (Кодекс на труда, чл. 275) 

 
Осигуряването на безопасността при работа, създаването и поддържането на 

здравословни условия на труд и живот е мултидисциплинарна област. Изучаването, 
анализирането и преодоляването на проблемите, свързани с безопасността и условия-
та на труда, помагат за намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето на 
хората и пестейки време и пари на организациите, т.е. избягва се или поне се ограни-
чава чисто човешката и икономическа „цена“, която иначе всички ние трябва да пла-
тим по един или друг начин.  

Основната цел на настоящата статия е разкриване на някои рискови фактори и 
удовлетвореността от работата на служителите в нощни заведения. Обект на изслед-
ването са 240 служители в нощни заведения, а предметът се отнася до тяхната оцен-
ка относно рисковите фактори в работата и общата удовлетвореност от труда. Целта 
на разработката е конкретизирана в няколко задачи, които задават и структурата на 
текста: представяне на нормативните условия за преодоляване на рисковите фактори; 
провеждане на емпирично изследване сред служители в нощни заведения в страната; 
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анализ на получените данни; изводи и препоръки. Анализът включва честотни раз-
пределения и крос-таблици по някои ключови социални и демографски признаци.  

 

2. Нормативни предпоставки за преодоляване на рисковите фактори и ком-
пенсиране условията на труд в Р България 

Националната нормативна база, касаеща условията на труд, има разнороден и 
разнопосочен характер. Тя съдържа международни, национални и отраслови актове и 
стандарти, които са с различна правна сила. Общият им брой е над 500 [3]. Към този 
момент голяма част от актовете са синхронизирани с европейското законодателство. 
Република България е ратифицирала също така почти всички конвенции и препоръки 
на Международната организация на труда. 

Нормативните изисквания важат за всички отрасли, предприятия и организации 
(разбира се, със съответните уточнения и специфициране), но когато се заговори за 
професионален и здравословен риск, на преден план излизат „тежките“ производства 
и свързаните с тях професии и длъжности – миньори, строители, пилоти, шофьори, 
пожарникари и т.н. Факт е, обаче, че няма труд без риск и това насочи нашето внима-
ние към една почти неизследвана област – трудът на хората, работещи в нощни заве-
дения. Без претенции за изчерпателно обхващане на тематиката, с изследването, 
което представяме в настоящата статия, ще се опитаме да очертаем някои основни 
проблеми. 

Съществува ясна регламентация на условията и ограниченията, при които може 
да се открие и впоследствие да работи едно заведение, а така също и за изискванията 
и документите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
на служителите. Специално за заведенията за хранене (ресторанти, пицарии, барове, 
кафе-аперитиви, бирарии, заведения за бързо хранене и др.) има над 40 документа от-
носно ЗБУТ [2]. 

Съгласно Рамкова директива на ЕС 89/391 [4] за всяко работно място трябва да 
се направи оценка на риска и в зависимост от отчетения резултат да се планират и 
внедрят адекватни мерки за превенция на риска и за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. За целите на нашето изследване се интересуваме обаче 
само от това, как хората, работещи в нощните заведения, възприемат и се отнасят 
към рисковите фактори в тяхната работа. 

Условията на труд представляват съвкупност от първични и вторични елемен-
ти на производствената среда и производственото оборудване, които пряко или кос-
вено оказват влияние върху живота, здравето и работоспособността на човека в про-
цеса на неговата трудова дейност. Съгласно основния нормативен документ в тази 
област – Закона за здравословни и безопасни условия на труд – здравословни и без-
опасни са тези условия, които не водят до възникването на професионални заболява-
ния и трудови злополуки в процеса на работа, като създават предпоставки за психи-
ческо и социално благополучие на заетите лица [1]. 

Факторите на работната среда, които пряко влияят върху хората са: интензив-
ност на труда; монотонност на труда; технически средства; санитарно-хигиенни 
условия на труда; режим на труд и почивка. За всеки от тези фактори съществуват 
правила, препоръки и изисквания, чието неспазване може да доведе до редица нега-
тивни последици, т.е. всеки от гореспоменатите фактори крие някакви рискове.  

 

3. Резултати от емпирично изследване на рисковете от труда и удовлет-
вореността от работата сред служители от нощни завадения 

Конкретен повод за провеждане на емпиричното изследване стана поставеният 
от студенти проблем по време на занятие по УЧР. Обсъждайки темата за безопасни и 
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здравословни условия на труд, беше повдигнат въпроса дали тези условия се спазват 
в нощните заведения. За наше учудване се оказа, че тази област е почти неразработе-
на, доколкото примерите в учебниците и литературата се отнасят главно до тежки 
професии като миньори, работещи на голяма надморска височина, под водата и т.н. 
Не можахме да открием нито една публикация, касаеща този въпрос и поради тази 
причина решихме със студентите да проведем собствено изследване. Въпросникът бе 
съставен, тестван и усъвършенстван от авторите, а студентите бяха анкетьорите. 
Предвид това, че въпросникът беше готов малко преди коледните празници на 2015 г., 
студентите имаха достатъчно време до края на януари да раздадат и съберат 240 ва-
лидни анкетни карти. От обсъждането на картите стана ясно, че в повечето случаи те 
са посещавали по един или друг повод такива заведения и са раздавали картите на 
различни служители за доброволно попълване. Това предполага висока степен на 
достоверност на данните, още повече че липсващите отговори на един или друг 
въпрос са много малко – под 3% от случаите. 

 
3.1. Характеристики на извадката 
Анкетирани са 240 служители от нощни заведения в страната. От тях жените и 

мъжете са почти поравно (49.8% жени и 50.2% мъже). Преобладават респондентите 
със средно-общообразователно ниво (54%), 21% са със средно-професионално об-
разование, 18% – бакалаври, 3% – магистри и 4% – с основно образование. В зависи-
мост от заеманата длъжност 39% са сервитьори, 36% – бармани, 6% – охранители, 
по 5% – артисти/танцьори и зам. управители, 3% – DJ, по 1% – хигиенисти и хостеси 
и останалите са под 1% (промотъри и гардеробиери). По-голямата част от анкетира-
ните са на възраст 21-25 г. (49%), следвани от тези на възраст 16-20 г. (25%), 26-30 г. 
(20%) и над 30 г. – 6%. Средната възраст на работещите е 24 г. Сред анкетираните 
преобладават служители със стаж до 1 г. (34%), следвани от тези със стаж от 1 до 2 г. 
(25%), от 2 до 3 г. – 17% и служители с над 3 г. стаж (24%). Средният стаж на анкети-
раните лица е 2.9 г.  

Преобладаващата част от заведенията са от голям/областен град (59%), следва-
ни от заведения в столицата (27%), малък град (12%) и курортно място (2%). По-
голямата част от заведенията имат от 10 до 15 души персонал (40%), следвани от те-
зи със 16-20 души персонал (27%), микро-заведения с брой служители от 0 до 9 
(18%) и заведения с над 20 служители (15%). Според дефиницията на ЕС всички те 
принадлежат към категорията микро и малки предприятия  

В преобладаващата част от отговорите на респондентите не се наблюдават 
съществени разлики между мъжете и жените, възрастовите групи, стажа, типа насе-
лено място и размера на фирмата. Поради тази причина при представянето на резул-
татите ще бъде обърнато внимание само на очертаващите се значими различия. 

 
3.2. Възприятия на рисковите фактори на работното място от работещите в 

нощни заведения 

Риск от трудова злополука: За почти 28% от анкетираните съществува значите-
лен риск от трудова злополука на работното място. Около 40% оценяват този риск 
като нисък, а общо 32% смятат, че има някакъв риск в средна степен (Приложение, 
Табл. 1). Значими разлики има само в отговорите на респондентите с различни про-
фесии и длъжности. Рискът е значителен в по-голяма степен за работещите като 
охранители (73%), хостеси (67%), зам. управители (60%) и DJ (57%); нисък главно за 
хигиенисти (67%) и артисти/танцьори (67%).  
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Риск от професионално заболяване: Близо 2/3 смятат, че опасността от развива-
не на професионално заболяване във връзка с изпълняваната от тях работа е незначи-
телна, 16% я оценяват в средна степен, докато около 27% считат, че тази опасност е 
голяма (Прил., Табл. 2). Подобно на отговорите на предишния въпрос, значими 
разлики има в отговорите на респондентите с различни професии и длъжности, но 
се наблюдават такива и при хората от различни населени места и на различна 
възраст. Опасността е значителна в по-голяма степен за работещите като хостеси 
(67%), артисти/танцьори (58%) и DJ (57%); средна главно за зам. управители (40%), 
част от DJ (29%); и ниска предимно за хигиенисти (67%) и артисти/танцьори (67%) 
(Cramer’s V= 0,264, Approx. Sig.= 0,008). Тази опасност е по-силно усещана в заведе-
нията от столицата (40%) и курортните места (40%) (Cramer’s V=0,177, Approx. 
Sig.=0,043), а така също и от служителите над 30 г. (43%) (Cramer’s V= 0,194, Approx. 
Sig.= 0,014). 

Риск от нервно напрежение: За разлика от отговорите на първите два въпроса, 
над половината от анкетираните (53%) смятат, че работата им е свързана с високо 
нервно напрежение; 24% го приемат за средно; докато 23% считат, че то е ниско 
(Табл. 1).  

 
Таблица 1. Настоящата ми работа е свързана с високо нервно напрежение (%) 

 Брой Процент Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

1 19 7.9 7.9 7.9 
2 36 15.0 15.0 22.9 
3 58 24.2 24.2 47.1 
4 60 25.0 25.0 72.1 
5 67 27.9 27.9 100.0 

 
Скала:  
1 – напълно несъгласен;  
5 – напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Тук значимите разлики са според длъжности и професии, възрастови групи, 
стаж и размер на фирмата. Напрежението е високо главно за DJ (100%), хостеси 
(100%), управители/собственици (73%), хигиенисти (67%), охрана (67%) и сервитьо-
ри (58%), а е ниско най-вече за артисти/танцьори (67%) (Cramer’s V= 0,269, Approx.  

Sig.= 0,004). Напрежението е високо предимно за работещите на възраст 26-30 г. (72%) 
(Cramer’s V= 0,190, Approx. Sig.= 0,017), а така също за тези със стаж от 1 до 2 г. (66%) и над 
3 г. (63%) (Cramer’s V= 0,205, Approx. Sig.= 0,005). От високо напрежение се оплакват най-
вече служителите от микро-фирмите (74%) (Cramer’s V= 0,182, Approx. Sig.= 0,041). 

Риск от физическо натоварване: Работата е свързана със силно физическо на-
товарване за около 35% от респондентите, за други 35% тя не предполага такова 
натоварване, а за 30% физическото натоварване е средно (Прил., Табл. 3). Единстве-
ната значима разлика в 90% доверителен интервал е между работещите в курортните 
места, за 80% от които натоварването е силно (Cramer’s V= 0,172, Approx. Sig.= 0,058).   

Риск от използване на работното оборудване: Едва 16% от анкетираните нами-
рат, че съществува голям риск. За 19% рискът е среден и за 65% този риск е нисък 
(Прил., Табл. 4). Значимите разлики, в случая, са между възрастовите групи и заведе-
нията от различните населени места. Този риск се отчита като висок от малко по-го-
лям дял от служителите на възраст над 30 г. (21%) (Cramer’s V= 0,182, Approx. Sig.= 0,032) и 
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от доста по-голям дял от работещите в курортите (60%) (Cramer’s V= 0,176, Approx.  

Sig.= 0,046). По другите показатели няма значими разлики. 

Риск, свързан с обслужваните клиенти: Рисковете (проблемите) във връзка със 
спецификата на обслужваните клиенти са отчетени като високи от 47% от 
анкетираните. Тези рискове са средни за 19% и ниски за малко над една трета от тях 
(34%) (Прил., Табл. 5). По повечето показатели няма значими разлики, освен при 
диференциацията по професии и длъжности в 90% доверителен интервал. Рискът се 
възприема като висок предимно от охраната (87%), хостесите (67%) и хигиенистите 
(67%) (Cramer’s V= 0,243, Approx. Sig.= 0,055). 

Риск, свързан с нетрадиционното работно време: Значителни рискове за здра-
вето и живота си във връзка с нетрадиционното работно време отчитат 45% от 
анкетираните. За 22% този риск е среден, а за останалите 33% – нисък. Единстве-
ната съществена разлика е сред работещите от малък град, като 61% от тях смятат, 
че нетрадиционното работно време създава голям риск за тяхното здраве и живот 
(Табл. 2) 

 
Таблица 2. Налице са проблеми (рискове за здравето и живота)  

във връзка с нетрадиционното работно време * Тип населено място (%) 

Тип населено място  Общо  
Курорт Малък 

град 
Голям/областен 

град 
Столица  

1  7,1 14,7 11,3 12,6 
2 60,0 10,7 20,6 17,7 19,5 
3  21,4 19,9 32,3 22,9 
4 20,0 17,9 28,7 24,2 26,0 

Скала:  
1 – напълно 

несъгласен;  
5 – напълно съгласен 

5 20,0 42,9 16,2 14,5 19,0 
 Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(Cramer’s V= 0,179, Approx. Sig.= 0,035) 

 
Риск, свързан с шума: Малко по-висок дял от анкетираните (46%) смятат, че 

шумът представлява сериозен рисков фактор за тяхното здраве. За 22% този риск е 
среден, а за 32% – нисък (Прил., Табл. 6). Съществените разлики тук са по длъжнос-
ти и професии. Рискът е оценен като значим предимно от DJ (86%) и артисти/ 
танцьори (58%). Рискът е среден главно за хигиенисти (67%) и управители (42%), а 
нисък – предимно за зам. управители (60%) (Cramer’s V= 0,250, Approx. Sig.= 0,032). 

Риск, свързан с осветлението: Рискът за здравето във връзка с осветлението в 
заведенията е висок за 33% от работещите, среден – за 21% и нисък за 47% (Прил., 
Табл. 7). Този риск е нисък предимно за мъже (53%) и среден предимно за жени 
(26%) (Cramer’s V= 0,203, Approx. Sig.= 0,045). Другата значима разлика е спрямо размера на 
заведението. Половината (50%) от работещите в по-големите заведения отчитат 
този риск като висок (Cramer’s V= 0,180, Approx. Sig.= 0,047). 

Риск, свързан със замърсяването на въздуха: Значителни рискове за здравето и 
живота, свързани със замърсяването на въздуха на работното място споделят 44% от 
всички анкетирани, без значими разлики по основните характеристики (Прил., Табл. 8). 
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3.3. Удовлетвореност от работата 
Възможности за развитие и кариера: Едва 20% от анкетираните считат, че 

сегашната им работа дава възможност за бъдещо развитие и кариера, докато 63% 
изразяват несъгласие, а 17% нямат определено мнение (Прил., Табл. 9). Няма значи-
ми разлики по пол, тип населено място и размер на фирмата. Такива разлики обаче са 
налице в зависимост от възрастта и стажа, както и от длъжностите/професиите на 
респондентите. С увеличаването на възрастта, нараства делът на тези, които виждат 
възможности за развитие и кариера – такива са 50% от служителите на възраст над 30 г. 
срещу 15-16% от служителите на възраст до 20 г. и 25 г. (Табл. 3).  
 

Таблица 3. Смятате ли, че работата ви дава възможност за бъдещо развитие 
 и кариера? (разпределение според възрастта) (%) 

Възрастови групи  
16-20 г. 21-25 г. 26-30 г. Над 30 г. 

Общо 

1 40.0 25.5 13.6 14.3 26.0 
2 25.5 41.8 38.6 21.4 35.9 
3 18.2 16.4 18.2 14.3 17.0 
4 14.5 10.9 25.0 28.6 15.7 

Скала:  
1 – напълно 

несъгласен;  
5 – напълно съгласен 

5 1.8 5.5 4.5 21.4 5.4 
Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(Cramer’s V= 0,193, Approx. Sig.= 0,015) 

 
Подобна е ситуацията и със стажа. По-голям дял от служителите със стаж над  

3 г. виждат добри възможности за развитие и кариера (35%) срещу едва 12% от 
служителите със стаж до 1 г. (Cramer’s V= 0,271, Approx. Sig.= 0,000). Що се отнася 
до длъжностите/професиите: възможности виждат предимно DJ (71%), управители 
(58%) и зам. управители (60%). Няма такива възможности главно според хигиенисти 
(100%), артисти/танцьори (80%), сервитьори, бармани, хостеси и охрана (около 66% 
от тях) (Cramer’s V= 0,305, Approx. Sig.= 0,000).  

„Оценка“ за работата – „Бихте ли препоръчали подобна работа на ваши близки 
и приятели?“. От запитаните 23% биха препоръчали тази работа на близки и 
приятели; 42% биха се въздържали; и 35% донякъде биха направили подобна пре-
поръка (Прил., Табл. 9). Тук единствената значима разлика е по длъжности и про-
фесии. Препоръките биха дошли в по-голяма степен от управители/собственици 
(58%), зам. управители (40%) и хостеси (33%). Не биха препоръчали тази работа 
хигиенистите (100%), охранителите (57%) и артистите/танцьорите (50%) (Cramer’s 
V= 0,288, Approx. Sig.= 0,000).  

Общо удовлетворение от работата: От запитаните, 40% са напълно или по-
скоро удовлетворени от сегашната си работа, 23% – не са, а 37% са някъде по 
средата. Удовлетворени в по-голяма степен са мъжете (49% при 30% от жените) 
(Cramer’s V= 0,232, Approx. Sig.= 0,013). Налице е по-висока степен на удовлетвореност и 
от някои длъжности и професии: зам. управители (80%), артисти/танцьори (83%) и 
управители/собственици (58%) (Cramer’s V= 0,352, Approx. Sig.= 0,000). Няма значими 
разлики по тип населено място, възрастови групи и размер на фирмата. Такива разлики 
има, обаче, в зависимост от стажа: близо 57% от служителите със стаж над 3 г. са удов-
летворени в сравнение с 30% от служителите със стаж до 1 г. (Табл. 4) 
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Таблица 4. В каква степен се чувствате удовлетворени от работата си? 

Стаж в заведението  
0 - 1 г. 0 - 1 г. 0 - 1 г. 0 - 1 г. 

Общо 

1 10.5 10.7  3.8 7.2 
2 22.4 14.3 7.9 15.1 16.1 
3 36.8 39.3 47.4 24.5 36.3 
4 27.6 30.4 34.2 35.8 31.4 

Скала:  
1 – напълно несъгласен;  
5 – напълно съгласен 

5 2.6 5.4 10.5 20.8 9.0 
 Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(Cramer’s V= 0,198, Approx. Sig.= 0,010)  
 

4. Заключение  
Анализът на рисковите фактори за работа в нощни заведения показва, че с най-

високи стойности са факторите: високо нервно напрежение (средна стойност 3.50 по 
5-степенна скала); шум (3.30); специфика на обслужваните клиенти (3.28); не-
традиционно работно време (3.21); замърсяване на въздуха (3.12); силно физическо 
натоварване (3.02). Най-ниско е оценен рискът от използване на работното оборудва-
не (2.29), следван от професионално заболяване във връзка с изпълняваната работа 
(2.55); осветление (2.82) и трудова злополука (2.91). Удовлетворението от работата 
също е над средно ниво (3.19). Препоръките за подобна работа на близки и познати е 
около средата (2.75), а отговорите на въпроса дали тази работа дава възможност за 
бъдещо развитие и кариера имат по-ниска от средната стойност (2.37).  

Тези резултати, както и общата демографска характеристика на респондентите 
дават основание да се обобщи, че: (1) в нощните заведения работят предимно млади 
хора (до 25 г.), за които в повечето случаи това е първа работа и (2) голямата част от 
тези млади хора, гледат на сегашната работа най-често като на временна.  

Сравнително високото ниво на удовлетворение може да отразява типичното за 
младите хора желание за работа, свързана с повече забавления В същото време тази 
работа изглежда временна поради това, че не дава много възможности за бъдещо раз-
витие и кариера. Ако лицата не си намерят друга работа обаче, започват да свикват 
със сегашната и да търсят възможности за изява. Не случайно такива възможности 
според данните отчитат предимно служителите с по-висок стаж и на относително по-
висока възраст.  

Поради ограничения трудов опит или липсата на такъв, голяма част от респон-
дентите по всяка вероятност не познават добре трудовото законодателство и не са 
наясно в какво се изразява правото им на здравословен и безопасен труд. Не е за пре-
небрегване и фактът, че за да не загубят работата си (а и понеже гледат на нея като на 
временна), служителите предпочитат да не протестират дори и когато виждат нередности. 

Освен това почти всички рискови фактори проявяват негативното си влияние 
след известно „натрупване“ и след време. За младия и устойчив организъм това влия-
ние се изразява в моментен дискомфорт, който лесно се преодолява и не оставя „ви-
дими последствия“. В този смисъл опасностите за здравето и живота, произтичащи от ус-
ловията и характера на работата не се осъзнават и не се и отчитат като голям проблем. 

В заключение, можем да отправим препоръка към работодателите за стриктно 
спазване на нормативните изисквания и (независимо от „цената“) за осигуряване на 
колкото се може по-безопасни и комфортни условия за работещите. Към самите ра-
ботещи в нощни заведения, препоръката е – независимо колко „временна“ ви изглеж-
да работата и колко „далечна“ и минимална ви се струва вероятността да пострадате – 
следете сами за безопасността си и изисквайте полагаемите ви се здравословни ус-
ловия на труд. 
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Приложение 

 

Таблица 1. Съществува значителен риск от трудова злополука на работното ми място 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 29 12.1 12.1 12.1 
2 65 27.1 27.1 39.2 
3 77 32.1 32.1 71.3 
4 37 15.4 15.4 86.7 
5 32 13.3 13.3 100.0 

 
Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен  

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 2. Има голяма опасност от развиване на професионално заболяване  
във връзка с изпълняваната от мен работа 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 69 28.7 28.9 28.9 
2 66 27.5 27.6 56.5 
3 38 15.8 15.9 72.4 
4 36 15.0 15.1 87.4 
5 30 12.5 12.6 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Total 239 99.6 100.0  
Missing System 1 .4   

 Общо 240 100.0   
 

Таблица 3. Работата ми предполага силно физическо натоварване 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 38 15.8 15.8 15.8 
2 45 18.8 18.8 34.6 
3 71 29.6 29.6 64.2 
4 47 19.6 19.6 83.8 
5 39 16.3 16.3 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 4. Съществува голям риск (опасност) при използване на работното оборудване 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 73 30.4 30.5 30.5 
2 79 32.9 33.1 63.6 
3 46 19.2 19.2 82.8 
4 26 10.8 10.9 93.7 
5 15 6.3 6.3 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Total 239 99.6 100.0  
Missing System 1 .4   

 Общо 240 100.0   
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Таблица 5. Налице са доста рискове (проблеми) във връзка със спецификата на обслужваните клиенти 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 30 12.5 12.5 12.5 
2 49 20.4 20.4 32.9 
3 46 19.2 19.2 52.1 
4 55 22.9 22.9 75.0 
5 60 25.0 25.0 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 6. Съществуват значителни рискове за здравето и живота,  
свързани със шума на работното място 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 31 12.9 12.9 12.9 
2 43 17.9 17.9 30.8 
3 54 22.5 22.5 53.3 
4 47 19.6 19.6 72.9 
5 65 27.1 27.1 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 7. Съществуват значителни рискове за здравето и живота,  
свързани с осветлението на работното място 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 45 18.8 18.8 18.8 
2 65 27.1 27.1 45.8 
3 50 20.8 20.8 66.7 
4 48 20.0 20.0 86.7 
5 32 13.3 13.3 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 8. Съществуват значителни рискове за здравето и живота,  
свързани със замърсяването на въздуха на работното място 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 48 20.0 20.0 20.0 
2 39 16.3 16.3 36.3 
3 47 19.6 19.6 55.8 
4 48 20.0 20.0 75.8 
5 58 24.2 24.2 100.0 

Скала:  
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Общо 240 100.0 100.0  
 

Таблица 9. Бихте ли препоръчали подобна работа на ваши близки и приятели? 

 Брой Процент Валиден процент Кумулативен 
процент 

1 35 14.6 14.8 14.8 
2 63 26.3 26.6 41.4 
3 83 34.6 35.0 76.4 
4 38 15.8 16.0 92.4 
5 18 7.5 7.6 100.0 

Скала: 
1 - напълно несъгласен;  
5 - напълно съгласен 

Total 237 98.8 100.0  
Missing System 3 1.3   
Общо 240 100.0   
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СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯТА 
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SYSTEMATIC APPROACH TO INTERNAL COMMUNICATIONS 

WITHIN THE ORGANIZATION  
 

Assoc. Prof. Nadya Mironowa, PhD 
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Резюме: Понятието „вътрешнофирмени комуникации“ се използва в организацион-
ната теория и в теорията на информацията в различни аспекти. От една страна 
то се асоциира с работата на специалистите по връзки с обществеността, по уп-
равление на човешките ресурси и комунакационните мениджъри и по-скоро насочва 
вниманието към работата на отделите, ангажирани пряко или косвено с управле-
ние на човешките ресурси. От друга страна, вътрешните комуникации се интерпер-
тират от гледна точка на техническото и технологично обезпечаване на комуника-
ционния процес. Значението на вътрешните комуникации за управлението, от тре-
та страна, е в умението да се използват двата споменати аспекта за формализира-
не и контрол върху движението на управленската информация. Това поражда необ-
ходимост от оформяне на общ подход, базиран на системните знания, при който 
управленската комуникационна система се разглежда като интеграция на тех-
ническо и социално-психологическо ниво на едни и същи процеси. Докладът дава 
информация за един възможен подход към изучаването на вътрешната комуника-
ционна система, основан на системната теория.  
 

Ключови думи: комуникация, вътрешна комуникация, комуникационна система, 
комуникационна среда, видове вътрешна комуникация 

 
Abstract: The term „internal communication” is used in organizational theory and 
information theory in various aspects. On the one hand it is associated with the work of 
specialists in public relations, management of human resources and komunakatsionnite 
managers and rather draws attention to the work of the departments involved directly or 
indirectly with human resource management. On the other hand, internal communications 
interpertirat in terms of technical and technological support the communication process. 
The importance of internal communications management, third party, is the ability to use 
both mentioned aspects to formalize and control the movement of management information. 
This makes it necessary to form a common approach based on systematic knowledge that 
management communication system is seen as the integration of technical and socio-
psychological level the same processes. The report provides information on a possible 
approach to the study of the internal communication system based on the system theory. 
 

Keywords: communication, internal communication, communication system and communication 
environment, types of internal communication 
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Вътрешнофирмените комуникации или само „вътрешни комуникации“ имат 
дълга история в практиката, която се корени още в началото на викторианската епоха 
и първите манифактури. Като обект на изследване и мениджърска дисциплина, обаче, 
тя е сравнително млада и развитието и започва и се задълбочава едва през 20. век [1]. 

Вътрешните комуникации изследват и служат основно на функционирането на 
вътрешната среда на организацията. Когато са добри, връзките между отделните ор-
ганизационни единици са координирани и здрави. В случай на лоша комуникация 
може да се стигне до разкъсване на тези връзки: процесни, оперативни, координаци-
онни, междуличностни. Това води да възникване на некоординираност и напрежение, 
което от своя страна води и до потенциално влошаване на резултатите на организа-
цията.[2] 

За целите на настоящата разработка ние ще приемем, че вътрешните комуника-
ции за комуникацията във вътрешната среда на организацията с нейните служители, 
както  и на служителите с организацията.   

Вътрешнофирмената комуникация е двигател на цялостната дейност на органи-
зацията. Тя полага основите на мотивацията и чрез нея се постига познание у служи-
теля за това в какво се състои неговата дейност и какви цели ще постигне той и цяла-
та организация, извършвайки я. Тоест вътрешнофирмената комуникация спомага за 
създаване на усещане за съпричастност и ангажираност с визията, целите и ценнос-
тите на организацията. 

Същевременно вътрешнофирмената комуникация не може да се разглежда изо-
лирано от външнофирмената, тъй като фирмата представлява обособена система, 
функционираща в съответната външна среда и си взаимодейства с нея чрез своя 
„вход“ и „изход“[3].  

Според Вайк, междуличностното комуникиране е в основата на организацията, 
тъй като създава структури, които от своя страна оказват влияние върху това, което 
се казва и прави, както и върху това извършва тези действия[4]. 

От терминологична гледна точка, освен „вътрешнофирмени комуникации“ или 
все по-разпространеният термин „вътрешни комуникации“ се използва също така и 
терминът „комуникация на организацията“ по примера на нобеловия лауреат Хърбърт А. 
Саймън, който през 1947 година пише за „комуникационни системи на организа-
цията“[5]. 

От гледна точка на историята на научните изследвания в областта на комуника-
цията според Юск и Робъртс класическите структурни похвати първоначално са били 
центрирани около формалните структури, административните функции, трудовата 
ефективност и системите за мениджърски контрол. Класическите теоретици също са 
били на различни мнения за комуникацията. Тейлър прокарва ролята на комуника-
цията в посока нагоре и стратегиите за убеждаване в посока „надолу“ – при въвежда-
нето на неговата „ментална революция“, докато Уебър е концентрирал усилията си 
върху превода на правила и инструкции в писмена форма като насочена „надолу“ 
заповедна комуникация. Файол е иззследвал комуникацията повече от останалите 

                                                 
1 Харизанова М.,Н.Миронова. Комуникации в управлението. АвангардПрима. 2008. Стр. 139 
2 Харизанова М.,Н.Миронова. Комуникации в управлението. АвангардПрима. 2008.  
3 Димитрова, И. Вътрешнофирмена комуникация – състояния, проблеми, перспективи в: 
Научни известия. т. IV., кн. 1, Благоевград, 2008  
4 Weick, Karl E. Theorizing about organizational communication in: Handbook of organizational 
communication. Sage publications. Newbury park. California, 1989 
5 Simon, Herbert. Administrative Behaviour. Simon & Schuster.,1997 
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теоретици, като е демонстрирал как неговите мениджърски принципи могат да бъдат 
кодифицирани и комуникирани чрез изграждане на система за даване на заповеди, 
поставяйки ударение върху превъзходството на устната комуникация лице в лице[6].   

Като цяло можем да кажем, че представата за вътрешнофирмените комуника-
ции се мени в крак с променящия се свят. Ако само преди няколко десетилетия е би-
ло възможно комуникацията да бъде сведена основно до съобщения, свързани с опе-
ративната дейност на предприятието, то в променящия се и глобализиращ се свят, 
служителите стават основни партньори на своя работодател. Това изисква и предо-
ставянето на много повече и по-разнообразна информация, съобразена не рядко и с 
културните различия, с които се сблъскват редица международни компании. 

 
1. Роля и цели на вътрешно фирмените комуникации 
1.1 . Роля на вътрешнофирмените комуникации 
Според Кърк: „традиционно вътрешните комуникации са фокусирани върху 

съобщаването на мениджърски заключения и трансформирането на управленските 
мисли в съобщения за масово разпространение сред „войските“[7]. Това е и традици-
онното разбиране за ролята на вътрешните комуникации. Често пренебрегван техен 
аспект е обратната връзка и проверката на това доколко разпространената информа-
ция е полезна и разбираема.  

В развитието на науката за вътрешните комуникации все повече внимание се 
обръща върху разпространяването на информацията по хоризонтала и вертикала, но 
и двупосочно. Според Щол „организациите все повече виждат вътрешните кому-ни-
ка-ции като играещи роля на външно управление на репутацията“[8]. Репутацията на 
работодателя от своя страна води до по-добри резултати на служителите, а оттам и на 
компанията като цяло.  

 

Цели на вътрешнофирмените комуникации 
Основните цели на вътрешнофирмените комуникации в контекста на модерната 

компания са: 
1. Осигуряване на информационните потребности на всички служители на ор-

ганизацията информационна свързаност от гледна точка на координация на проце-
сите. 

Това включва предоставяне на информация за целите и бизнес стратегията на 
организацията, както и по какъв начин те се транспонират в отделните планове за ра-
бота на служителите. Също така тук можем да допълним и информация за вътрешни-
те правила и инструкции на компанията, промените в законодателната и регулатор-
ната среда, процесните промени в други звена, с които работата им е пряко обвър-
зана. 

2. Осигуряване на взаимно разбиране и сътрудничество на база на постигане на 
разбиране на общите цели (между мениджмънта и служителите, между мениджъра и 
неговия екип, между самите екипи). 

Става въпрос основно за постигане на разбирателство за общите целите на ком-
панията, тъй като служителите са по-склонни да предоставят резултати въз основа на 

                                                 
6 Euske, Nancy A. Roberts, Karlene H. Evolving Perspectives in Organization Theory: 
Communication implications in: Handbook of organizational communication. Sage publications. 
Newbury park. California, 1989  
7 Quirke, B. Making the Connections. Burlington, 2008 
8 Stohl, C. Organizational Communication: connectedness in action. Thousand Oaks, CA, 1995 
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частичното чувство за собственост и гордост, което развиват спрямо организацията и 
продуктите и услугите, които тя предоставя[9]. 

3. Оказване на влияние към постигане на обща визия и поведение у служители-
те, осигуряване на стабилност и лоялност. 

Основен елемент от целите на вътрешните комуникации е осигуряването на вза-
имно разбиране за общите цели. Вътрешните комуникации и вътрешният маркетинг 
имат основна цел да промотират целите, визията и мисията на организацията по на-
чин, който ангажира служителя за тяхното постигане. Много често загубата на репу-
тация навън неизменно води до загуба на репутация вътре в организацията. 

Кърк от своя страна допълва към целите на вътрешнофирмените комуникации и 
това, че те следва да изострят вниманието на лидерите към влиянието, което оказват 
върху служителите, както и върху отговорността, която носят, както и че комуника-
ционната стратегия следва задължително да бъде обвързана с бизнес стратегията на 
организацията, тъй като бизнесът може да постигне най-добри резултати, които 
всички, които са ангажирани в него, работят в една посока[10].  

4. Осигуряване на обратна връзка и въвеждане на установените констатации в 
практиката – непрестанно усъвършенстване на комуникациите в рамките на компа-
нията. 

В много организации все още комуникацията тече еднопосочно. Въпреки че 
мениджмънтът признава, че информацията трябва да върви в посока отгоре надолу и 
обратно, те не окуражават често този принцип, тъй като вътрешнофирмените кому-
никации все още не се ползват  приоритета, който би следвало да имат в рамките на 
организацията. 

 
Формиране и измерване на комуникационните канали 
Изключително важна при вътрешните комуникации е обратната връзка. Въз ос-

нова на обратната връзка се осъществява контрол върху дейността и с нейна помощ 
може да се определи дали фирмата комуникира правилно и ефективно. Тя може да 
доведе както до формиране на негативно мнение и вътрешни разрушителни фактори 
така и с нейна помощ могат да бъдат предотвратени вътрешни конфликти.  

За да има обаче ефективна обратна връзка, е необходима дългосрочна работа с 
мениджмънта и служителите с цел постигане на взаимна откритост и доверие. Слу-
жителят, у когото липсва доверие спрямо мениджъра или работодателя, може да се 
превърне в нелоялен такъв. Обратната връзка от негова страна също ще бъде компро-
метирана – от страх, от нежелание или индиферентност спрямо дейността на компа-
нията.  

В идеалния случай при добре организирани вътрешни комуникации, служители-
те са горди със своя работодател и ширят доброто му име. Те са лоялни, което води 
до по-голяма стабилност във вътрешнофирмената среда, а оттам и в позитивно прие-
мане на продуктите и услугите от страна на клиентите на компанията.  

От друга страна  вътрешнофирмени комуникации могат да доведат до конфликт 
във фирмата и по този начин да бъдат засегнати пряко нейните клиенти. Например 
вследствие на тях могат да се проявят недоразумения (недостатъчно добре обяснени 
задачи), които да доведат до преки последствия в качеството на крайния продукт или 
извършената работа. 

                                                 
9 Quirke, B. Making the Connections. Burlington, 2008. стр. 78 
10 Пак там. 
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Ето защо комуникацията следва да върви гладко в низходящ и възходящ ред, 
както и по хоризонтала (между служители на едно и също ниво в организацията. 

Фиг. 1. Посока на комуникиране в рамките на организацията 

 
Модели за обратна връзка с цел подобряване на вътрешните комуникации в 

компанията могат да бъдат разработените пакети за оценка на вътрешните комуника-
ции (internal communication toolkits). Някои от тях разполагат с много добра дефи-
ниция както на понятието „вътрешни комуникации“, така и с детайлна уводна част 
относно необходимостта и начините за анализ и подобряване на комуникациите в ор-
ганизацията. Такъв е например пакетът Internal communication toolkit на CIVICUS – 
международната организация, която предоставя възможност за споделяне на знания 
между компании и граждански организации от различни сектори[11]). Различни инсти-
тути, какъвто е CPID[12] също публикуват доклади по темата – Managing employee 
relations in difficult times – доклад, публикуван през 2012 година, ни представя из-
следване на влиянието на рецесията върху служителите, с препоръки по какъв начин 
следва да се действа в трудни за организацията и служителите времена. Същата орга-
низация също е разработила пакет от мерки, който „ще ви помогне: 

 да разберете ключовите елементи на стратегическия подход спрямо комуни-
кацията със служителите; 

 да разберете какви са взаимните изгоди от тясната коалиция между комуни-
кационната дейност и HR стратегията; 

 да идентифицирате доколко стратегически ориентирана е вашата организа-
ция в опита на служителите за комуникация.“[13] 

Разбира се най-добре за всяка организация е да разработи инструменти за съби-
ране на обратна връзка от своите служители съобразно актуалната вътрешна ситуа-
ция, като цитираните по-горе наръчници могат да послужат като много добра основа.  

                                                 
11  http://www.civicus.org/about-us-125 
12  http://www.cipd.co.uk/cipd-hr-profession/about-us/ 
13 HR: Taking employee communication seriously in: Harnessing the power of employee 
communication. http://www.cipd.co.uk/hr-resources/research/employee-communication-power.aspx 
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Изключително важно е на първо място да се дефинира какъв тип информация 
искаме да съберем от служителите за целите на измерването и, респективно, подобря-
ването на вътрешните комуникации. Това могат да бъдат: 

1. каналите за разпространение на информацията – доколко са ефективни?, в 
каква посока следва да бъдат оптимизирани, ревизирани и развивани? 

2. начините, по които се възприемат съобщенията – дали съобщенията, идващи 
от мениджмънта на компанията, се възприемат позитивно, негативно или неутрално?, 
достоверни ли са те?, навременно ли се предоставя необходимата информация? 

3. обратната връзка – чувстват ли се служителите комфортно с предоставянето 
на обратна връзка?, изпитват ли страх от предоставянето ѐ?, имат ли усещането и 
виждат ли резултат от предоставянето на обратна връзка (предприети действия по 
оптимизация на процеси например)?  

Препоръчително е анкетните карти за събиране на обратна връзка да бъдат с 
добре дефинирани неподвеждащи въпроси, в идеалния случай – анонимни, срещите 
лице в лице да бъдат с ясен дневен ред и да се водят в духа на открит и честен диа-
лог, а от друга страна – резултатите да бъдат оповестявани, ведно с информация за 
предприетите мерки, така че служителите да имат усещането, че също са допринесли 
за подобряването на комуникационната среда в компанията. 

В идеалния случай изследването може да се провежда на годишна база, като 
създаването на годишния план за вътрешни комуникации да бъде обвързано с него, 
така че да бъдат отразени всички необходими предпоставки за успех. 

Видове вътрешнофирмени комуникации 
Вътрешните комуникации могат да обхващат множество аспекти – от комуни-

кирането на съобщения и задачи от мениджмънта на компанията до организирането 
на мероприятия за служителите и ангажирането им доброволчески инициативи 
например. Те могат да бъдат поделяни на база на множество критерии, но за целите 
на настоящата работа ще използваме два основни критерия – комуникация, която е 
обусловена от моментна необходимост, и такава, която е регулярна за компанията. 

Видове вътрешнофирмени комуникации съгласно моментно възникнала 
потребност 

Ако приемем, че компанията функционира в стабилна среда, дейностите по 
комуникиране на стратегията, мисията, визията и целите на компанията, отделните 
задачи или социалните придобивки биха покрили, с малки изключения, дейността на 
специалистите по вътрешни комуникации. 

Когато, обаче, се наложи промяна в дейността, процесите, управлението на ор-
ганизацията, изключително важно е тя да бъде комуникирана по адекватен, разби-
раем и, по възможност, позитивен начин, така че служителят да бъде ангажиран и да 
се превърне в неин двигател, а да не пробуждаме у него отпор срещу нея.  

В тази връзка е необходимо вътрешните комуникатори да работят по определе-
ние сценарии, когато възниква необходимост от комуникиране на извънредни съби-
тия, каквито промяната на процесите и дейностите, комуникирането на проекти в 
компанията или кризисните комуникации. 

Проектна комуникация 
Както е известно проектът представлява извършване на определена дейност с 

твърдо зададени начало и край. Той може да е обвързан със създаването на нови про-
дукти услуги, с въвеждането на законодателни и регулаторни промени в дейността на 
компанията, въвеждането на нови ИКТ технологии и т.н.  
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В наши дни компаниите са все по-проектно ориентирани. Проектното управле-
ние навлиза не само при въвеждането на нови продукти и услуги, но и при моделира-
нето на по-малки процеси или меджупроцесни връзки.  

 
 

 
 
Фиг. 2.  Посока на комуникационните канали при проектното комуникиране 
 

Адаптирано по: Charvat, Jason. Project communications: A plan for getting your 
message across in: http://www.techrepublic.com/article/project-communications-a-plan-
for-getting-your-message-across/ 

 
Като цяло проектното комуникиране може да не заложено в правилата за вът-

решнофирмени комуникации на компанията, а в нейната Проектна методология, 
която също се нарежда между основните управленски документи. Съгласно правила-
та за провеждане на проекти вътре в организацията и правилата за планиране, следва 
да бъде разработен проектен план, който да обхваща всички посочени във Фиг. 2 
аспекти – комуникация в посока на мениджмънта, комуникация в посока на проект-
ния екип и комуникация към клиентите на продукта на проекта. 
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Комуникация, свързана с процесни промени 
В днешния свят на глобализация и непрестанни промени както във външната, 

така и във вътрешната бизнес среда, процесните промени в организацията са неиз-
бежни. Те са отговорът на развиващите се технологии, на разширяването или свива-
нето на бизнеса, на създаването на нови продукти и услуги, на въвеждането на нови 
системи за управление, на отразяването на промените в регулаторната и законодател-
ната рамка, на промените в собствеността, сливанията и придобиванията и т.н. В 
повечето случаи промяната в процеса в една част от бизнеса носи промяна и в други 
негови модули, респ. организационни единици и екипи. Когато промяната се комуни-
кира ефективно и разбираемо, сътресенията при въвеждането на новия модел на ра-
бота могат да бъдат значително намалени. 

За да бъде промяната по-малко стресова, и още повече, за да съумеем да привле-
чем служителите на своя страна, да провокираме техните идеи и ангажираност, след-
ва, по примера на проектната комуникация, да комуникираме процесната промяна 
адекватно и по определени правила.  

Особеното при този вид комуникации е наистина силната ангажираност от стра-
на на работодателя спрямо служителите от гледна точка на оказване на подкрепа по 
време на променящите се процеци. 

По аналогия на проектната комуникация, за комуникирането на промяна също 
се следват определени правила и постулати, като за комуникирането на всяка една 
промяна се използва отделен комуникационен план, който също е отделен от годиш-
ния план за вътрешни комуникации. 

Кризисна комуникация 
Изключително важна е и комуникацията по време на криза. Всяка една органи-

зация може да се сблъска с кризи от различен вид – рязка промяна във външната или 
вътрешната среда, която да окаже неочаквано негативно въздействие върху нейното 
функциониране. Кризата може да бъде свързана с природно бедствие (земетресение, 
наводнение), може да бъде политическа (политическа криза, преврат), икономическа, 
вътрешна за организацията (саботаж на дейността), регионална и пр. Възникването ѐ 
е свързано със заплаха на дейността, имиджа и репутацията на организацията. Криза-
та също така се характеризира с кратко време за реакция. 

Този тип комуникация изисква изключително фокусиране поради „специфич-
ния ритъм на всеки етап от комуникацията“[14], както и вземане на решения в 
изключително къси интервали от време, тъй като „именно факторът време превръща 
ситуацията в спешна, извънредна и критична“[15] 

Регулярна комуникация, свързана с професионалния живот на организа-
цията 

Регулярната комуникация, свързана с професионалния живот на организацията, 
е тази, която е необходима за гладкото функциониране на оперативната дейност. Тя е 
свързана с комуникирането на стратегията, целите и задачите на организацията, 
както и с тяхното отчитане, с предоставянето на информация за важни решения на 
мениджмънта и т.н. 

 
 

                                                 
14 Пачева, Валерия. Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. 
София, 2009  
15 Пак там. 
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1. Комуникиране на визия и мисия на компанията, цели и дейности 
Визията и мисията на организацията не са обект на чести резки промени. 

Въпреки това тяхната регулярна комуникация или обвързването им с други обекти на 
комуникация е от изключителна важност предвид необходимостта от ангажиране на 
служителите с тяхната същност, припознаването им за свои и създаването на усещане 
за принадлежност.  

2. Комуникиране на стратегията на организацията 
Стратегията на организацията обикновено се разработва в дългосрочен план (за 

пет, десет години), като се прави актуализация на годишна база, от която след това се 
извеждат и стратегическите бизнес задачи за годината (разработване на нов продукт 
или услуга, придобиване, разработване на нови пазарни ниши, разширяване или сви-
ване на дейността и т.н.).  

3. Комуникиране на задачи, тяхното възлагане и отчитане на свършената ра-
бота. 

Възлагането на работа е основна функция на организацията. Тази част от вът-
решнофирмената комуникация е пряко свързана с горната точка, а именно – комуни-
кирането на стратегията на компанията. У служителя следва да се създаде усещането, 
че чрез изпълнението на поставените му задачи той пряко или косвено работи в посо-
ка на постигане на общите стратегически цели.  

Използваният подход е отгоре-надолу при възлагането и отдолу-нагоре при от-
читането на извършената работа. За да имаме добре функционираща релация задача – 
продукт, е необходимо тя да бъде възложена по ясен и разбираем начин. 

4. Комуникиране на обучения за служителите 
Предоставянето на обучения за служителите може да бъде в две посоки – от 

една страна това са обучения, които определени длъжностни лица следва да премина-
ват на определен период от време, за да поддържат своите умения и да запазят серти-
фикатите си за работа (одитори, проектни мениджъри, електротехници и т.н.), от 
друга страна това могат да бъдат обучения, насочени към развитието на служителите, 
без да са задължително изискване по закон, но които работодателят е преценил за не-
обходима инвестиция в човешките ресурси (управление на стреса, времето, обучения 
по език, по меки умения и т.н.). 

Комуникирането на тези обучения е важно с цел информация кога и къде слу-
жителят може да посети съответния семинар, както и каква информация от вече 
проведени обучения има достъпна.  
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Abstract: Time banking recognizes that every member of a community has something to 
offer others and that all of us will, from time to time, need some extra help. Unlike a 
traditional job - paid or voluntary - at a time bank everyone’s time is equally valued and 
rewarded. One hour equals one time credit that can be deposit at the time bank and can 
then be spent on services we would like another member of the time bank to do for us. Time 
banking is not intended as an alternative to the mainstream economy or to our public 
services. It is complementary to them and rewards the everyday acts of support that happen 
in our communities. Time banking provides a new kind of mutual insurance scheme - we all 
pay in with our time and then take out the help that we need. 
 
Key words: time banking, time credits, complementary currency  

 
 

За да се справим с предизвикателствата на застаряването на населението успеш-
но, имаме нужда от нови идеи. Най-добрите идеи често са и най-простите. Времевите 
банки са както изключително иновативни, така и лесни за разбиране. Времевите бан-
ки са доказан начин за изграждане на устойчиви местни мрежи за подкрепа. Тези 
банки признават и оценяват факта, че всеки член на общността има какво да предло-
жи на останалите, както и факта, че всички ние понякога се нуждаем от помощ. За 
разлика от традиционния труд – платен или доброволен – във времевата банка време-
то на всеки един се оценява и възнаграждава еднакво. Един час е равен на един вре-
меви кредит – например, един час грижи за дете се равнява на един час помощ в гра-
дината. Тези спечелени часове (времеви кредити) се депозират във времева банка и 
могат да бъдат изразходвани за услуги, които ние желаем да получим от друг член на 
банката.  

Времевите банки не са замислени като алтернатива на мейнстрийм икономиката 
или на публичните услуги. Те са допълващи и заемат уникално място, изпълнявайки 
роля, която за съвременната икономика не представлява интерес. Времевите банки 
възнаграждават тези ежедневни прояви на подкрепа, които си оказват приятели, съсе-
ди или други членове на общността. Те ни позволяват да се срещнем с хора, които 
обикновено не бихме познавали и ни показват, че най-добрият начин за справяне със 
социалните проблеми е да обединим усилията си и да работим заедно върху въпроси-
те, свързани с общите ни интереси. Те осигуряват нов вид схема за взаимопомощ, 
при която  всички ние заплащаме със своето собствено време, за да получим по-
мощта, от която се нуждаем. Отделяйки по няколко часа месечно в полза на остана-
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лите чрез местна времева банка, ние знаем, че това ще ни осигури нови приятели, 
умения и възможности – неща, които парите не могат да купят. Моделът е разумен, 
работи, носи удовлетворение и радост.  

 

Митът за „времевата бомба“ 
Статистическите данни показват, че като нация, ние застаряваме. Семейният 

живот, работата и общественият живот днес са се променили значително от времето 
на нашите родители. Тези промени ще окажат влияние върху нашето бъдеще; те ще 
определят дали ще „стареем добре“ от гледна точка на качеството на живота. Посто-
янно се твърди, че застаряващото население е проблем; че ние стоим върху една 
„времева бомба“, като прогнозите се фокусират най-вече върху „кризата с пенсиите“. 
Времевите банки променят начина, по който се говори за застаряването, както и нега-
тивизма към този проблем, като предлагат нова гледна точка. 

Статистическата тенденция към застаряване на нацията не е нова и този факт се 
дискутира отдавна. Застаряването само по себе си не е проблем; истинският проблем 
е липсата на ново мислене в съзвучие с тази промяна. Публичните услуги и публич-
ната политика не отговарят на нуждите на новата икономическа ситуация и начин на 
живот. Застаряването е линеен и прогнозируем процес. Противоположно на много 
доклади, икономическите и социални ефекти от застаряването на населението изоб-
що не са прогнозируеми: има твърде много променливи, които трябва да бъдат отче-
тени. Едни от най-важните променливи са нашите идеали и възможността да се рад-
ваме на щастливи старини в добро здраве. 

Кризата не е неизбежна. Нашите собствени ценности и действия могат да про-
менят бъдещето в зависимост от това как реагираме на социалните и икономически 
промени. Ние все още имаме избор, когато остаряваме. „Възрастните хора“ не са ед-
ни и същи и не могат да бъдат дефинирани и да им бъдат поставяни етикети един-
ствено от гледна точка на техните нужди. Ние можем да изберем да се оттеглим (да 
се пенсионираме) в своя собствен личен живот, като се опитаме да минимизираме 
влиянието на външния свят. Или да бъдем активни граждани. Ние можем да използ-
ваме повечето свободно време и житейски опит, за да живеем по-добре, вместо да ос-
танем зависими от виждането на някой друг за ценностите в живота. Времевите 
банки са изпитан, доказан и надежден метод за използване на идеите, уменията и 
енергията на хората.  Чрез инвестирането във времева банка чрез активна гражданска 
позиция, ние можем да увеличим подкрепата за мрежи, които осигуряват нашия соб-
ствен общ интерес при опита да остареем добре. 

Остаряване или болест могат да ни попречат да работим във формалната иконо-
мика, но заетостта на пазара на труда не е единственият начин, по който да допри-
насяме за обществото. А какво би станало, ако можем да работим, но не желаем да 
работим повече? Работили сме усилено и сега искаме да правим нещо друго. Непре-
къснато ни се казва, че трябва да работим по-дълго, за да платим за своята пенсия.  
Ако сме безработни, се опитваме да се върнем на работа или живеем зависим живот 
на помощи. Внушава ни се гледната точка, че сме ценни, когато работим единствено 
на пазара на труда.  

Един от отговорите на пенсионната криза и културата на зависимостта е да се 
заличи границата между работа и пенсиониране, да се разшири определението за 
„работа“ и да се възприеме нов идеал за това, какво означава да си „полезен през це-
лия живот“ – подобно на учене през целия живот (lifelong learning – lifelong 
usefulness). Става дума не просто за смяна на думите, които използваме, а за промяна 
на начина на мислене, на начина, по който гледаме на приноса, който правим през 
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трудовата си кариера (working life) – независимо дали сме формално заети или рабо-
тим за невидимата икономика, която създава до 40% от богатството на нацията. 

Все пак ние не работим единствено за пари: от своята работа ние получаваме 
чувството на удовлетворение, на идентичност и принадлежност. Иначе защо някои 
хора избират да продължат да работят тогава, когато финансово нямат нужда да го 
правят? Иначе защо други хора избират да печелят по-малко, но да работят работа, 
която ги удовлетворява по друг начин? Времевите банки оценяват нашата полезност 
и признават нашия принос по човешка скала на ценностите – по скала, която оценява 
приноса на всеки един от нас към качеството на живот на другия. А всеки иска да 
бъде от значение за някого. 

Тъй като заплахата от „времева бомба“ поради застаряване на населението не е 
неизбежна, нужно е да се запитаме какво можем да направим, за да променим бъде-
щето. Как можем да получим това, което искаме, от старостта? Отговорът на въпроса 
дали ще стареем добре не е в пенсионните схеми и здравното осигуряване. Той е в 
собствената ни способност да се справяме, желанието да се променяме и това, което 
ценим в живота. 

 

Ценности, които стоят в основата на времевите банки 
• Реалното богатство на всяко общество са неговите хора. Всеки индивид има 

ценен опит, умения и връзки, за да допринася за благополучието на другите в местна-
та общност. 

• Дейности като отглеждане на деца, грижи за хората, поддържане на безопас-
ност в общностите и борба със социалната несправедливост трябва да бъдат отчитани 
и възнаграждавани като истинска работа. 

• Ние се нуждаем едни от други. Даването и получаването са основните градив-
ни части на позитивни взаимоотношения и здрави общности. 

 

Принадлежността към взаимно подпомагаща се социална мрежа носи повече 
смисъл в нашия живот и води до нови възможности за възобновяване на доверието 
помежду ни. Чрез предефинирането на термините и имайки предвид ценностите, мо-
жем да решим кои промени ще приемем и приложим на практика.  Нашите ценности 
контролират живота ни повече, отколкото си мислим. Петдесетгодишно изследване 
на застаряването и личностното развитие на Харвард Медикал Скул открива, че: 

• Щастлив брак на възраст 50 години е достоверен индикатор за добро качество 
на живота на 80 години. Ниското равнище на холестерола не е! 

• Създаването на нови приятелства с по-млади хора ни носи повече радост от 
живота от пенсионните доходи. 

• Обективното добро здраве е по-малко важно за позитивното стареене, откол-
кото субективното добро здраве: дали се чувстваме болни е това, което е от значение. 

 

Успешното стареене и качество на живота не могат да бъдат прогнозирани или 
измерени чрез пенсионните доходи или разходите за здравеопазване. Когато сме бол-
ни, разбира се търсим професионална помощ от своите лични лекари и специалисти. 
Но кой е отговорен за това да бъдем здрави и да поддържаме здравето си? Превен-
цията е по-добра от лекуването. Прекаленото разчитане на експертна помощ подко-
пава нашата собствена отговорност за позитивно отношение и здравословен начин на 
живот, които засилват имунната система. Чувството, че си нужен предпазва от депре-
сия и на свой ред оказва влияние върху стандарта на грижата за себе си, върху начина 
на хранене, честота на физическите упражнения. Времевите банки могат да имат 
много практически приложения в рамките на системата на здравеопазването: здравно 
образование в общността; взаимопомощ от самите пациенти; транспорт до болница-



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 124

та; схеми за посещения на лекари у дома. Ударението е поставено както върху пре-
венцията, така и върху активното сътрудничество с публичния сектор чрез включва-
нето на хората в грижата за тяхното собствено здраве. 

Времевите банки премахват границите между поколенията и поставят под 
въпрос стереотипите и прикачените етикети  „Млади“ и „Стари“. Възрастните хора 
често биват представяни като изолирани и уязвими, но това е вярно също така и за 
много млади хора. Когато някой си зададе въпроса защо тийнейджъри се включват в 
банди, логичният отговор е, че това им дава усещане за сигурност и принадлежност. 
Днес изглежда разчитаме твърде много на учителите да образоват нашите деца и на 
полицията да налага закон и ред, но всички ние знаем, че „е нужно цяло село, за да се 
отгледа едно дете“ (it takes a village to raise a child). Социалната сплотеност, насърча-
вана и подпомагана от времевите банки, добавя неизмеримо много към качеството на 
живота и помага за изграждането на такова общество, което с гордост бихме остави-
ли на своите внуци. 

 

Как работят времевите банки? 
Хората изброяват уменията и опита, който могат да предоставят, както и това, 

от което се нуждаят. 
Всеки бива интервюиран и осигурява препоръки. 
Всеки час помощ, оказана на някого, носи един времеви кредит на предоставя-

щия я. 
Приносът на всеки един е ценен, уменията на всеки се оценяват еднакво – един 

час е равен на един времеви кредит, независимо от типа на трансакцията. 
Архив на спечелените и изразходени времеви кредити, както и списък с умения-

та на участниците и възможностите за предоставяне на услуги от тях се съхраняват в 
софтуера на компютър.  

Препоръчва се всеки да изразходва своите времеви кредити, тъй като това дава 
възможност на останалите да се чувстват нужни. (За разлика от обикновената банко-
ва сметка, сметката във времевата банка не се олихвява, така че е без значение дали 
сте на червено.) 

Участниците могат да изтеглят времевите кредити, които са спечелили, за да ги 
„изразходят“ срещу умения и подкрепа, предоставени от останалите. 

Времевите кредити се „депозират“ във времева банка. 
Софтуерът се управлява от времеви брокери – лица, които изграждат връзки, 

срещат хората и координират всички трансакции. 
Участниците получават редовни “банкови“ извлечения относно времевите си 

кредити. 
Участниците могат да си даряват времеви кредити един на друг или да ги даря-

ват на общностен „фонд“. 
Времевите кредити не подлежат на данъчно облагане и не се отразяват на въз-

можността за получаване на помощи от държавата. Системата не е идеална, но е до-
казано работеща система – и се основава на един мощен идеал: взаимодостатъчност.  
Даване, получаване и реципрочност са основните градивни елементи на всички 
взаимоотношения и здрави общности. Колкото повече даваме и получаваме, толкова 
по-силни и богати ставаме всички ние. Самодостатъчността предполага, че ние сами-
те можем да подсигурим своите нужди, че не се нуждаем от никого (единствено от 
пари в банката). Споделянето и сътрудничеството като част от взаимно подпомагаща 
се местна социална мрежа е много по-вероятно да запази нашето здраве, щастие и 
благополучие за продължителен период от време. Вместо винаги да търсим извън 
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своите общности „експертни“ услуги и подкрепа, която ни е нужна, времевите банки 
разкриват огромен ресурс от умения и опит, които ние самите можем да предоста-
вим: 

• Практически умения, като: грамотност за възрастни, съвети и адвокатски услу-
ги, грижа след училище, изкуство и занаяти, гледане на деца, банкови съвети, по-
правка на велосипеди, счетоводство, миене на коли, коучинг и менторинг, компютър-
ни умения, готварство, правене на компания, уроци по танци, разхождане на куче, 
шофиране, спешни случаи, развлечения и събития, семеен бюджет, фитнес, попълва-
не на формуляри, градинарство, фризьорство, холистични терапии, интериорен ди-
зайн, гладене, молби за работа, шиене, уроци по езици, местни знания, уроци по му-
зика, опазване на природата, странни професии, подкрепа на родители, гледане на 
животни, редактиране, поправки, плетене, пазаруване, спортни тренировки, помощ с 
телефона, машинопис, пране. 

• Адаптиране, анализиране, оценка на ситуацията, общуване, изграждане на 
съгласие, критикуване, вземане на решение, фокусиране, независимо мислене, меж-
дуличностни умения, лидерство, слушане, медиация, менторство, мотивация, работе-
не в група, обръщане на внимание на детайлите, планиране, организиране, поставяне 
на приоритети, изследване, продаване, социализиране, изграждане на стратегия, из-
граждане на екип, креативно мислене, различна гледна точка, визия. 

 

Защо времевите банки работят? 
Защото те успяват да свършат нещата тогава, когато другите схеми се провалят: 
• те събират заедно много различни хора и ги ценят еднакво; 
• те използват „Местна валута“, базирана на времето, която има свой собствен 

живот; 
• те са модел за сътрудничество, при който хората работят заедно за общото 

добро; 
• те осигуряват възможности за хората да изградят увереност в себе си и да до-

кажат своите умения, тогава, когато другите гледат на тях като на бреме; 
• те са средство, което организации, групи и индивиди могат да използват, за да 

споделят ресурси и да работят заедно; 
• те подобряват използването на местни знания и ресурси, като правят общност-

та по-силна; 
• те възнаграждават участието и обвързаността в общността за дълъг период от 

време, не само през времето на изпълнение на дадена „инициатива“ или „проект“; 
• те премахват бариерите като срещат заедно групи, които обикновено не биха 

се срещнали, като например млади и възрастни хора; 
• те преодоляват културните проблеми, свързани с чувството за малоценност, 

когато искаме помощ от другите. 
 

Тъй като времевите банки са приобщаващи, то всеки може да се присъедини 
към тях. Времевите банки са отворени за хора от всички възрасти, етническа и кул-
турна принадлежност. На практика, времевите банки се нуждаят от разнообразие на 
своите членове, за да има много различни умения, които да бъдат разменяни. 

Тъй като времевите банки променят ситуацията дългосрочно, те отправят 
предизвикателство към културата на зависимостта. Участниците не са единствено 
„ползватели на услуги“ или „доброволци“, те са едновременно и двете. 

Времевите банки предлагат двупосочна и равнопоставена размяна, като из-
граждат умения и увереност, както и мрежи, които са устойчиви, тъй като те са за 
местните хора, създадени са от местни хора и са собственост на местни хора. 
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Инструментариум за създаване на времева банка 
Времевата банка е по-скоро инструментариум за постигане на целите на общ-

ността, отколкото организация или проект. Нейните главни ценности не се променят, 
но „инструментите“ могат да се използват в много различни случаи. Времева банка 
може да бъде създадена или включена в съществуваща организация: от общински 
център, кабинет на общопрактикуващ лекар или библиотека до социален клуб. Вре-
мевата банка може да работи в рамките на доброволческа организация, в отделите за 
предоставяне на здравни и социални услуги. Инструментите могат да бъдат използва-
ни за създаването на най-различни видове времеви банки. 

Най-популярният вид обикновено е базиран в определен квартал, като целта е 
да бъдат стимулирани  местните хора да се опознаят и да се доверяват един на друг 
като споделят своите умения. Хора от различни възрасти, които притежават много 
различни умения биват включени, като така се подпомага възможността за изгражда-
не на усещане за общност. Въпреки че повечето от членовете са отделни лица, мест-
ни групи и организации също могат да се включат. Има и по-специализирани време-
ви банки, които включват групи с еднакви интереси. Пример за това са времеви бан-
ки, които помагат на хората да се установят в своите местни общности след пробле-
ми с душевното здраве; времеви банки, организирани около грижа за децата; времеви 
банки, работещи с бежанци; времеви банки, промотиращи здравословен начин на жи-
вот; времеви банки, осъществяващи връзка между възрастни и млади хора; времеви 
банки, предоставящи услуги на зависими възрастни хора. За да бъдат успешни, тези 
специализирани времеви банки могат да се възползват от включването на по-широка 
база от местни хора, не единствено членове на съответната група. 

 

Начин, по който могат да бъдат спечелени и похарчени времевите кредити: 
• Общностните времеви банки могат да оказват помощ с прости услуги, които 

могат да бъдат от полза, като например придружаване на някого при посещение при 
лекаря, обучаване в здравословен начин на живот или започване на ново хоби. 

• Други времеви банки могат да предлагат помощ на своите членове, която е не-
посредствено видима: обучаване в нови умения или подготовка за излизане на трудо-
вия пазар. 

• Времева банка може да работи със свой собствен фонд за времеви кредити с 
цел да подпомага общностни събития и хора, които имат малко свои кредити. 

 

Хората могат да си разменят умения и да печелят времеви кредити по 
различен начин: 

Един → Един: Един участник, който предоставя услуга на друг участник.  
Един → Много: Обучаващ, който предава нови умения на група. 
Много → Един: Група, която се събира, за да помогне на един участник. 
Много → Много: Група, която организира събитие за общността. 
 

Стартиране на собствена времева банка 
1. Огледайте се – започнете да разбирате своята общност. 
2. Бъдете креативни – попитайте местните хора какво искат и заедно оформете 

представата за това, къде бихте искали да бъдете след пет години. 
3. Създайте правилните връзки – свържете се с местни организации и фирми, за 

да работите с тях. 
4. Намерете си база, която да бъде приветлива, удобна и на лесно достъпно 

място. 
5. Започнете с малко – десетина души са достатъчни, за да започнете. 
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6. Попитайте хората какви умения и таланти притежават – а също така и от как-
ва помощ самите те се нуждаят. 

7. Бъдете активни и използвайте енергията и таланта, който предлагат, неза-
бавно. 

8. Отчитайте часовете, които хората си разменят и намерете начин за измерване 
на приноса на вашата времева банка към местната общност. 

9. Свържете се с други времеви банки за информация и съвет. 
10. Всичко, от което се нуждаете, е малко пространство/офис за срещи, компю-

тър, телефон, и десетина единомишленици. 
 
Заключение 
Никога няма да има достатъчно ресурси в публичния сектор, за да бъдат 

посрещнати нуждите на всички. Времевите банки не могат да отговорят на всички 
нужди, както това не може да направи и правителството. Това, което времевите бан-
ки могат да направят, е да помогнат да бъдат запълнени празнините, които традици-
онно се изпълняват от разширеното семейство и съседите. Важен бонус е, че те ни 
помагат да осъзнаем, че всички ние притежаваме умения, които са ценни за останали-
те. Това не само създава усещане за близост между хората, но също така и увеличава 
индивидуалното усещане за самооценка и значимост. 

Имайки предвид нарасналото търсене на социални грижи за големия брой 
застаряващо население и ограниченията на публичното финансиране, правителствата 
признават, че финансирането и предоставянето на грижи трябва да се промени. Гри-
жите, които времевите банки предоставят, се основават на взаимност и реципроч-
ност. Това е един от начините за допълване на относително скъпата задължително 
осигурявана от правителствата грижа. На времевите банки може да се гледа като на 
ценно и необходимо допълнение към другите форми на предоставяне на грижи. Въз-
можен положителен сценарий може да включва подход на няколко фронта, комбини-
ращ адекватни, високо квалифицирани грижи, допълнени от различни доброволни и 
взаимни усилия, включващи  времеви банки, които могат да отговорят на по-неспе-
циализирани грижи, свързани с човешко отношение и общуване, като останалата 
част от грижите се осигуряват от неформални мрежи като семейството, приятелите и 
близките съседи. 
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Abstract. Students graduating universities are important source of potential technology 
entrepreneurs. Pre-venture processes related to technology entrepreneurship including the 
formation of entrepreneurial intentions are largely underresearched topics. This paper 
formulates propositions about determinants of intentions for technology entrepreneurship 
among students and provides recommendations for future research. 
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1. Introduction 
During the past decades the academic research in the field of technology 

entrepreneurship has progressed rapidly in terms of volume, breadth and diversity [1], [2]. 
However, the number of scholars in this field is not large and the research on technology 
entrepreneurship has not contributed substantially to other scientific fields such as 
economics, entrepreneurship, and management [1]. As a relatively underresearched topic, 
technology entrepreneurship is seen as a promising area for entrepreneurship research and 
practice [3]. Academic research in technology entrepreneurship has generated a complex 
and interdisciplinary literature which relies on diverse theoretical backgrounds and 
addresses a wide number of topics [2]. However, surprisingly little research has focused on 
explaining why some individuals get involved in technology entrepreneurship. Pre-venture 
processes related to technology entrepreneurship including the formation of entrepreneurial 
intentions are largely underresearched topics. Most research on technology 
entrepreneurship has focused on examining technology venture formation, small 
technology firms, and mid-sized and large firms [1] or the conditions contributing to the 
development of technology entrepreneurship [4]. This literature contributes little to 
understanding the reasons for technology entrepreneurship mainly because determinants of 
entrepreneurial behaviour are identified retrospectively, which involves the risk of incorrect 
reporting [5] and leads to exclusion of individuals who try to enter entrepreneurship and fail 
and those who intend to start a company but may never do so [6] and focus only on 
businesses that have survived [5].  
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The purpose of this study is to devise propositions about factors that may contribute 
to the formation of intentions towards technology entrepreneurship among science and 
engineering students. This paper is organized as following. The next section discusses the 
nature and distinctive aspects of technology entrepreneurship. The following section 
discusses the role of entrepreneurial intentions as antecedents of entrepreneurial behaviour 
and reviews existing theoretical models of entrepreneurial intentions. The forth section 
contains literature review and propositions about determinants of intentions towards 
technology entrepreneurship among students. The final section presents conclusions and 
recommendations for future research. 

 
2. Technology Entrepreneurship: definition and distinctive aspects 
Technology entrepreneurship is a distinct research line at the nexus of 

Entrepreneurship and the Management of Technology and Innovation [7]. There is no 
consensus among scholars about the definition of the concept of technology 
entrepreneurship. Although available definitions of technology entrepreneurship emphasize 
on different activities or stages of entrepreneurial process, ascribe different meanings, refer 
to different levels of analysis and mention explicitly diverse outcomes of technology 
entrepreneurship, they coincide that technology entrepreneurship is a combination of two 
different concepts: entrepreneurship and technology [8]. 

Technology entrepreneurship is seen as a process of “formation, exploitation and 
renewal of products, services and processes” [7]. The stage of formation involves assembly 
of resources and systems and opportunity search and recognition. The stage of exploitation 
is related to pursuing of opportunities. The renewal stage refers to the renewal of products, 
services and processes of technology-driven firms. Petti (2009:xiii) views technology 
entrepreneurship as a process incorporating four main sets of activities: 1/ the creation or 
identification of technologies; 2/ recognition of opportunities; 3/ technology development/ 
application; and 4/ creation of a business that utilizes the technology/application developed 
to generate value [8]. 

 

Bailetti (2012:9) emphasizes that technology entrepreneurship [1]: 
 is about creating and capturing value for the firm through projects that combine 

specialists and assets to produce and adopt technology; 
 involves collaborative experimentation and production of new products, new 

assets, and their attributes, which are intricately linked to scientific and 
technology advances and the firm’s asset ownership rights; 

 may entail projects that search for problems or applications for a particular 
technology, launch new ventures, introduce new applications, and exploit 
opportunities that rely on scientific and technical knowledge provided that their 
ultimate outcome is to create and capture value for the firm; 

 is not about the general management practices used to operate small businesses 
owned by engineers or scientists or just about small businesses. 

 

There are different levels of analysis in technology entrepreneurship [7], [9]. 
Technology entrepreneurship “can involve one individual (individual entrepreneurship) or 
the combined activities of multiple participants in an organization (corporate 
entrepreneurship)” [9]. Spiegel and Marxt (2011) identify three levels of analysis related to 
product / service, business / firm, and the system as a whole and distinguish between new 
entrants and existing firms [7].  
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Bailetti (2012:10) identifies several differentiating aspects of technology 
entrepreneurship relative to economics, entrepreneurship and management which require 
particular attention [1]: 

 the interdependence between scientific and technological change and the 
selection and development of new products, assets, and their attributes; 

 the application of technology entrepreneurship to both new and established firms 
as well as to both small and large firms; 

 conceptualization of technology entrepreneurship as an investment in a project; 
 the interdependence between technology entrepreneurship and the resource-based 

view of sustainable competitive advantage; 
 the interdependence between technology entrepreneurship and the theory of the 

firm. 
 

As technology entrepreneurship research is growing in volume, breadth and diversity, 
several studies tried to review technology entrepreneurship research in terms of 
terminology, structure and content and to identify directions for future research [1], [2], [4], 
[7]. Examining various definitions of technology entrepreneurship proposed in the 
literature, Bailetti (2012:9) concludes that technology entrepreneurship is about [1]: 

 operating small business owned by engineers or scientists; 
 finding problems or applications for a particular technology; 
 launching new ventures, introducing new applications, or exploiting 

opportunities that rely on scientific and technical knowledge; and 
 working with others to produce technology change. 
 

Spiegel and Marxt (2011) develop a comprehensive framework which describes the 
scope of technology entrepreneurship and identifies research topics and research questions 
specific to the field of technology entrepreneurship [7]. At the product and service level, the 
main research interests are related to creativity and idea management, development of 
products and services, and life cycle and technological trajectory management [7]. At the 
business/ firm level the main research themes include opportunity recognition, business 
model creation, operations, program and project management, organizational learning and 
knowledge management, strategic renewal, and business model innovation [7]. At the 
system level, research investigates how technology-based firms are embedded in the 
environment and the necessary conditions for their success [7].  

 A major critique to the existing literature on technology entrepreneurship is the 
lack of research attention to pre-venture processes including the formation of 
entrepreneurial intentions for technology entrepreneurship. 

 
3. Entrepreneurial Intentions: nature and importance for understanding 

entrepreneurial behaviour 
Entrepreneurial behaviour is a planned, intentional act, which requires planning how 

the perceived opportunity will be exploited [10], [1], [12], [13], [14]. Entrepreneurial 
intentions are a cognitive aspect of the pre-founding stage. Intention is a conscious state of 
mind toward the goal of founding a business [10] that indicates “how hard people are 
willing to try, of how much of an effort they are planning to exert, in order to perform the 
behavior” [15]. Entrepreneur’ intentions have tremendous influence on new organizations 
determining organizational goals and directions [10]. Indeed, “entrepreneurs’ intentions 
guide their goal setting, communication, commitment, organization, and other kinds of 
work” during new venture creation and development [10]. Intentionality is important 
property of emerging organizations (Katz and Gartner, 1988) and includes both 
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rational/analytical thinking implying goal setting and intuitive/holistic thinking requiring 
vision [10].  

The study of entrepreneurial intentions is seen as a promising field for a theory-based 
research in entrepreneurship [10] for several reasons. First, the emphasis on intentions is 
especially valuable when investigating phenomena that are rare, hard to observe and 
involving unpredictable time lags such as entrepreneurship [16]. Second, intentions-based 
models contribute to understanding why individuals make certain decisions in the process 
of new venture creation by revealing what is inside the “black-box” of the entrepreneurial 
decision-making process [12]. Third, entrepreneurial intentions “offer a means to better 
explain – and predict – entrepreneurship” because they play a mediating role between 
potential exogenous antecedents – such as demographics, traits, perceived availability of 
critical resources, and situational role beliefs – and the act of new venture formation [12]. 
Forth, in contrast to comparisons between entrepreneurs and non-entrepreneurs, the study 
of entrepreneurial intentions avoids the mistake of identifying individual characteristics as 
determinants of entrepreneurial behaviour, which have developed as a consequence of 
founding and running a business [17]. And finally, intentions and their underlying 
antecedents are perception-based and therefore could be changed [15], [18]. Thus, studying 
entrepreneurial intentions and their antecedents will help to formulate policy 
recommendations for enhancing entrepreneurial activity.  

Various intention models have been proposed in the literature for understanding and 
predicting entrepreneurial intentions [10], [15], [17], [18], [19]. According to the 
Entrepreneurial Event Model (Shapero, 1982) entrepreneurial intentions are derived from 
perceived desirability, perceived feasibility and a propensity to act upon opportunities. 
Intentionality develops within the structure of a person’s rational and intuitive thinking. 
Intentionality leads to action and certain personal and contextual factors can inhibit the 
formation of entrepreneurial intentions by affecting both rational and intuitive thought 
processes [10]. The Theory of Planned Behaviour [15] posits that the performance of 
behaviour is a function of intentions and perceived behavioural control. Intentions are 
determined by three conceptually independent attitudinal constructs: perceived 
attractiveness of the behaviour (attitude toward the behaviour), perceived subjective norms 
about the behaviour, and perceived behavioural control [15]. Boyd and Vozikis (1994) 
extend Bird’s (1988) model by suggesting that entrepreneurial intentions and actions are 
influenced by individual self-efficacy, which is defined as a person’s belief in his or her 
capability to perform a task [19]. Krueger and Brazeal (1994) develop an entrepreneurial 
potential model [18]. The concept of entrepreneurial potential is defined as a personal 
preparedness to accept an attractive opportunity.  Entrepreneurial potential precedes both 
causally and temporally intentions to start a business. Entrepreneurial event requires 
entrepreneurial potential in order to translate into intentions. Entrepreneurial potential is 
determined by three constructs: perceived desirability, perceived feasibility, and propensity 
to act. The economic-psychological model of determinants of entrepreneurial intentions 
assumes that intentions precede business start-up, which is regarded as planned behaviour 
[17]. The model suggests that the major determinant of entrepreneurial intentions is the 
conviction that entrepreneurial career is suitable for a person. Situational factors can 
influence either directly the behaviour or the strength of the relationship between intentions 
and behaviour. Conviction is determined by general attitudes and domain attitudes 
concerning entrepreneurship and small firms.  

 
 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 132

4. Determinants of Intentions for Technology Entrepreneurship Among 
Students: Literature Review and Propositions 

A consistent finding in the research on factors influencing entrepreneurial intentions 
is that women have lower entrepreneurial intentions than men. The effects of gender on 
entrepreneurial intentions can be explained with differences in attitudes, subjective norms 
and perceived behavioural control between men and women [20]. Raijman (2001) finds that 
differences in risk disposition between women and men account for women’s lower 
entrepreneurial intentions. Women continue to exhibit lower entrepreneurial intentions after 
controlling for education, entrepreneurial parents and proactive personality [23], personal 
background, attitudes, and current employment status [17], education, experience, family 
status, work motivation, compensation, industry sector, functional area and career history 
[21]. The gender effect on entrepreneurial interest is partially mediated by the lack of 
entrepreneurial knowledge [24].  

Proposition 1: Female students exhibit lower intentions for technology 
entrepreneurship than male students. 

Empirical research reveals that attitudes in general and the attitudinal constructs 
suggested in the TPB in particular have statistically significant influence on entrepreneurial 
intentions. Attitudes toward entrepreneurship and autonomy emerge as the best predictor of 
entrepreneurial intentions among students [25]. People with more positive attitudes toward 
risk and independence have higher entrepreneurial intentions [26]. The conviction that 
running one’s own business is a desirable alternative is the primary explanation for 
variations in entrepreneurial intentions [17]. The attitude toward entrepreneurship and 
perceived self-efficacy act as significant predictors of entrepreneurial intentions [12]. 
Kolvereid (1996) illustrates that all attitudinal constructs in the TPB contribute significantly 
to the explanation of the variance in intentions and the effect of background variables on 
intentions is completely mediated by the three attitudinal variables [20]. The attitude 
toward self-employment, subjective norm, and perceived behavioural control are 
significantly and positively correlated to intentions to become self-employed in a sample of 
science and engineering student in two major European universities (in UK and France) 
[27].  

Proposition 2: Positive attitudes toward technology entrepreneurship influence 
positively intentions for technology entrepreneurship among students. 

Entrepreneurship education provides access to role models that make 
entrepreneurship an attractive career choice [28]. Entrepreneurship education is also 
considered as a socialization process into entrepreneurship [28]. Empirical research 
confirms that entrepreneurship education has a positive impact on entrepreneurial intentions 
and their attitudinal antecedents. Some studies trace the effect of particular 
entrepreneurship education programs on students´ attitudes and entrepreneurial intentions 
and find significant positive effects [29], [27]. Entrepreneurship education was found to 
enhance entrepreneurial self-efficacy [30]. Several studies compare entrepreneurial 
intentions and behaviour of students in entrepreneurship and students in other fields. 
Graduates with major in entrepreneurship are more likely to exhibit stronger entrepreneurial 
intentions and to start new ventures [30], [31]. Graduates in entrepreneurship are more 
likely to develop entrepreneurial self-efficacy than graduates in management or another 
discipline [31].  

Proposition 3: Entrepreneurship education influences positively intentions for 
technology entrepreneurship among students. 
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Entrepreneurship research offers consistent empirical evidence that individuals with 
close entrepreneurial role models are more likely to exhibit entrepreneurial intentions and 
behaviour. Davidsson (1995) uses a large sample of Swedish population and finds that 
individuals who lack role models are less likely to intend to start a business [17]. Crant 
(1996) found that subjects without role models reported lower entrepreneurial intentions 
and the presence of entrepreneurial parents explained an additional 5 percent (p<0,01) of 
the variance in entrepreneurial intentions over and above variance accounted for gender and 
education [23]. Latent entrepreneurs are more likely to have close family members who are 
self-employed or own a business [22].  

Proposition 4: The presence of positive entrepreneurial role models influences 
positively intentions for technology entrepreneurship among students. 

Entrepreneurship is largely influenced by the institutional environment and there is 
empirical evidence to suggest that perceptual variables influence entrepreneurial behaviour. 
There is a direct link between perceived entrepreneurship-related barriers and supporting 
factors and entrepreneurial intentions [25]. Students who realize an antagonistic 
environment for business founders are less likely to intend to start a business [25]. A 
positive perception of available support to business founders such as help and facilities is 
associated with higher entrepreneurial intentions [25]. The perceived image of 
entrepreneurship as a career alternative and the degree to which the university is perceived 
as supporting entrepreneurial aspirations influence entrepreneurial conviction among 
university students, which in turn emerges as the most important influence on 
entrepreneurial intentions [32]. The perception of administrative complexity affects 
negatively both preferences and actual self-employment, while the perception of an 
unfavorable climate affects negatively only self-employment preferences [33].  

Proposition 5: The perceptions of environment influence intentions for technology 
entrepreneurship among students. 

 

Concluding Remarks 
In the global economy, entrepreneurship and technology are considered as two 

important engines for economic growth and sustainability and their combination may create 
value for firms and may increase the wealth of nations and regions (McPhee and Bailetti, 
2012; Bailetti, 2012). Technology entrepreneurship is an important and fascinating 
scientific field which is relatively unexplored and therefore presents many new research 
opportunities (Shane and Venkataraman, 2003). Research on pre-venture processes 
including the formation of entrepreneurial intentions may provide useful insights why some 
individuals get involved in technology entrepreneurship. Drawing upon a review of existing 
theoretical models of entrepreneurial intentions and the empirical research on determinants 
of entrepreneurial intentions, this paper formulates propositions about the effects of gender, 
attitudes, entrepreneurship education, the presence of entrepreneurial role models, and the 
perceptions of environment on intentions for technology entrepreneurship among students. 
Future research on determinants of entrepreneurial intentions among students may be 
undertaken in several directions. First, the formulated hypotheses have to be tested 
empirically in a representative sample of students. This research could also be extended by 
identifying and controlling for other variables relevant for the formation of entrepreneurial 
intentions in relation to which students may differ such as internships in technology 
businesses and participation in research activities at the university. A possible line of 
related research could explore what factors contribute to the transition from goal intentions 
to implementation intentions for technology entrepreneurship among students. A 
longitudinal research is necessary in order to confirm the presence of causal relationships. 
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Резюме: В доклада се разглеждат теоретичните аспекти на проблемите, свързани 
с регионалното развитие, понятията и терминологията, използвани в научните из-
следвания и документи, отнасящи регионалното развитие на Пловдивска област. 
Използваният сравнителен анализ е в унисон с регионалната проблематика и отра-
зява в голяма степен проблемите на региона в чисто пространствен план като ак-
центира върху проблемите на инфраструктурата и заобикалящата ги среда в посо-
ка на изпреварващо регионално развитие. На практика докла може да има за бъде-
щите действия при управлението на средствата  по европейските програми през 
следващите четири години, свързани с регионалното развитие и възможностите за 
изтеглящо икономическо развитие в периода 2014-2020 г. 
 

Ключови думи: развитие, регион, област, икономика, инфраструктура, територия 
 
Abstract:The report examines the theoretical aspects of the issues related to the regional 
development as well as the concepts and the terminology used in research papers and 
documents concerning the regional development of the region of Plovdiv. The used 
comparative analysis is in line with the regional issues and to a large extent reflects the 
problems of the region in purely spatial plan while focusing on the problems of the 
infrastructure and environment in the direction of faster regional development. In practice, 
the report may be relevant for the future actions in the management of the funds allocated 
under the EU programs over the next four years with regards to the regional development 
and the opportunities rapid economic development in the period 2014-2020. 
 

Keywords:  development, region, district , economy, infrastructure, territory 
 

 
Въведение 
В съвременната национална държава регионалното развитие има съществено 

значение за пространственото развитие на всички териториални общности. В нашата 
страна държавната политика за регионално развитие се основава на стратегически 
подход на планиране, програмиране и концентрация на ресурсите, допълване на фи-
нансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с ре-
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сурси от фондове на Европейския съюз, частни източници и от международни финан-
сови институции. Тя се основава на базата на междуведомствена координация на дей-
ността на компетентните органи в процеса на планирането, програмирането, ре-
сурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката. За успешното функ-
циониране на регионалното развитие се налага провеждане на политиката на съгласу-
ваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на между-
народно, национално, регионално и местно равнище, партньорство, публичност и 
прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, 
финансирането, наблюдението и оценката. На практика за ефективността на регио-
налното развитие е необходимо доброто планиране на пространственото развитие на 
територията, което да обхваща система от нормативно регламентирани документи, 
които целят интегриране в европейското пространство. Развитие на балансирана 
полицентрична мрежа и интегрирано градско възстановяване и развитие, както и  
териториална свързаност и достъп до обществени и частни услуги. Съответно устой-
чиво развитие и съхранено природно и културно наследство чрез подобряване със-
тоянието на специфични територии с неблагоприятни социално-икономически, 
географски и демографски характеристики. Моделиране на насърчаване на територи-
алните инвестиции, конкурентоспособността и иновациите, териториална интеграция 
на трансграничните райони и на транснационално ниво и намаляване на риска от бед-
ствия в застрашените територии. Държавната политика за регионално развитие и 
структуроопределящите политики се провеждат съгласувано и във взаимодействие с 
Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за прост-
ранствено развитие. 

В Закона за регионалното развитие1 (ЗРР) се определя териториалният обхват на 
районите в България в съответствие с изискванията на регламентите за Общата кла-
сификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от 
ЕВРОСТАТ за регионите в ЕС. Като териториална основа за провеждане на държав-
ната политика за регионално развитие са представени 3 нива райони: райони от ниво 
1, ниво 2 и ниво 3. В България само районите от ниво 3 са административно-терито-
риални единици и обхващат територията на отделните области. Районите от ниво 3 са 
обект на стратегически планови интервенции, насочени към постигане на балансира-
но и устойчиво развитие и преодоляване на неравенствата в степента на социално-
икономическото и териториалното развитие, в контекста на общоевропейската поли-
тика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Фокусът на нашето изследване е върху Пловдивска област. В аналитичен порядък 
целта на нашето изследване е да се изведат възможности за по-ефективно управление 
на регионалното развитие в Пловдивска област. Това налага в чисто методическо 
отношение да разгледаме актуалното състояние и перспективите за развитие на мре-
жата от населени места и градски центрове, селските райони и връзката град-приле-
жащ регион, както и проблемите на териториите с периферен характер и затруднен 
достъп. На практика нашата задача е построим системата за стратегическо планиране 
на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на областта. В по-теорети-
чен план означава да се разработва в контекста на актуалното социално-икономичес-
ко състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на ре-
гионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за ре-
гионално развитие при съобразяване с нормативната и институционалната среда за 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 176/2008г. от 20 февруари 2008г. за изменение и допълнение на Регламент 
(ЕС) № 1059/2003 г. 
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нейното прилагане, наблюдение и оценка2. Областта се характеризира със значителна 
концентрация на предприятия, както и с висок размер на чуждестранните инвести-
ции, които нарастват устойчиво през последните години. В област Пловдив преобла-
дават общините със сравнително ниски местни данъци и такси, макар в об- ластния 
град Пловдив данъците да са сравнително по-високи. Област Пловдив леко изостава 
в рейтинга за прозрачност на органите на местното самоуправление, изготвян от 
неправителствената организация „Програма достъп до информация”. Най-добре по 
този рейтинг на прозрачността в областта се представят общините Асеновград, 
Пловдив, Кричим и Марица, докато най-ниски оценки получават общините Садово, 
Калояново, Хисаря и Стамболийски. 

 
1. Социално-икономическо профил на Пловдивска област 
Област Пловдив попада в териториалния обхват на Южния централен район на 

Република България. Областта е разположена в северната част на района. На север 
граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на югоизток – с областите 
Хасково и Кърджали, на юг – с област Смолян, на запад – с област Пазарджик, а на 
северозапад – със Софийска област. Общата площ на областта възлиза на 5972.89 км2, 
което представлява 5,4% от площта на страната и 26,7 от площта на района. Населе-
нието е 683 027 души (преброяване 2011 г.). Географското положение на областта е и 
нейно важно стратегическо предимство. Главните икономически и транспортни връз-
ки на областта са по направлението запад-изток и следват трасетата на общоевропей-
ските транспортни коридори VIII и IV (като ЕТК X на територията на област 
Пловдив съвпада с ЕТК IV). Евро-азиатският транспортен коридор по трасето на ко-
ридор №8 е от изключително значение за България, тъй като се явява връзката между 
страните от Средна Азия и тези от северното Черноморие. Връзките се осъществяват 
по АМ „Тракия“ и по международните пътища Е-80 (от София през Пловдив за 
Хасково и ГКПП „Капитан Андреево“), път Е-773 (Пловдив-Стара Загора-Сливен-
Бургас) и по жп линия от София през Пловдив с разклонение на Свиленград и 
Бургас/Варна. Важно значение също имат преминаващите през северната част на 
областта път Е-871 (София-Карлово-Сливен) и дублиращата го жп линия от София 
през Карлово за Карнобат (Варна) и Бургас. Връзките по направлението север-юг са 
по-слабо развити и имат предимно регионално, областно и местно значение. Като ця-
ло връзките със Северна България и с родопските общини са силно затруднени, от ед-
на страна, поради естествените прегради, които създават Стара планина и Родопите, а 
от друга, и поради недобрата транспортна инфраструктура, представена от второ-
класни, третокласни и общински пътища. С по-голяма важност са пътищата II-86 (от 
Пловдив през Асеновград за Смолян) и II-58 (от Пловдив през Асеновград за Кърд-
жали/Хасково). Пловдив е третият по значение жп възел в страната след София и 
Горна Оряховица. Летище Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта, 
като се обслужват 8 граждански и товарни полети. На територията на област Пловдив 
функционира свободна безмитна зона. В административно отношение област 
Пловдив е съставена от 18 общини – Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, 
Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, 

                                                 
2 При анализа на социално-икономическото развитие и екологическото състояние на областта е 
използвана официална статистическа информация от: Национален статистически институт 
(НСИ), Евростат, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални служби 
на органите на изпълнителната власт и други официални източници.  
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„Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисар, както и от 215 населе-
ни места, от които 18 града (съвпадащи с общинските центрове). Най-голяма по тери-
тория е община Карлово, а най-малка – община Перущица. Почвените ресурси в об-
ластта са подходящи за развитието на земеделието и животновъдството. Наличието 
на плодородни типове почви благоприятства отглеждането на разнообразни земедел-
ски култури – овощия, тютюн, зеленчуци, лозя, зърнени култури, тютюн и др. Дълго-
годишното използване на тези ресурси обаче е довело до изтощаването на някои от 
тях. На места в областта са разпространени и ерозионните процеси. Биоразнообразие-
то е един от компонентите на природната среда, който е неразривно свързан и пре-
плетен с останалите. Подходящите условия за земеделие на територията на област 
Пловдив обуславят наличието предимно на земеделски площи. В миналото в равнин-
но-хълмистите територии на областта са били разположени основно гори в дъбовия и 
дъбово-габъровия пояс. По по-високите части има наличие на смесени гори. Игло-
листните гори са по-слабо представени и заемат по-високите части на областта. Жи-
вотинският свят се характеризира с представители на три от зоографските райони в 
България – Старопланински, Рило-Родопски и Тракийски район. В границите на об-
ластта попада малка част от НП „Централен Балкан“, 4 резервата, 2 поддържани ре-
зервата, 11 природни забележителности и 34 защитени местности. За опазването на 
природната среда и биоразнообразието на територията на областта са изградени раз-
лични защитени територии и зони. В област Пловдив има изградени 5 защитени тери-
тории от общо 6 категории в България.. На територията на област Пловдив попада 
част от Национален парк „Централен Балкан“, чиято цел е да се 16  запазят завинаги 
в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 
видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове, които имат 
световно значение за науката и културата.  

Геодемографската ситуация на територията на област Пловдив е под влиянието 
на множество фактори. Сред тях, от една страна, са историко-културното, социално-
икономическото и демографското развитие на страната, и от друга, специфичното 
влияние на раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етничес-
ката, религиозната и образователните структури на населението, характерни за тази 
територия. Влияние върху геодемографската ситуация в страната оказва и приемане-
то на Република България в ЕС. Може да се твърди, че това са основните процеси, 
които оказват влияние върху формирането на човешките ресурси в областта, както в 
количествено, така и в качествено отношение. По време на последното преброяване 
от 1 февруари 2011 г. населението на област Пловдив е 683 027 души. Мъжете са  
329 900, а жените – 353 127, или на 1 000 мъже се падат 1 070 жени. В периода между 
последните две преброявания (2001-2011 г.) населението на областта намалява с  
32 789 души, или с 4,6%, а спрямо преброяването от 1985 г. (755 559 души) със  
72 532 души или с 9,6%.  

Към 31.12.2015 г. в област Пловдив живеят 9,4% от населението на страната. 
Най-голяма по брой на населението е община Пловдив, на второ и трето място са об-
щина Асеновград и община Карлово. Всички останали общини са с население под 5% 
от населението на областта. Населението на областта живее в 18 града и 197 села. 
Близо половината от населението на областта (49,5%) живее в областния център – 
град Пловдив. Намаляването на населението е един от основните неблагоприятни 
фактори за бъдещото развитие на област Пловдив по отношение на възпроизводст-
вения потенциал. Това от своя страна ще доведе до ограничаване на работната сила, а 
оттам и до намаляване на икономическия потенциал. За областта е характерна тен-
денцията за страната на увеличаване на относителния дял на градското население и 
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намаляване на селското. В градовете живеят 507 407 души, Пряко влияние върху 
формирането на броя на населението на дадена територия оказват естественото дви-
жение на населението и външната миграция. С нарастването на възрастта съотноше-
нието между половете все повече зависи от смъртността, която е пo-висока сред мъ-
жете, отколкото сред жените над 40-годишна възраст. От демографска гледна точка 
за област Пловдив най-благоприятна е половата структура, относително балансирана 
с лек превес на мъжете до пенсионна възраст.  

Коефициентите на възрастова зависимост в област Пловдив са близки до сред-
ните нива за страната, като населението на възраст на 65 и повече години е с 1,4 пъти 
повече спрямо населението на възраст до 14 години през 2013 г. Коефициентът на 
демографско заместване следва общата тенденция за стра- ната и силно се влошава, 
като достига до 64% през 2013 г., което индикативно означава, че на всеки 100 лица 
на възраст между 60-64 години, които напускат работната сила, се падат по 64 лица 
на възраст 15-19 години, които се вливат в нея. 

Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по 
редица показатели. Областта осигурява 7,7% от националния брутен вътрешен 
продукт (БВП) през 2015 г., което е един от най-високите дялове за страната. Произ-
веденият БВП в областта през 2015 г. е над 63% от произведения вътрешен продукт 
на Южен централен район, което показва сравнително голямото влияние на областта 
за икономическото развитие на района. о показател БВП на човек от населението 
през последните години се наблюдава изоставане на областта по отношение на сред-
ната стойност за страната, като за 2015 г. разликата е в размер на 2329 лв./год. Това 
се дължи на по-ниската производителност на труда най-вече в периферните части на 
областта, където като основен поминък преобладава селското стопанство. Област 
Пловдив се отличава с промишлено-аграрен профил и разнообразна многоотраслова 
структура на икономиката. В структурата на местната икономика доминира секторът 
на услугите. Като за 2015 г. той е генерирал 58% от общата БДС на областта, следван 
от индустрията с 39,5% и селското стопанство с 5,1%.  и други. 

Областта се характеризира със значителна концентрация на предприятия и чуж-
дестранни инвестиции, които непрекъснато нарастват през последните години и са 
важен фактор за заетостта. Безработицата обаче остава предизвикателство. Усвоява-
нето на европейските средства все още изостава особено по отношение на областния 
център, което ограничава потенциала на региона. Пловдив е вторият по големина 
университетски център в страната. Относителният дял на висшистите в работната 
сила е висок, макар да изостава чувствително от столицата. Инвестиционната актив-
ност в областта и високата заетост продължават да привличат хора от други области, 
като през последните две години механичният прираст в област Пловдив се засилва. 
Въпреки това населението на областта продължава да намалява с малки темпове. На 
практика икономическата структура на Пловдивска област продължава да се форми-
ра без определени стратегически направления, хаотично, в зависимост от привлече-
ните и развиващи се местни и чуждестранни инвестиционни капитали. Това осигуря-
ва трудова заетост, но поражда проблеми със съответствието между търсенето и 
предлагането на професиите на трудовия пазар. За регулирането на това съотношение 
е необходима намесата на общинските и областната администрация за гъвкаво пре-
ориентиране на учебните програми и специализация на учебните заведения за всяка 
учебна година. 
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2. Възможности за регионално развитие на Пловдивска област 
Регионалното развитие се основава на териториален подход, на практика за це-

лите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, на-
блюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се раз-
делят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториал-
ните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Така от страте-
гическо значение за регионалното развитие на област Пловдив е реализацията на 
приоритетните проекти като например тунелът Троян – Христо Даново, каскадата 
„Въча“, удвояването на пътя Асеновград-Пловдив, изграждане на алтернативен път 
за „Света гора“ през Горнослав-Орехово-Мостово-Света гора, търсене на възмож-
ности за алтернативно трасе в направлението Пловдив-Смолян и други. Посочените 
проекти ще генерират голям финансов ресурс, но и ще променят облика на региона. 
Например  тунелът „Троян-Кърнаре“ трябва да е дългосрочен проект, който може да 
генерира значителна добавена стойност за целия регион, като подпомогне икономи-
ческото развитие на региона чрез  изграждането на пряка връзка между Южна и 
Северна България. От друга страна каскада „Въча“ е на ниво идеен и инвестиционен 
проект на техническа инфраструктура, която ще осигури питейна вода за общините 
Кричим, Пловдив, Перущица, Стамболийски, Куклен, „Родопи“ и отчасти за община 
„Марица“, което е от значение за подобряването на качеството на живот в населените 
места. преработващата промишленост с водещи функции е хранително-вкусовата 
промишленост, което се предопределя от благоприятните възможности, които предо-
ставя областта като пазар на продукция и наличието на подходящи суровинни ресур-
си, на квалифицирана работна ръка и на значителни потребителски центрове, както и 
на близостта до столицата. Геоикономическия потенциал на Пловдивска област може 
да се свързва и с широката производствена специализация – месопреработка, млеко-
преработка, мелничарство, производство на захарни изделия, пиво, безалкохолни на-
питки, цигари и други.  В стратегически план трябва да се преоткрие  и възможността 
като нов ключов отрасъл да се изведе консервната промишленост, на практика и сега 
в нея се  произвежда над 20% от  зеленчуковите и плодови консерви в България. 
Основните центрове на  консервно производство са Пловдив, Първомай, Асеновград,  
Стамболийски и др. като цяло региона има няколко водещи фирми, които имат 
съществено значение за националната икономика като „Каменица“ АД, „Агри Бълга-
рия“ ЕООД, „Кристал“ АД, „Пловдивска консерва“ АД, „Пловдив Ботълинг  
Къмпани“, „Симид“, „Българска оризарна“ АД, „Пловдив – БТ“, и др. В областта 
произвежда и около 10% от месото в страната. Основните производства са в Плов-
див, Асеновград и Първомай, но в последните години се наблюдава спад в производ-
ството поради намаляване на броя на селскостопанските животни. („Фермата“ АД, 
„Димитър Маджаров“ АД).  

Текстилната и трикотажна индустрия също има водещо значение, особено по 
специализираните производства на памучни прежди и платове, памучен трикотаж и 
други. В областта функционират над 35 предприятия, като по-значими са „Интекс 
99“ ЕООД, „Марицатекс“ АД и „Булсафил“. В шивашката промишленост преоблада-
ващо място заема производството на горно облекло. В Пловдив има регистрирани 
над 280 фирми (предимно МСП), от междинната група фирми (между средни и голе-
ми) по-значими са „Адонис 95“ ООД – производство на дамско, мъжко и детско 
трико, „Булгарконф“ АД – производство, дизайн и реализация на облекла и трикотаж, 
модна конфекция.  

Съществено значение в икономиката на града и общината има и целулозо-
хартиената и полиграфическа промишленост обхваща производството на хартиени и 
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полиграфически изделия, като водещи предприятия в областта са „Юрий Гагарин“ 
АД, ЗХА „Родина“ АД, „Полиграфия“ АД, „Нова Тимкомпакт“ и фабриката за  про-
изводство на хартия в гр. Стамболийски. Химическата промишленост е представена 
от производството на препарати за растителна защита (Пловдив), карбид и пластма-
сови изделия (Асеновград), суровини за  парфюмерийната промишленост (Карлово, 
Пловдив) и др. 

В чисто регионален план въпреки наличната голяма икономическа база от вре-
мето на кризата след 2009 г. се забелязва  постепенно забавяне в ръста на доходите, 
което първоначално е по-силно изразено в експортно-ориентираните икономически 
дейности, а в сектора на услугите забавянето се проявява по-късно. През периода 
2013- 2015 г. средният темп на нарастване на заплатите възлиза на 8.8% в номинално 
и 4.3% в реално изражение (спрямо 2009-2012 г.). В публичния сектор номиналният 
ръст на средната работна заплата се забавя, докато в реално изражение е отбелязан 
спад от около 2%. Въпреки това средната заплата в частния сектор поддържа високи 
темпове на нарастване от, съответно 10% в номинално и 5,1 % в реално изражение, 
благодарение най-вече на факта, че намалява броя на заетите с по-ниска квалифика-
ция и от там с по-ниски заплати. От данните може да заключим, че високото ниво на 
инфлация от преди кризата, дължащи се най-вече на реализирания икономически 
растеж, в бъдеще няма да се повтори, а по-скоро ще се задържи на едно стабилно ни-
во. Това дава известна предвидимост по отношение формирането на инвестицион-
ните политики в Пловдивска област и това дава възможност на бизнеса да планира 
совите инвестиционни програми. Очакванията са, че инвестиции от Западна Европа, 
САЩ и Япония ще навлязат мащабно в индустриалните паркове на Пловдив, обеди-
нени в „Тракия икономическа зона”. Това са високотехнологични фирми, които 
създават работни места и наемат квалифицирани специалисти. Градът и региона мо-
же да превърне в магнит за елитни компании, а ползата усещат и съседни области, 
където безработицата намалява. Например американският производител на сензори 
за автомобилната индустрия Sensata започна да строи огромен завод до с. Царацово,а 
японската SMC Industrial Automation e закупила 180 дка за предприятие в „Тракия 
икономическа зона”. Това са инвестиции, които ще дадат възможност на Пловдивска 
област да продължи да подобрява икономическото си състояние. От друга страна 
необходимо е да се създадат и икономически клъстери между градове в направле-
нията Пловдив-Хасково-Кърджали-Смолян  и Асеновград-Стамболийски-Пазарджик-
Пещера-Велинград, както и по направлението от Първомай, Димитровград-Харманли-
Свиленград, по специално отношение към градове като Карлово, Съединение, Садово 
и Раковски.  

 
3. Стратегически насоки за развитието на Пловдивска област  
Планирането на пространственото развитие обхваща разработването и актуали-

зацията на система от документи за пространствено развитие на национално и реги-
онално ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие при от-
читане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво раз-
витие, които да влияят върху регионалната икономика. 

Местната икономика в отделните общини се характеризира със сериозни разли-
чия, които са обусловени от нехомогенните природни и социално-икономически фак-
тори, както и от историческото развитие и традициите в поминъка на местното насе-
ление. В периода 2013-20126г. се отчита малък непрекъснат растеж на нетните при-
ходи от продажби и произведената продукция, които ясно показват, че областта е 
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преодоляла икономическата криза. Очертана е устойчива тенденция на нарастване на 
икономическите показатели, но процесите се забавят поради липсата на големи ин-
вестиции, които да започват да имат възвращаемост. Показателен за развитието на 
икономиката в областта е и фактът, че паралелно с нарастването на брутната продук-
ция в абсолютна стойност нараства и дяловото участие в общо произведената брутна 
продукция за страната. Но има и много проблеми. Исторически погледнато Пловдив 
е бил търговски център и в него се е събирала и търгувала селскостопанската продук-
ция на региона и най-вече тютюнопроизводството, но в същия този исторически 
план  петият по възраст град в света, няма развит културен туризъм. Един от възмож-
ните изходи е да се развие правилно културният туризъм в града, като едновременно 
с това общината започне да работи глобално, с план-програма по градската инфра-
структура. Ето две направления, които биха дали тласък за съживяването на 
Пловдив. Едното е предпоставка, а другото – условие за развитието на града с години 
напред. Когато привлечем туриста в Града на тепетата ще започнат да се строят 
хотели, места за хранене, ще се развият занаятите, художниците ще намерят препита-
ние, отново ще потръгне търговията. За спорта също винаги е имало и ще има пред-
поставки за развитие. Това може да стане и реално за Пловдивска област особено при  
засилването на стратегическата ориентация на развитието на ЕС към повишаване на 
конкурентоспособността на районите посредством развитие на икономика, основана 
на иновации и прилагане на модерни технологии, разкриването на нови работни 
места. Тази цел трябва да  ключова и за нашите области, тъй като прилагайки тради-
ционните методи на производство, българските райони не само няма да преодолеят 
изоставането в развитието си, но и ще бъдат изтласкани от глобалния пазар поради 
ниска  конкурентоспособност на произвежданите стоки.  

Преди десетина години си направихме анализ за развитието на човешкия ка-
питал в дългосрочна перспектива и стигнахме до извода, че всички външни фактори – 
демографски, икономически, стремежът за излизане от страната на младите хора – 
крият сериозна опасност да изпаднем в дефицит на кадри от операторско равнище. 
От друга страна икономическият ръст у нас през последните години и увеличеният 
обем преки  чуждестранни инвестиции доведе до засилено търсене на модерни инду-
стриални  площи. Очаква се компании от логистичния сектор, търговци, дистрибуто-
ри и производители да разширят дейностите си в България и всички те ще се нуждаят 
от модерни съоръжения, тъй като съществуващите не са в състояние да посрещнат 
нуждите им. Тенденцията към увеличаване на броя на международните компании, 
които оперират на българския пазар, както и положителното развитие на българските 
фирми, ще доведе до увеличаване на инвестициите в индустриална собственост.  

В сектора на индустриалните зони очакванията са за развитие с бързи темпове 
на нови индустриални зони и центрове за логистика, тъй като дейността на повечето 
търговски компании е свързана не само с дистрибуторска, но и с производствена 
дейност. На обособени складови и производствени сгради с изградена инфраструкту-
ра, в които компаниите да могат още със стъпването си на пазара да започнат 
ефективна дейност, провокира създаването и развитието на множество индустриални 
и производствени зони, както и логистични центрове. Създаването на индустриал-
ните зони от нов тип след 1990 г. в южната част на  България, и по-точно в 
Пловдивска област, е свързано с дейността на „Сиенит  Холдинг“ АД и „ПТ Хол-
динг“ АД: зоните в Раковски, в Радиново, Куклен, Северна  индустриална зона 
(Карловско шосе), Югоизточна индустриална зона (Асеновградско шосе), които 
оформят облика на този район като изключително интересен, атрактивен и бързораз-
виващ се индустриален и логистичен център.    
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В град Пловдив има обособени няколко големи промишлени зони, но нуждата 
от тяхната модернизация и рехабилитация възпира големите компании, които пред-
почитат да строят имоти в етап „на зелено“. Така постепенно около Пловдив започна-
ха да възникват нови индустриални зони. Модерни промишлени и складово-търгов-
ски бази се обособиха по главните входни артерии на града: Карловско, Голямоко-
нарско и Кукленско шосе, прехвърляйки ограничените му административни граници. 
Така на входа на Пловдив откъм автомагистрала „Тракия“ се създаде промишлено-
търговската зона „Марица“, която постави началото на обособяването и развитието 
на съвременните индустриални зони и паркове в България. Като естествено продъл-
жение на модерната индустрия се явява индустриална зона „Раковски“. Според 
„Колиърс Интернешънъл“ това е „най-успешният досега за България логистичен 
проект“.  „Раковски“, освен че е една от първите и най-бързоразвиващите се индуст-
риални зони в  страната, разполага с най-високата концентрация на чуждeстранни ин-
веститори.  

Територията на област Пловдив и най-вече нейният административен център се 
отличава със значителен потенциал за развитието на конгресен и бизнес туризъм. За 
това допринасят: наличието на уникално за страната изложение като Пловдивския 
панаир, добрата транспортно-комуникационна инфраструктурна осигуреност, нали-
чието на летище с перспектива за развитие като логистична зона и важен входно-
изходен пункт както за карго товари, така и за обслужване на туристически пътува-
ния. Местната икономика в отделните общини се характеризира със сериозни разли-
чия, които са обусловени от нехомогенните природни и социално-икономически 
фактори, както и от историческото развитие и традициите в поминъка на местното 
население. Балнеоложки курорт с национално значение са Хисаря и Нареченски 
бани. Минералната вода се използва за лечение на заболявания на обмяната на ве-
ществата, функционални заболявания на нервната система и др. Балнеоложки курор-
ти с локално значение са гр. Баня, с. Песнопой, с. Красново, с. Бяла черква, с. Дедово, 
местностите „Бяла Черква“, „Хайдушки поляни“ (Имарет дере). Наличието на водни 
площи (язовири и реки) в област Пловдив е стимул за развитието на спортния и 
риболовния туризъм. В община Лъки са налице възможности  за развитие на еко- и 
ловен туризъм благодарение на съхранената природа и наличието на ловното сто-
панство „Кормисош“.. На територията на областта съществуват и много други при-
родни и антропогенни зони и фактори: пещери, природни местности, недвижими кул-
турни ценности и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използ-
ват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на 
приходите и целогодишната заетост в повече части от територията на областта. 
Аграрният потенциал на района е също така решаващ фактор за развитие и диверси-
фикация на туризма характерен за планинските части на Пловдивска област – южни-
те склонове на Стара  планина и Средна гора и северните склонове на Родопите. От 
друга страна ролята на областта трябва да позволи да имаме интегриран подход по 
отношение на социалните дейности, здравеопазването и образованието в целият 
Южен централен район за планиране, където Плодивска област се очертава като 
естествен лидер. Важно за региона е да осъществява такива програми, които да могат 
да включват и градове и села от съседните области най-вече от Хасковска, Смолянска 
и Пазарджишка области.  
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4. Транспортната инфраструктура като фактор за регионалното развитие. 
В стртегическо отношение транспортната инфраструктура на ниво област се 

регламентира чрез отделни текстове в Областната стратегия за развитие. Това е доку-
мент за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, 
който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие и с перспективите 
за пространствено развитие, определени от регионалната схема за пространствено 
развитие на областта. С областната стратегия за развитие се определят средносроч-
ните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, 
като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта особено в 
инфраструктурно отношение. 

Пътната инфраструктура в област Пловдив е формирана вследствие както на 
сравнителните предимства на географското положение на територията на областта, 
така и на вложените в нея инвестициите през годините. Най-важни за транспортното 
обслужване в областта са трите преминаващи трансевропейски транспортни коридо-
ра ІV, VІІІ и Х (които на територията на област Пловдив съвпадат като ареал) в  
направление запад-югоизток „София - Истанбул“, с посока – запад-изток „София - 
Бургас - Варна“. Транспортната мрежа на автомобилния транспорт е изградена  пре-
димно от пътища, включени в републиканската пътна мрежа, а вътрешно-общинската 
се обслужва от общинските пътища. Областта се обслужва от два пътя с международ-
но значение: Е-80 по направление Пловдив - Свиленград и Е-871 по направление 
Карлово – Карнобат - Бургас/Варна, както и от АМ „Тракия“. Доброто ниво на транс-
портен достъп на областта допринася за развитието на областта като цяло.  Значим 
инфраструктурен проект за област Пловдив представлява и  изграждането на тунела 
Троян – Христо Даново. Общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в 
Пловдивска област е  1021,6 км (5,3% от РПМ в страната), като много малка част от 
тях са без настилка. На  територията на област Пловдив общинските пътища са с дъл-
жина 1098,450 км и са собственост на общините и като такива, не могат да бъдат 
продавани и отдавани под наем, освен на концесии.  По отношение на структурата на 
пътната мрежа според настилката най-голям е  делът на асфалтобетоновата – 973,1 
км, а без настилка са 48,5 км. Гъстотата на пътната мрежа на територията на областта 
е 0,172 км/км. при средна за страната 0,174 км/км. ът „Важно значение за развитието 
на областта има път ІІ-86 - Крумово - Летище Пловдив“,който трябва да се рекон-
струира. Да се работи за ,удвояване на път ІІ-64 „Карлово - Пловдив“ от км 35+900 до 
км 48+200 – поради изключително интензивно движение на МПС, както и ролята на 
летище Граф Игнатиево, което допълнително увеличава пътникопотока от  летището 
в посока гр. Пловдив и Родопите. Да се обърне специално внимание върху  Път ІІ-58 
„Граница Кърджалийска област - Асеновград“ от км 25+047 до км 60+196 – Пътната 
отсечка е важна връзка с Кърджалийска област и е с износена и  разрушена на места 
пътна настилка, лошо отводняване, амортизирани пътни принадлежности. Път ІІІ-
8005 „Цалапица - Съединение“ от км 0+000 до км 12+147 – важна  връзка на общини-
те Стамболийски и Съединение и на път І-8 „Пазарджик - Пловдив“ с АМ „Тракия“, в 
лошо състояние и с изчерпана носимоспособност на настилката. Път ІІ-35 „Троян - 
Кърнаре“ от км 103+055 до км 125+349 – пътят  осъществява пряка връзка с Ловешка 
област и със Северна България през прохода Троян – Кърнаре. Път ІІІ-5604 „Брезово 
- Стрелци - Долна махала“ от км 0+000 до км 26+606 – важна връзка на общините 
Брезово и Калояново с път ІІ-64 „Карлово - Пловдив“. Не е  ремонтиран основно от 
построяването си. Път ІІІ-667 „Плодовитово - Първомай - Асеновград“ от км 12+487 
до км  40+169 – важна връзка на общините Първомай и Асеновград и с път І-8 
„София - Пловдив - Хасково“. На практика инфраструктурата се нуждае от подобря-
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ване и най-вече по отношение на възможността да се подобри свързаността между 
отделните градове и населени места. Същевременно поради влошаващото се демо-
графско състояние на региона е необходимо да се промени философията на управле-
ние на Пловдивска област, основно по направлението за привличането на ново насе-
ление и подобряване на образователната структура на населението. Така трябва да се 
преосмисли състоянието на основните, средните и висшите учебни заведения в 
Пловдив и региона като се създадат условия за повишаване на жизнения стандарт на 
населението и укрепване на инфраструктурата с цел развитие на услугите и туризма в 
Пловдивска област. Важно значение за Пловдивска област е да се превърне изтегла-
щя в развитието си спрямо другите области от Южния централен район за планиране, 
а именно Пазарджишка, Хасковска, Смолянска и Кърджалийска област. Това озна-
чава, че трябва да се преодолее между дефицитите на областната свързаност и между 
общинско коопериране, което е на много ниско ниво и малко ефективно през 
последните години. 

 
Заключение  
Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане 

на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управ-
лението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оцен-
ката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за реги-
оналното развитие. Регионалното развитие на област Пловдив цели да намери необ-
ходимия баланс между интересите на ключовите заинтересовани страни и публич-
ното управление. В геоикономическо отношение трябва да съчетае успешно държав-
ните и местни интереси, както на бизнеса и местните общности в рамките на об-
ластта. От друга страна, област Пловдив като част от пространството на Южен цент-
рален район и  страната, играе важна „интегрираща“ роля, имаща ключово значение 
за осигуряване на  оптималното функциониране на системата за регионално развитие 
в страната, балансираща в голяма степен процесите на социално-икономическо раз-
витие в Южна България, свързвайки, от една страна, столичния град и Източната 
приморска периферия на страната, а от друга, осигурявайки интеграцията между Зад-
балканските котловини и Родопския масив. Трябва да се търси успешно балансът 
между тези интереси и ролята на областта в национален и регионален контекст се из-
разяват в осигуряване на необходимата „управляемост“, „предвидимост“ и „плано-
мерност“ на развитието на територията на областта. Това от своя страна трябва да на-
ложи по-ефективно и пълноценно „ангажиране“ на местните потенциали и ресурси за 
постигането на  устойчив и приобщаващ растежна пловдивска област. Най-вече чрез 
привличане на инвестиции, делови и рекреационни интереси, както и устойчиво и 
ефективно „експлоатиране“ и „капитализиране“ на сравнителните предимства на 
област Пловдив. Това трябва да помогне за създаване на необходимите условия, от 
една страна, за развитието на традиционните и устойчиво развиващи се икономичес-
ки сектори, а от друга, тяхното надграждане с високотехнологични и иновационни 
дейности, въз основа на значителния образователен и академичен потенциал на об-
ласт. Същевременно трябва да са налице подобряване на условията на живот на мест-
ната общност и смекчаване на вътрешно областните различия по отношение на 
качеството на живот и средата на обитаване. Съхраняване, опазване и устойчиво из-
ползване на даденостите на  територията и формирания уникален природно-културен 
ландшафт на областта е първостепенна задача за регионалния бизнес и политическо-
то представителство. Стратегиите, плановете и програмите за регионално и местно 
развитие, както и документите и действията на държавните органи и на органите на 
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местното самоуправление, свързани с тяхното изработване, одобряване, приемане, 
актуализиране, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена инфор-
мация. Това налага провеждането на интегрирана политика, при която е необходимо 
Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. да се ак-
туализира като се съобрази  със специфичните изисквания на основополагащите за 
целия ЕС стратегически документи, както и с нормативни документи  отнасящи се до 
регионалното развитие и секторните политики.  
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Absract: The article represents  tools of contemporary policy for funding higher education, 
which implement innovative methods of using public funds. Various performance-based 
models are compared. The article discusses a set of recently implemented indicators used 
by EU countries. There is an overview of funding methods of Bulgarian system. The article 
recommends best practices, which could be implemented in the region. 
 
Key words: higher education, funding methods, performance indicators, quality 
 
 

1. Въведение 
Висшето образование и успешното му управление са  съществен компонент за 

обществото. Очакванията през последното десетилетие, че висшето образование 
трябва да допринася за развитието на икономика базирана на знанието са повлияли 
над управлението на университетите, както и над избора на методи за финансиране.  

За да се преодолеят трудностите пред европейското образование се изискват 
промени в управлението, финансирането, структурата. Реформите са необходими, за 
да се посрещнат новите социални нужди, да се даде шанс на институциите да увели-
чат и разнообразят източниците си на публично и частно финансиране. Промените в 
университетите трябва да се ускорят, за да се стимулира прогреса на цялата образова-
телна система и да се подпомогне изграждането на по-стабилни институции, които да 
докажат достойнствата си на международно ниво. За да подобрят управленските си 
практики, да се развие капацитет в областта на иновациите, да се модернизират  
хорариумите, както и да се отговори на потребностите на трудовия пазар и на учащи-
те, университетите се нуждаят от по-голяма автономност, рационална финансова по-
литика,  но и  засилена отчетност пред обществото. 

Стратегията „Европа 2020“ разглежда знанието като инструмент за устойчиво 
развитие и създаване на работни места от нов тип. Въпреки че обстановката на пазара 
на труда е сложна, Европейската Комисия смята, че инвестирането във висше образо-
вание е правилен и дори задължителен избор. Бързоразвиващите се страни постоянно 
увеличават вложенията във висше образование. Предвижда се до 2020 година над ед-
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на трета от работните места да изискват висока квалификация, а в настоящия момент 
едва 26% от населението в Европа има диплома за висше образование. Тези предиз-
викателства стоят и пред България като част от европейското пространство на висше 
образование. За да се върви към икономика основана на знанията хората трябва да 
притежават различени умения: както общи умения, електронни и т.н., така и специ-
фични знания за конкретната област, в която са избрали да се развиват, като същевре-
менно са гъвкави и креативни. Приоритетите в сферата на образованието на нацио-
нално равнище са свързани с осигуряването на инвестиции в образователната систе-
ма и ефективното им разходване. 

 
2. Инструменти за реализиране на съвременна финансова политика в Европа 
Инструментите за финансова подкрепа са разнообразни и европейската общност 

постоянно търси различни начини да открива нови алтернативни източници на сред-
ства за образователните институции. Методът за публично подпомагане, който всяка 
страна използва е комбинация от различни компоненти. 

2.1. Най-често срещаните политики за подкрепа са математически изрази (фор-
мули) за финансиране. Те дават възможност за най-голяма гъвкавост при разпределя-
нето на средствата и могат да придават различна тежест на отделни аспекти, които 
държавата избира.  

 

Почти навсякъде формулите разчитат на входящи критерии, които се определят 
от дейността на съответната институция. В някои случаи във формулата се включват 
и критерии според представянето, свързани с резултатите, постигнати от даден ВУЗ 
за предходен период. Тези формули са стимул за университетите да разпределят ре-
сурсите си по-разумно, тъй като създават връзка между размера на държавната субсидия 
и капацитета им да използват ресурсите по най-добрия начин за определен период. 

Силна страна на модела, разчитащ на броя студенти е, че ако разходите за из-
дръжката на един учащ се изчисляват реалистично, то съществува стимул за по-ефек-
тивно разпределяне на средствата. Слабата му страна е, че не е адекватен за всяка си-
туация в дългосрочен план. При демографска криза, която предполага намаляващ 
брой студенти, университетите биха претърпели финансови загуби, не поради пред-
ставянето си, и съществува вероятност резултатът да е понижено качество на образо-
ванието за сметка на по-голям брой приети учащи. 

2.2. Договори за финансова подкрепа на база предварително определен брой 
студенти във всяка област. 

Друга политика, която следват в някои държави, е разпределението на ресурси  
според договори, базирани на брой студенти по професионални направления. Силна-
та страна на договорите за определен брой студенти е, че се отразяват нуждите на 
трудовия пазар. Недостатък е, че както в предходния, така и този модел не винаги мо-
же да бъде ефективен. По-малкият брой кандидатстващи може да окаже влияние на 
финансирането на университета в дългосрочен план и съответно да повлия на качест-
вото на образователния процес. 

2.3. Договор за финансова подкрепа при ангажимент за постигане на определе-
ни стратегически цели. 

При този модел прилаганите договори се ползват за провеждане на финансова 
политика, както и за следване на стратегически цели в образователната система. 
Влиянието на договорите, съсредоточени върху стратегическите цели, над разпреде-
лянето на бюджета е различно в отделните страни. Там където те съставляват по-
голяма част от субсидията, финансирането се определя след преговори.   
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Може да се заключи че: Предимството на договорите на база стратегически це-
ли е, че държавата има влияние над образователната политика на едно по-глобално 
ниво и усилията могат да се съсредоточат в ключови дейности както на национално, 
така и на европейско равнище. И двата типа договори – основани на брой студенти и 
на стратегически цели са приложими, но при вторите е възможно много по-силно 
въздействие. В последните може да се заложат цели, свързани с качеството на обра-
зование, за да се компенсират недостатъците на първия тип. 

 
3. Финансиране на база индикатори измерващи резултатите 
Този подход е сравнително нов, но се прилага от много европейски страни. Той 

изгражда обратна връзка и може да следи, съответно и влияе над резултатите и ка-
чеството на висше образование.  

Приблизително половината от държавите в ЕС използват подобни индикатори. 
Те се фокусират върху нивото на успеваемост на студентите, за да се определи 
размера на субсидията за оперативни разходи и разходи по преподаването. Чрез този 
метод се насърчава конкурентоспособността, което е от изключителна важност за 
развитието на националната образователна система. Най-често срещаните показатели 
са обобщени и посочени в таблицата по-долу.  

От таблицата може да се заключи, че най-често приложимите индикатори са 
свързани с резултати от обучението на студентите – 66.7 % от случаите. На второ 
място по разпространение се нареждат индикаторите, свързани с квалификацията на 
преподавателския екип – приблизително 21%. Разходите за персонала, оценката на 
институцията, качеството на инфраструктурата и услугите, които предлагат образо-
вателните институции, се включват по-скоро по изключение, отколкото като алтерна-
тива на образователните резултати. 

 
Таблица 1 
Индикатори измерващи резултатите 
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1  * * *    *  *   
2        *     

3      *     *  
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1 * * *  *  * * * * * * * 
2              
3    * * *        
4     *         
5      *        

Източник: Eurydice 
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Легенда на основните индикатори на база резултати от № 1 до № 5: 
1.  Резултати от обучението на студентите 
2.  Снижаване на разходите за персонала 
3.  Ниво на квалификация на преподавателския екипа 
4.  Резултати от оценката на институцията 
5. Качество на инфраструктурата, управлението и услугите, предоставяни от 
университетската общност 

 

Вариативен на този модел е моделът за подкрепа на университетите, на база на  
определянето на различни тегла за различните специалности. Осигурява се различна 
издръжка за отделните специалности в университетите  Този критерий се прилага във 
Великобритания, Дания, Латвия, Норвегия, България, като в някои страни е елемент 
от математическата формула за определяне  на бюджета.  

 
4. Индикатори, оценяващи качеството, поддържано от университетите 
Подобни индикатори са необходими, за да се следи и съответно контролира ка-

чеството на висше образование. Що се отнася до такива показатели, примерът е конт-
ролът на изхода. Идеята се състои в това външни експерти за висшето училище да 
оценят придобитите знания на произволна извадка завършващи студенти. Силната 
страна на метода е, че се следи квалификацията на дипломантите и може да се нало-
жи контрол, ако тя е по-ниска от предварително определени критерии. Слабата стра-
на е, че чрез този измерител се оценява крайното на ниво на студентите, а не това, с 
което е допринесъл университета и подготовката, която е дал на студентите си. 

Като алтернатива е разработен метода за добавена стойност. Целта му е да се 
види какви знания и умения са придобили студентите. За да е по-справедлива оценка-
та се осъществява контрол на входа и на изхода. По този начин се определя нивото на 
квалификация, получено във висшето училище. Положителното е, че този метод се 
стреми да измерва единствено добавената от университета стойност и по този начин 
да му даде по-реална и задълбочена оценка. Проблемът е, че контролът, осъществя-
ван в началото и края на обучението трябва да бъде разработен добре, да е с широк 
обхват, да не бъде еднократен или едностранен, за да могат резултатите да са надежди.  

Централен проблем за постигането на високо качество е, че самите университе-
ти занижават изискванията си към учащите, тъй като субсидията се получава на брой 
студенти. Ръководството и академичният състав не носят отговорност, в случай, че 
студентите не отговарят на високи изисквания за добра подготовка. Необходима е 
промяна в метода на финансиране, който да стимулира по-високи резултати на 
образователната услуга. 

Ако се следват ясни и конкретно заложени параметри, всеки учащ ще може да 
има реална преценка за постигнатото. При наличие на такива стандарти може да се 
сравняват резултатите постигнати от студентите в края на обучението, след което да 
се сравнят и на национално ниво. В този смисъл резултатите на дипломантите  могат 
да бъдат ясен индикатор за качество, а съответно и показател на изхода, който да се 
използва във формула за финансиране. Всички стандарти са обвързани и за да бъдат 
постигнати предходните, трябва да са изпълнени и тези, свързани с подходящото фи-
нансиране на обучителни и преподавателски дейности, ясното и точно комуникиране 
на достъпните програми, мониторинг и редовното им преразглеждане, както и подпо-
магане чрез външно оценяване. 

Каквито и стимули обаче да предлага държавата и конкурентната среда, към 
настоящия момент институциите нямат достатъчно силна мотивация да се стремят 
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към осигуряването на по-високо качество. Затова се налага редовен мониторинг и 
контрол. При въвеждането на подобна система трябва да има стремеж към пълна 
прозрачност, за да се избегнат само привидни промени. Тази цел може да се постиг-
не, ако представянето на студентите е отговорност на преподавателите. Т.е. част от 
финансирането да се разпределя според успеха на студентите на съответния препода-
вател. 

Колкото повече финансирането на даден университет зависи от постигнатото, 
толкова повече ще се влага в подобряване на образователната услуга. 

 
5. Методи за финансиране на висшето образование в България 
 

В България се прилагат няколко от изброените методи за финансиране на висше 
образование.  

5.1. Финансиране на база договори за представяне 
 

Те могат да бъдат под различна форма. Повече правителства разчитат на дого-
ворите на база стратегически цели. Въпреки че България не е възприела напълно по-
добна практика на финансиране, тя може да бъде от полза, тъй като е силен инстру-
мент за оформяне на дългосрочните цели на образователните институции.  

Слабите страни на метода се крият в ситуациите, където целта на субсидията не 
е достатъчно детайлна или подробна и съответно страда отчетността. Силните страни 
са, че е възможно да се провежда дългосрочна целенасочена и обща образователна 
политика, ако се разчита на договорите за постигане на стратегически цели. Дори за 
период от един учебен цикъл от четири години може да се засили и стимулира кон-
кретно професионално направление, да се подпомогне дефицит на пазара на труда.  

5.2. Финансиране на ВУ на база различни проекти чрез конкурси 
 

У нас тази политика се прилага от скоро и в сравнително ограничен обхват. Тъй 
като участието в конкурсни проекти е широка европейска практика, то се прилага и в 
национален мащаб. В критериалната система за институционална акредитация на 
висшите училища са включени няколко компонента обвързани с проекти. Това е 
знак, че държавата цени важността на този тип финансиране, не само от гледна точка 
на допълнителен доход, но и като фактор за качеството на висше образование.  

Слабите страни на този подход са свързани с това, че винаги най-силните или 
най-добри висши училища ще се възползват от него. Т.е. средствата за по-малките 
или не толкова изявени университети ще бъдат ограничени, а съществуват редица 
причини поради които и те трябва да се стимулират. Съществува и опасност в опре-
делени случаи да се неглижира качеството на учебния процес. Силните страни на мо-
дела са, че той насочва средствата към бенефициента, който работи най-ефективно. 
Политиката стимулира конкурентоспособността и развитието на самите институции. 
Освен това позволява на правителството да залага стратегически цели. 

5.3. Финансова подкрепа на база математически модели 
 

МОН осигурява финансиране на университетите на базата на  математически 
израз (формула) с претеглени стойности за различните специалности. Те определят в 
каква степен трябва да се увеличи финансирането за един студент спрямо учебната 
област, поради поддръжката на скъпоструващите програми. Към финансовата поли-
тика за подкрепа на университетите  се отнася и норма за финансирането за един сту-
дент, като трябва да се поясни, че всяка година се определя базов норматив от Мини-
стерски Съвет.  
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В България математическият израз, който се прилага, се основава главно на 
критерия брой студенти. Една от основните цели на диференцираното заплащане е да 
се направи ясно разграничение между успешните и изоставащите професионални 
направления в университетите, което да доведе по естествен път до отпадането на 
тези, които не осигуряват качествено образование. Другото му предназначение е сту-
дентите да бъдат стимулирани да се записват в конкретни специалности, които да 
подобрят икономиката. 

Силна страна на финансирането на база формула е ефективността на модела. 
Методът е ясен и прозрачен, рефлективен, може да се промени и даде бързи резулта-
ти. Възможно е формулата да се оптимизира като се обвърже с резултата. Слаба стра-
на при прилагане на модела у нас е, че не работи напълно ефективно що се отнася до 
качеството на висше образование. Европейската тенденция е свързана и с придаване 
на все по-голяма тежест на индикаторите, обвързани с изходящи критерии, спрямо 
входящите, като последните са основни за нашата система.  

Изводът е, че договорите на база стратегически цели са мощен инструмент за 
налагане на дългосрочни цели в сектора на висше образование. Подобно финансира-
не поотделно и в комбинация с финансирането на конкурсен принцип могат да по-
влияят за развитието на приоритетни специалности и програми и научно-изследова-
телска дейност в дадена област. Същевременно тези методи на субсидиране могат 
само да допълват модела базиран на математическа формула. 

 
6. Препоръки, приложими за Региона 
Настоящите приоритети в политиките на висше образование могат да намерят 

отражение във формулите за финансиране. Що се отнася до външно финансиране, то 
може да се набави чрез научни договори с частни партньори, европейски фондове, 
всякакви разновидности конкурси и дарители. Те са често срещани показатели във 
формулите, които от своя страна определят основната субсидия. За да бъде устойчив 
този механизъм, увеличението на външното финансиране трябва да е успоредно с на-
растване и в субсидията.  

 

Европейската Университетска Асоциация определя следните характеристики на 
добрата система за финансиране: 

 Тенденция към прозрачност и опростяване на механизмите за финансиране, 
чрез използване на формула. 

 Засилване на връзката между базово финансиране и индикатори и договори, 
базирани на резултатите. 

 Промяна от входящи към изходящи критерии (основани на резултатите); 
 Повишаване на дела средства разпределени след конкурентни процедури; 
 Диверсификация на разходите. 
 Движение от централизиран, регулиран подход към децентрализирана и по-

свободен пазарно ориентиран  принцип.  
 

Риск от въвеждането им за по-разпространена употреба е занижаване на стан-
дартите и манипулиране на резултатите, за да бъдат постигнати заложените цели. 
Също така може да се окуражи стандартизацията, за сметка на разнообразието и ино-
вациите, що се отнася до постиженията. Възможно е очакванията към образователни-
те институции да са нереалистично високи, което да повлияе отрицателно. 

Финансирането на конкурентен принцип може да крие негативни последствия, 
особено ако поставените цели не са добре определени. Като начало то може да навре-
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ди на дългосрочните цели пред образователните институции, поради липса на базово 
финансиране. Също така конкуренцията може да засили работата само над определе-
ни области, ощетявайки други, в които имат сравнително предимство. Подобна поли-
тика може да доведе до отрязване на ресурсите за клонове на науката, които не при-
тежават сравнително предимство, а са ценни за обществото (социални и хуманитарни 
науки). Не на последно място приоритетите в научните изследвания биха могли да 
попаднат изцяло под влиянието на институциите, разпределящи средствата на конку-
рентен принцип. 

Доклад на Експертна група на Европейската Комисия (2008) посочва, че много 
страни от ОИСР са увеличили дела на финансиране на конкурентен принцип с цел 
повишаване ефективността на научните изследвания със засилен фокус към предста-
вяне и конкуренция. Въпреки това докладът не дава категорично становище, че опре-
делен вид финансиране е фундаментално по-добър от друг.   

Решаването на различните проблеми, общото укрепване на висшето образова-
ние и създаването на улеснения за научната дейност води до нуждата от въвеждане 
на нови практики във висшето образование. Целта на тези практики ще бъде да се по-
добри качеството на му, да се повиши притокът на публични и частни ресурси към 
него. Реформите трябва да бъдат насочени към системата за управление и финанси-
ране и гарантиране на качеството. 
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Анотация: Основната цел на настоящият доклад е да е да разгледа основните 
грешки и аномалии, допускани при приложението на модела на дисконтираните 
парични потоци за оценка на стойността на компанията в хода на сделки по слива-
не и придобиване. Като резултат, много купувачи заплащат твърде висока премия и 
скоро след сливането разривът между очакваната и реализираната синергия от 
сделката се задълбочава.  
 

Ключови думи: дисконтова норма, странови риск, парични потоци, стойност на 
бизнеса 
 
Abstract: The main objective of this report is to examine the major errors and 
abnormalities allowed in the application of the model of discounted cash flows to estimate 
the value of the company in the course of mergers and acquisitions. As a result, many 
buyers pay too high a premium , and soon after the merger the gap between expected and 
realized synergies from the deal deepens. 
 

Keywords: discount rate, country risk, cash flow, value 

 
 

Моделът на дисконтирания паричен потоци (DCF) е инструментът, който се 
ползва с най-голямо доверие сред аналитиците, въпреки използването на редица 
предположения за бъдещото развитие на компанията, които го правят субективен. 
Някои от предположенията са реалистични при едни условия и нереалистични при 
други, което прави приложението на модела спорно. Като резултат, много купувачи 
заплащат твърде висока премия за придобиването на дадена компания – мишена и 
скоро след сливането разривът между очакваната и реализираната синергия от сдел-
ката се задълбочава. В тази връзка настоящия доклад си поставя за цел да системати-
зира най-честите грешки и аномалии допускани при приложението на модела на 
дисконтираните парични потоци за оценка на стойността на компанията, в хода на 
сделки по сливане и придобиване на компании. 

 

Кратко са представени трите най-популярни инструмента за оценка на стой-
ността на компанията-мишена чрез DCF моделите: модел на паричен поток на 
фирмата (Free cash flow firm – FCFF), модел на паричен поток на акционера (Free cash 
flow equity – FCFE) и модел на коригирана настояща стойност (Adjusted present value – 
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APV) с нужната аргументация и особености на тяхното приложение[6]. Засегнати са 
проблеми като погрешното отчитане на страновия риск на инвестицията, грешки при 
калкулацията на данъчния щит, грешки при оценка на компании със сезонен характер 
и прекомерният оптимизъм при конструирането на различни сценарии на развитие на 
бизнеса. 

Като резултат докладът класифицира наблюдаваните грешки и аномалии при 
използването на модела на дисконтираните парични потоци в шест основни катего-
рии [3]: 

1. Грешки при калкулацията на дисконтовата норма и цялостната оценка на 
риска на компанията; 

2. Грешки при прогнозирането на очакваните парични потоци; 
3. Грешки при изчислението на следпрогнозната стойност (терминалната стой-

ност) на компанията; 
4. Непоследователност на модела и концептуални грешки; 
5. Грешки при интерпретацията на стойността; 
6. Организационни грешки. 
Аналитиците, работещи в областта на сделките по сливания и придобивания из-

ползват редица модели за оценка на стойността на бизнеса – от по-прости до изклю-
чително трудоемки. В следващото изложение се спираме на три от тях. 

 

 Модел на дисконтиран паричен поток на фирмата 

Това е моделът с най-широко приложение в практиката. Паричният поток на 
компанията се определя като нетната оперативна печалба след плащането на данъци, 
плюс безналичните разходи (амортизация), минус инвестициите в оборотен капитал 
и капиталовложенията. Тук не се включват никакви парични потоци свързани с 
финансирането, като разходи по изплащането на лихви или дивиденти. Този паричен 
поток отразява доходите достъпни за всички лица предоставящи капитал за придоби-
ването на компанията-мишена, както под формата на заемни средства (първичен и 
вторичен дълг, мецанин финансиране, високодоходни облигации), така и във вид на 
акционерен капитал (обикновени и привилегировани акции). 

Оценката на бъдещите парични потоци на компанията (FCF) изисква разработ-
ване на стратегия за бъдещето и за откриване на ключовите фактори, които могат да 
предопределят получаването на печалба. Това изисква съществено разбиране на паза-
ра, конкурентната среда, тенденциите за бъдеще развитие и др. Често при сценариите 
за получаване на печалба се разработват варианти на оптимистично, песимистично и 
реалистично представяне на бизнеса. 

В качеството на дисконтова норма за осъвременяване на паричните потоци на 
компанията се използва среднопретеглената цена на капитала (WACC), която отра-
зява алтернативните разходи на всички доставчици на капитала. 

 

(1)                   

 
Където: rdebt – лихвения процент по дълга, requity  – изискуемата доходност от 

акционерите, T – данъчна ставка, PVdebt – настояща стойност на дълга, PVequity – 
настояща стойност на акционерния капитал и PVenterprice – настояща стойност на 
компанията 
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Основното допускане при WACC е приемането й за константа – постоянни по-
казатели на съотношението дълг към собствен капитал. Ако това допускане не може 
да бъде гарантирано, то следва да се използва модела на коригираната настояща 
стойност (APV). Друго допускане е изключването от калкулацията на спонтанният 
капитал (пасивите не изискващи заплащане във вид на лихва, като кредиторската 
задлъжнялост). Те, както и другите задължения имат своя стойност, но тя е скрита в 
цената и се проявява в операционните разходи на компанията, съответно в свободния 
й паричен поток.  

Величината на стойността на компанията се изчислява по следната формула: 
(2) 

      
 
Където: FCF 1,2. –  свободния паричен поток в първата, втората и т.н. години, 

FCF End of explicit period – свободния паричен поток в последната година от прогнозния 
период, PVContinuing Value - настоящата стойност на потока от следпрогнозния период 

 
Настоящата стойност на потоците от следпрогнозния период (PV Continuing 

Value) се изчислява по следната формула, при допускането за безсрочен ръст на сво-
бодните парични потоци: 

(3)          

 
Където:  g – очакван темп на ръст, n –брой години 
 
При използването на свободния паричен поток на компанията е важно да се 

помни, че се оценява цялата компания, а не само стойността на акционерния капитал. 
Тя, от своя страна може да бъде получена като от свободния паричен поток се при-
спадне сумарната стойност на дълга. 

 
 Модел на дисконтиран паричен поток за акционерите 
С помощта му бъдещите парични потоци за акционерите (FCFE – Free Cash 

Flow Equity) се дисконтират с изискуемата доходност на собствения капитал (requity) за 
да се изчисли стойността на бизнеса за акционерите. Моделът е целесъобразен за 
използване при оценката на придобивания, финансирани изключително само със 
собствен капитал. Тук свободният паричен поток се изчислява с отчитането на реал-
ното данъчно бреме и всички плащания по обслужването на дълга. Ето защо се доба-
вят новите задължения.   

Дисконтовата норма при този модел е изискуемата доходност от акционерите 
(requity), определена посредством Модела за оценка на капиталови активи (CAPM), 
или: 

(4)     (requity) = rf + ( rm – rf ) * β        
 
Където: rf – безрискова норма на доходност, rm – доходност на капиталовия 

пазар, β – фактор на риска, измерващ отношението между пазарния риск и риска на 
акционерния капитал на целевата компания 
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Стойността на бизнеса за акционерите се намира посредством аналогичен на 
формула 3 и 4 разчет, чрез заместването на свободния паричен поток на фирмата с 
този на разположение на акционерите и дисконтирането му с изискуемата доходност 
от акционерите (requity). 

Съществуват някои ограничения пред използването на модела FCFE. Например, 
той е рядко използван в случаи на придобиване на компании-мишени чрез  използва-
не на заемни средства (leveraged buyout – LBO), доколкото всичките свободни 
парични потоци ще се използват за погасяване на задължението и лихвите свързани с 
него.    

 
 Модел на коригирана настояща стойност 
Моделът е полезен при оценка на стойността на компании с променяща се 

капиталова структура и като правило се използва в сделките по придобиване със 
значителни заемни средства. Той разделя стойността на компанията на две съставля-
ващи: 1) дейността на компанията се оценява посредством цена на капитала, каквато 
би била в случай на финансиране само със собствени средства (r unlevered equity);  
2) добавъчен елемент, отразяващ влиянието на данъчния щит. 

Формулата за калкулацията на стойността на компанията-мишена при модела 
APV е следната: 

 
(5) 
 

          
Където: r unlevered equity – цена на капитала, при финансиране само със собствени 

средства, PV tax shield – настоящата стойност на данъчния щит 
 
Настоящата стойност на следпрогнозния период се изчислява по аналогичен на 

формула 3 запис, а настоящата стойност на данъчния щит (PV tax shield) се изчислява 
чрез дисконтиране на всички бъдещи данъчни облекчения със съответната дискон-
това норма: 

(6) 

         
 
Където: t – данъчната ставка, Debt 0, 1, 2 – размера на дълга в съответния 

период,  d – коефициент за дисконтиране на данъчния щит 
 

Тук очакваните свободни парични потоци се дисконтират с норма на доходност, 
отразяваща теоретично отсъствие на риск свързан със заемно финансиране (r unlevered 
equity). Такава норма е трудно да се наблюдава на пазара, поради отсъствието на 
компании, финансиращи се изцяло със собствен капитал. Тя се определя посредством 
модела CAPM, но чрез използването на величина на β на компания без дълг (β unlevered 

). Записът за изчисляване на независима бета е следния [4]: 
 

(7)                  

 

Където: β levered – бета с дълг  



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 159

Друг съпътстващ проблем на модела е намирането на подходяща ставка за 
дисконтиране на бъдещите данъчни изгоди. Един възможен вариант за това е използ-
ването на безрисковата норма на доходност – даваща възможност да разглеждаме 
бъдещите данъчни изгоди като защитени. От друга страна, ако ги разглеждаме като 
необезпечени, подобно на бъдещите свободни парични потоци, то по-подходящо би 
било използването на цената на капитала, при финансиране само със собствени 
средства (r unlevered equity). На практика може да се използва всяка ставка намираща се 
между тези две величини. 

След като представихме трите най-често използвани DCF модела ще разгледаме 
основните типове грешки при приложението им в оценката на стойността на ком-
панията-мишена.  

Най-съществените са грешките при калкулацията на дисконтовата норма и 
цялостната оценка на рисковия профил на компанията. Използването на истори-
чески средни на безрисковата норма на доходност като действителна безрискова 
норма е една от най-честите грешки на аналитиците. По дефиниция безрисковата 
норма на доходност е тази, която може да бъде получена към момента на оценката на 
стойността на компанията-мишена чрез закупуването на безрискови правителствени 
облигации. На практика обаче очакваните и прогнозните норми на доходност на ДЦК 
имат слаба връзка с историческите такива. Подобно, използването на доходност по 
краткосрочни ДЦК в качеството на безрискова ставка също е нерационално, доколко-
то следва да се използва книжа с подобна дюрация на очакваните от инвестицията 
парични потоци. 

Често при оценката на системния риск (β) аналитиците използват официално 
публикувани историческа бета на индустрията от специализирани информационни 
източници или средна бета на компании аналози. Този подход обаче може да ре-
зултира в твърде ниски стойности на бета на компанията-мишена, които не са типич-
ни особено при затворени компании. Налице е нестабилност на бета коефициентите 
изчислени с помощта на регресионни модели, доколкото те зависят силно от използ-
ваните данни за калкулацията им (дневни или месечни).  

Използването на историческа бета също не е оптимално поради драстичните ко-
лебания в стойността на индикатора. Фернандез и Кампа калкулират бета коефициен-
тите на 3813 компании на дневна база между декември 2001 и януари 2002 г. и уста-
новяват, че максималната стойност на бета на компаниите в извадката е средно 15,7 
пъти минималната стойност на бета[1]. Ето защо, използването на историческите 
стойности на бета на компанията-мишена без да се отчетат перспективите на разви-
тие е твърде рисково и не дава коректен разчет на цената на финансиране със собст-
вен капитал. Друга честа грешка при оценката на сделки по сливания и придобивания 
е използването на бета на придобиващата компания с аргумента, че компанията-ми-
шена е достатъчно малка по размер за да въздейства върху резултиращата капиталова 
структура и риска на обединената компания. Правилният подход изисква да се из-
ползва риска на придобиваните активи или бета на компанията-мишена. 

Третият важен компонент при оценката на дисконтовата норма е пазарната рис-
кова премия. Традиционният подход тук предполага използването на исторически 
средни стойности на разликата между годишната доходност на капиталовия пазар 
(съответния пазарен индекс) и годишната доходност по държавни облигации. Данни-
те от следващата таблица обаче показват сериозните колебания в стойността на рис-
ковата премия в зависимост от използвания период за усредняване. 
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Таблица №1. Историческа пазарна рискова премия, САЩ [7] 
 

Период Пазарна премия (средно 
аритметична год. доходност) 

Пазарна премия (средно 
геометрична год. доходност) 

 Акции минус 
T-bills 

Акции минус 
T-bonds 

Акции минус 
T-bills 

Акции минус 
T-bonds 

1928-1953 8,43 % 6,51 5,47% 3,57% 
1928-1999 8,76% 7,63 6,89% 5,96% 
1928-2002 7,67% 6,25 5,73% 4,53% 
1962-2002 5,17% 3,66 3,90% 2,76% 
1992-2002 6,32% 2,15 4,69% 0,95% 

 
На практика тук се наблюдава същият проблем, както и при историческата 

безрискова норма на доходност. Приложението на исторически данни при оценката 
на стойността на компании-мишени не е целесъобразно и ще изкриви достоверността 
на оценката. Изискуемата пазарна рискова премия, участваща при оценката на изис-
куемата доходност на собствения капитал, е очакваната доходност и тя няма нищо 
общо с историческата такава. 

Не на последно място в групата на грешките при калкулацията на дисконтовата 
норма попадат не отчитането на страновия риск на инвестицията (доколкото от 
перспективата на глобалния инвеститор важен е само систематичният риск, а специ-
фичните за страната събития се приемат като некорелирани с глобалните пазари)  и 
използването на балансови стойности на дълга и собствения капитал (вместо стой-
ностите получени в резултата на оценката на стойността на компанията-мишена). 

Като втора група грешки и аномалии, намаляващи достоверността на моделите 
за дисконтирани парични потоци може да посочим грешките при прогнозирането 
на очакваните парични потоци от инвестицията. Най-често те се дължат на 
грешна методика за изчисление на паричният поток на компанията, например схва-
щането, че паричния поток представлява само нетната печалба на компанията или  
сбор от нетната печалба и амортизационните отчисления. Този подход пропуска да 
вземе предвид изменението в оборотния капитал, направените капиталовложения и 
погрешно включва разходите за лихви (чрез нетната печалба, вместо нетната опера-
тивна печалба след данъци).  

Пример за некоректно изчислени парични потоци е и прибавянето на паричните 
средства и краткосрочните финансови инвестиции към стойността на оперативните 
активи на компанията-мишена [2]. Това е погрешно, доколкото компанията се нуж-
дае от определени парични средства за да продължи своята оперативна дейност и не 
се очаква тя да разпредели тези средства веднага. Правилният подход би бил парите 
и паричните еквиваленти да се добавят само ако те ще бъдат разпределени веднага и 
ако лихвата по тях е равна на размера на платената лихва по дълга. Компанията уве-
личава стойността си ако разпредели излишните парични средства или ги използва за 
да редуцира размера на привлечения капитал. 

Грешките от тази група са характерни при оценката на компании-мишени със 
сезонен характер на дейността. Фернандез анализира стойността на собствения капи-
тал на компания, чиято сезонност на дейността се дължи на покупката на суровини и 
установява, че без извършването на корекции стойността е подценена с 45% и 
респективно надценена с 38 % в рамките на два съседни месеца [5]. След прилагането 
на съответните корекции, за усредняване на използвания дълг и нуждите от оборотен 
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капитал, колебанието в стойността на разглежданата компания се свежда в диапазона 
от -17,9% до 8,5%. Ето защо, коректният подход при оценката на стойността на 
компании-мишена със сезонен характер на дейността би бил използването на месеч-
ни данни, а не на годишни такива. 

Друга често срещана причина за грешка в разчета на очакваните парични 
потоци е прекаленият оптимизъм при прогнозиране на бъдещите потоци и не съблю-
даването на балансовото равенство: 

 

(8)   WCR + NFA = D + E   
 

Където: WCR – потребност от оборотен капитал, NFA – нетни дълготрайни 
активи, D – балансова стойност на дълга, E  – балансова стойност на собствения 
капитал 

Много оценки на стойността са грешни именно поради пропуски на аналитици-
те при изготвянето на прогнозните баланси на компанията, например когато ръста в 
оборотния капитал и активите не съвпада с очакваното увеличение на дълга и собст-
вения капитал. От своя страна, прекаленият оптимизъм при конструирането на бъде-
щите парични потоци на компанията-мишена може да бъде балансиран чрез съпоста-
вяне на заложеният темп на растеж на дивидентите в следпрогнозния период с исто-
рическия темп на растеж на дивидентите. В този случай не бива да се наблюдават 
чувствителни различия. 

 

Предвид това, че значителна част от стойността на компанията-мишена зависи 
от терминалната стойност на бизнеса, то грешките при изчислението на следпрог-
нозната стойност може съществено да изкривят достоверността на оценката. Сред 
най-честите грешките тук са: 

 използването на средноаритметичен темп на ръст на бизнеса (например на 
печалбата преди лихви, данъци и амортизация – EBITDA) вместо средно 
геометричен; 

 използването на коефициент дълг/собствен капитал в разчета на WACC, 
която ще дисконтира перпетюитета, различен от коефициента дълг/собствен 
капитал, изчислен в хода на оценката на стойността на компанията; 

 изчисляването на стойността на бизнеса в следпрогнозния период посред-
ством грешна формула (например, чрез капитализирането на паричния по-
ток в последната година от прогнозния хоризонт /FCFn/, а не на този от 
следващата година /FCFn+1/, или двойно отчитане на заложения темп на 
растеж чрез паричния поток от следващата година /CFn+1/ и чрез компонента 
(1+g). 

Друг тип характерни грешки в приложението на DCF моделите са чисто кон-
цептуалните грешки в модела. Пример е използването на реални парични потоци и 
номинални дисконтови норми и обратното, номинални парични потоци, дисконтира-
ни с реалната дисконтова норма. Обичайната практика е прогнозните парични пото-
ци на компанията-мишена да се дават в реално изражение (без очакваната инфлация), 
докато цената на капитала е изчислена в номинално изражение (включвайки инфла-
цията). С оглед повишаване достоверността на оценката на бизнеса, аналитикът след-
ва да обезпечи съпоставимост между входните параметри на модела. Правилният 
подход предполага или увеличаване на прогнозните парични потоци с процента на 
инфлацията или приспадането й от номиналната дисконтова норма. Записът на цена-
та на капитала в този случай ще изглежда по следния начин: 
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(9)      

 

Където: Real WACC – реална цена на капитала, Nominal WACC – номинална 
цена на капитала 

 
Подобен пропуск при калкулацията на цената на капитала на компанията се на-

блюдава и при схващането, че балансовата стойност на дълга е равна на пазарната му 
стойност. При определени обстоятелства това твърдение не е валидно –  например, 
когато компанията използва дългосрочен дълг и се наблюдава ръст/спад в лихвените 
проценти, то пазарната стойност на дълга е различна от неговия номинал.  

Като концептуална грешка може да се посочи и не включването на стойността 
на неоперативните активи към крайната стойност на компанията. Такъв пример са 
стойността на инвестициите в акции, независимо от наличието на връзка с оценявана-
та компания или не. Коректната оценка на компанията-мишена е сбор от настоящата 
стойност на бъдещите парични потоци и настоящата стойност на неоперативните 
активи. 

Не на последно място е и проблемът с твърде краткият прогнозен период. 
Обикновено препоръката е да се прогнозират паричните потоци за следващите 10 г, 
но не всички аналитици се придържат към това правило. Като резултат, несъответ-
ствието между краткият прогнозен период и цените на активите, които отразяват 
дългосрочните парични потоци води до компенсиране чрез завишаване на стойността 
в следпрогнозния период [8].  

 

Следваща група грешки са грешките поради непоследователност на модела. 
Пример за такава е неспазването на уравнението за връзка между паричен поток на 
фирмата (FCF) и паричен поток на акционера (FCFE): 

 
(10)     FCFE = FCF + (D – Int * (1-T)    
 

Където: D – изменението в дълга, Int – разходи за лихви, T – данъчна ставка 
 
Често при дадени паричен поток на фирмата, изменение в дълга, лихвени пла-

щания и ефективна данъчна норма изчисленият паричен поток за акционера няма 
връзка с очаквания паричен поток за акционера (дивиденти плюс обратно изкупуване 
на акции).   

 Стойността на компанията, която се получава в хода на оценката на бизнеса 
винаги се базира на набор от предположения и очаквания (за бъдещото развитие на 
компанията, индустрията, страната, глобалната икономика) и на оценка на риска на 
компанията. На практика обаче, това често бива забравяно и като резултат възникват 
грешки при интерпретацията на стойността. Най-често битува заблудата, че 
стойността е равна на цената забравяйки, че тя е просто субективно мнение за нея. 
Освен това стойността на компанията-мишена не е еднаква за всички заинтересовани 
страни, доколкото бизнеса има различна ценност и стратегическа стойност за различ-
ните купувачи.    

Последният тип грешки, който доклада разглежда са организационните греш-
ки. Всяка една информация и прогноза дадена от компанията следва да бъде подло-
жена на проверка, коригирана за нереални очаквания и едва тогава използвана за раз-
чета на стойността. Освен това, оценката на бизнеса не е прерогатив само на финан-
совия отдел на компанията. За да се постигнат реалистични прогнози по отношение 
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на стратегии, продажби, маркетинг и необходими ресурси е необходим принос на 
всички отдели в процеса.  

Теорията и практиката в областта на корпоративните финанси ни казва, че  
стойността на една компания е сума от настоящата стойност на бъдещите й парични 
потоци. Инвеститорите целят да закупят този поток за по-малко, отколкото струва, а 
продавачите да го продават за повече от стойността му. Както обаче стана ясно, 
приложението на моделите на дисконтирани парични потоци има своите слаби места. 
Ето защо, задача на аналитика е да гарантира икономическата им целесъобразност и 
прозрачност. На практика много малко модели преминават тази проверка. Този док-
лад е опит за идентифициране на ключовите грешки и аномалии и предложение за 
насоки за минимизирането им.  

В заключение на разгледаните грешки и аномалии авторът счита, че не същест-
вува понятие като „правилна стойност“ и препоръчва възприемането на т.нар. „при-
емлива стойност“ или онази стойност, която се приема от всички страни участнички 
в хода на сделката по сливане и придобиване на компанията. За постигането на 
приемливост е необходимо благоразумно отчитане на влиянието на редица вътрешни 
и външни детерминанти от заобикалящата среда на компаниите участнички в сли-
ването или придобиването. 
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Abstract: This paper demonstrates a feasible approach to fit an automated forecasting 
algorithm on four crucial economic time series from the Bulgarian economy. We use data 
on GDP growth, inflation, unemployment, and interest rates and estimate a large number 
of possible models. The best ones are selected by taking recourse to the Akaike Information 
Criterion. The optimal ARIMA models are studied and commented. Forecast accuracy 
metrics are presented and a few major conclusions and possible model applications are 
outlined. The paper concludes with directions for further research. 
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I. Въведение 
 

Анализът на големи масиви от данни е бързо растящо поле в сферата на бизнес 
и икономическите анализи в последните години. С нарастващите възможности на ор-
ганизациите от публичния и частния сектор да набират все по-голямо количество 
различни данни в реално време се увеличават и предизвикателствата при тяхното из-
ползване за нуждите на бизнеса или публичната политика. Подобни масиви предста-
вят специфични изисквания за съхранението, обработката и анализа на данните в тях, 
които отиват отвъд стандартните методи, използвани днес. Големи по размер органи-
зации произвеждат стотици или дори хиляди индикатори за тяхната оперативна дей-
ност, логистика, финанси, продажби и управление на ресурсите. Ключово при нали-
чието на толкова много информация е нейното успешно използване с цел отключване 
на икономическа стойност. От друга страна организациите могат да се възползват в 
пълна степен от тези възможности само и единствено ако осигурят адекватно ре-
сурсно обезпечаване на аналитичните си дейности. Предвид недостига на обучена ра-
ботна сила и необходимостта от значителни инвестиции за нейното наемане и раз-
витие, разходите за аналитични дейности биха могли да се окажат забранително ви-
соки. 

 

От друга страна много организации все пак имат нужда да анализират налични-
те си данни за целите на планирането и логистичното обезпечаване. По съшия начин 
много административни звена и регулатори имат нужда от аналитична информация в 
помощ на провеждането на ефективна публична политика. Всичко това подчертава 
необходимостта от създаване на широкомащабни аналитични продукти при условия 
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на значителни ресурсни ограничения. Настоящата разработка изследва едно възмож-
но решение – автоматизиране на аналитичния процес с особен фокус върху прогнози-
рането на променливи, които се изменят във времето (времеви редове). Подобен под-
ход позволява скалируемо прогнозиране на хиляди променливи с относително висока 
точност на оценките в рамките на малък период от време и при ниски разходи. Пър-
воначално правим кратък преглед на литературата във връзка с анализа на времеви 
редове, а след това демонстрираме автоматичен алгоритъм за прогнозиране на четири 
ключови икономически променливи – БВП, инфлация, безработица и лихвени про-
центи. Разработката завършва с няколко основни изводи и потенциални идеи за бъде-
щи изследвания.  

 
II. Преглед на литературата и актуалност на темата 
Поради своята важност за нуждите на планирането, прогнозирането се радва на 

значително внимание в статистическата, икономическата и бизнес литературата. 
Прилагат се множество подходи за прогнозиране, които варират от сравнително ба-
зисни екстраполативни методи, през относително по-сложни подходи на авторегре-
сия и плъзгащи се средни, до комплексни алгоритми от сферата на машинното учене 
като невронни мрежи и рандомизирани класификационни гори [1], [2]. Подобна бога-
та палитра от прогностични методи по естествен начин поставя въпроса за оптимал-
ния такъв, като това е тествано в редица емпирични изследвания. Едно от първите та-
кива е работата на Макридакис и др. [3] през втората половина на седемдесетте годи-
ни на двадесети век, която има за цел да сравни резултатите от различни прогностич-
ни методи върху 111 различни набори от данни (т. нар. състезание М). 

Тези изследвания са продължени и разширени в последващи разработки, като в 
началото на осемдесетте години на миналия век Макридакис и др. [4] представят ре-
зултати от състезанието М-2, при което се разглеждат резултатите от различни под-
ходи върху много по-голяма извадка от 1001 набора от времеви редове. Последното 
състезание на прогностични методи – М3 – приключва през 2000 г. и разглежда още 
по-голям набор от 3003 различни времеви редове и 24 прогностични метода. Основ-
ните изводи от тази изследователска програма, както и от други емпирични разработ-
ки, са че макар най-сложните методи не винаги да водят до най-добрите резултати, то 
ползата от прилагането на формални статистически модели е значителна в сравнение 
с използването на наивни прогнози. Тези „състезания“ показват и че модели на вре-
меви редове от типа ARIMA има сравнително висока прогностична точност. Това ва-
жи с особена сила в случаите на макроикономически и финансови данни. В настоя-
щата разработка показваме как ARIMA моделите могат да бъдат автоматизирани, 
така че да се достигне до качествени прогнози на изключително ниска цена. 

Основната цел на този клас модели е да използва информацията, която вече се 
съдържа във времевия ред и по този начин да моделира настоящата реализация на 
дадена променлива като функция от нейните минали реализации. В най-простата 
версия на модела, настоящата стойност на определена променлива yt е представена 
като среднопретеглена сума от p минали нейни стойности yt-p и грешка (εt). Този 
AR(p) модел се дефинира както следва: 

 

(1)       

 

Допълнителна информация може да се съдържа и в самата структура на греш-
ките на модела. Тази информация се използва като се добави плъзгаща се средна на 
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остатъците. При използване на q минали стойности на грешката, имаме MA(q) модел 
от следния вид: 

(2)     

 

Комбинирайки двете уравнения (1) и (2) получаваме класически модел от типа 
ARMA(p, q) : 

(3)     

 

Ако времевият ред е интегриран от определен порядък d, това също следва да се 
вземе под внимание като се достига в крайна сметка до модел от типа ARIMA(p, d, 
q). Като силна страна на този клас модели се откроява възможността за включване и 
на сезонен компонент, който отразява представената дотук структура на несезонните 
такива. Включването му води до модел от типа ARIMA(p, d, q)(P, D, Q), който отра-
зява авторегресионния компонент, компонента на плъзгащата се средна, както и по-
тенциалната интеграция в сезонния компонент на разглежданите данни. Повече де-
тайли за този тип модели може да се намери в работата на Хамилтън [6]. 

Наличието на удобни инструменти за анализ на времеви редове предпоставя и 
интереса към автоматичните прогнозиране с подобни методи. Ранните разработки 
могат да бъдат отнесени към деветдесетте години на миналия век, като състезанието 
М-3 допълнително засилва интереса към тях. Изследване на Мелард и Пастеелс [7] 
показва базисна софтуерна имплементация на автоматично прогнозиране с ARIMA 
методи, която изчислява осем модели и избира най-добрия от тях на база най-ниска 
автокорелация на реда от грешки. Въпреки че този подход има своите ограничения и 
подбора на оптимален модел има нужда от значително подобрение, тази разработка 
ясно демонстрира възможностите за автоматизирана аналитика върху времеви редо-
ве. Подобряване на прецизността при идентифициране на особеностите на времевите 
редове е от особена важност и е обект на множество последващи изследвания като 
например работа на Адиа и др. [8]. Някои изследвания се фокусират и върху алтерна-
тивни методи за широкомащабно автоматично прогнозиране [9], но техният ефект 
върху теорията и практиката е все още ограничен. 

Хайндман и Кандакар [10] разработват алгоритъм за автоматично прогнозиране, 
изпълнен в езика за статистическо програмиране R. Той може да изчислява както 
модели на експоненциално изглаждане, така и да използва ARIMA методи, което 
предоставя редица възможности при анализа. От особена важност тук е изборът на 
оптимален модел въз основа на предварително зададен информационен критерий. 
Подобен метод на селекция е предпочитан, тъй като води то ясно предпочитание към 
един определен модел сред широк набор от потенциални алтернативи. Това позволя-
ва напълно автоматично прогнозиране след като са взети няколко първоначални клю-
чови решения за действието на алгоритъма. В следващия раздел описваме тези реше-
ния, обосноваваме избора на параметри и тестваме подхода върху макроикономичес-
ки данни за българската икономика. 

 

III. Автоматично прогнозиране на времеви редове 
Четири основни макроикономически променливи представляват особен интерес 

за бизнес аналитика и процеса на формиране на публични политики. Това са дина-
миката на БВП (реалният растеж), който отразява разполагаемите доходи и нивата на 
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икономическо развитие; нивото на безработица, което е индикатор за наличието на 
свободен работен ресурс и за цената на труда; лихвените проценти като цена на капи-
тала; и инфлацията, която отразява ценовата динамика и е индикатор за икономичес-
ката стабилност. Тяхното навременно и коректно прогнозиране е от ключова важност 
за планирането и успешните интервенции както на фирмено, така и на национално 
ниво. Тук използваме тези променливи като примери, с които конструираме автома-
тична аналитика. 

Източникът на данните е Евростат, както и Българската народна банка, а време-
вите редове покриват периода от 2001 до 2015 г. Времевият ред на растежа е триме-
сечен, докато безработица, инфлацията (среден ХИПЦ за предходните 12 месеца) и 
лихвите за краткосрочни бизнес кредити (под 1 г.) са месечни. Тяхната динамика мо-
же да бъде проследена на фиг. 1. До икономическата криза, започнала през 2009 г., 
българската икономика расте устойчиво, като отбелязва както спад на безработицата, 
така и на лихвените проценти. Този период се характеризира и с растяща инфлация, 
която понякога достига двуцифрени стойности. Подобна динамика будеше притесне-
ния за потенциалното прегряване на националната икономика.  

Икономическата ситуация се промени драстично със започването на глобалната 
икономическа и финансова криза. През 2009-2010 г. темпът на растеж на България се 
срина, а безработицата нарасна значително. Усещането за увеличен стопански риск и 
икономическата несигурност доведе до увеличаване на колебанията на краткосрочни-
те лихвени проценти. Паралелно с това се наблюдаваше и намаляване на инфлацион-
ния натиск. Към края на разглеждания период през 2014-2015 г. икономиката до голя-
ма степен се възстанови и растежът бележи известно ускорение. Това води до нама-
ление на безработицата и лек спад на лихвените проценти за бизнеса. Тяхната вола-
тилност остава значителна, като това е съпровождано и с известен дефлационен натиск. 

 
Фигура 1: Динамика на основни макроикономически променливи,  

източник: Евростат, БНБ 
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Накратко, наблюдаваме значителни колебания на времевите редове, промяна на 
режима на действие на икономическата система и клъстери на волатилност в някои 
от променливите (лихвени проценти). Автоматичното моделиране на подобни време-
ви редове представлява значително предизвикателство, но и разкрива редица възмож-
ности. За целта може да се използват модели от класа ARIMA. Основен въпрос при 
конструирането на модели от този клас е броят лагове (минали реализации), с по-
мощта на които ще моделираме всяка променлива. Това решение зависи както от пе-
риодичността им, така и от теоретичните и емпирични очаквания за силата на влия-
ние и инерцията на показателите. Като абсолютен минимум следва да включим ла-
гове, които отразяват поне една година от историята на променливата, а ако тя е по-
волатилна – поне две години. По подобен начин следва да подходим и със сезон-
ността. Отбелязваме, че е сравнително необичайно икономическите и бизнес времеви 
редове да бъдат интегрирани от порядък по-висок от втори или трети и залагаме този 
максимум. 

 
Таблица 1: Параметризация на ARIMA моделите за различните променливи 

 p d q P D Q No. 
Растеж 8 3 8 4 2 4 19,400 
Безработица 12 2 12 2 1 2 9,126 
Лихвен процент 12 2 12 2 1 2 9,126 
Инфлация 12 2 12 2 1 2 9,126 

 
Параметризацията на моделите за всеки от разглежданите времеви редове е 

представена в Таблица 1. При така избраната лагова структура достигаме до алгори-
тъм, който изчислява 19,400 модела за растежа и 9,126 модела за всяка от другите 
променливи и избира най-оптималният от тях за прогностични цели. За да тестваме 
коректно прогностичната точност, разделяме данните в две извадки. Първата от тях – 
обучителната извадка – обхваща периода от 2001 до 2014 и се използва за изчис-
ляване на моделите. Данните от 2015 г. са тестовите данни, с помощта на които се из-
мерва точността на прогнозите извън обучителната извадка. По този начин можем да 
сравним прогнозите за променливите с техните реализации за 2015 г. и да оценим 
качествата на предложените модели. 

Първоначално алгоритъмът изчислява всички алтернативи модели, използвайки 
обучителната извадка. Следващата стъпка е изборът на оптималните четири модела 
от изчислените 46,818 алтернативи. За целта може да се използва някакъв вид инфор-
мационен критерий. В практиката са популярни три критерия: Бейсовия информа-
ционен критерий (BIC), информационния критерий на Акайке (AIC), както и кориги-
рания информационен критерий на Акайке (AICc) [11]. За да формализираме идеята 
за качество на даден модел първоначално дефинираме функция на правдоподобност 
L, която отразява вероятността p да наблюдаваме данните x при даден модел M с 
набор от параметри θ, или: 

 

(4)    
 

Означавайки максимизираната стойност на тази функция с Lmax, то дефинираме 
Бейсовия критерий BIC за модел с k параметри по следния начин: 

 
(5)    
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В своята същност информационният критерий е мярка за качество на модела, 
която представя размерът на информационната загуба когато данните се представят 
от дадения модел. Затова и той може да послужи за избор на най-добрия модел 
между набор от алтернативи, като се вземе под внимание изборът между обяснителна 
сила и компактност на модела (брой параметри). За определен набор от данни по-
добрите модели бележат по-ниски стойности на техните информационни критерии. 
Бейсовия критерий е често критикуван поради своята невъзможност да се справи с 
комплексни набори от модели или параметри, като е валиден при условия, че броят 
наблюдение е много по-висок от броя използвани параметри (n >> k). Това, заедно с 
други съображения за коректността на неговите резултати, води до растящ консенсус 
в литература, че е по-удачно използването на критерия на Акайке (AIC) [12]. Той се 
дефинира по следния начин: 

 

(6)      
 

Оценката на AIC е асимптотично валидна, което и означава, че следва да се 
направят корекции за извадки с краен размер, което и води до коригираната версия 
на този критерий (AICc). Формулата за времеви редове с нормално разпределени 
грешки е както следва: 

(7)     
 

Този критерий е по-чувствителен към модели с повече параметри спрямо неко-
ригираната версия на критерия на Акайке и в този смисъл ще доведе до избора на по-
компактни модели. Все пак следва да се има предвид, че с нарастването на размера на 
извадката коригираната версия на критерия ще конвергира към стойностите на 
некоригираната такава и поради тази причини се препоръчва използването на AICc 
във всички случаи [11]. Следвайки литературата, тук също използваме него за избор 
на оптимален модел за разглежданите времеви редове, но също така представяме и 
стойностите на алтернативните критерии. От емпирична гледна точка разликата меж-
ду числените стойности между критериите е много малка и използването на който и 
да било от тях ще доведе до избора на един и същ оптимален модел. 

Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 2. Прави впечатление, че 
оптималните модели са сравнително малко по размер като броят лагове е между 3 и 
7. Всички разглеждани променливи са най-добре описани от модели с първи разлики 
(корекция за интеграция от първи ред), което вероятно се дължи на техните ясно из-
разени трендове. Във всички случаи освен при растежа информацията от структурата 
на грешките може да бъде ползотворно включена в моделирането. 

 
Таблица 2: Оптимални модели за разглежданите времеви редове 

 

 Растеж Безработица Лихвен 
процент 

Инфлация 

Оптимален модел ARIMA(5,1,0) ARIMA(4,1,3) ARIMA(3,1,3) ARIMA(7,1,3) 

Критерий на 
Акайке 

189.19 30.88 633.64 -175.99 

Критерий на 
Акайке, коригиран 

190.94 31.79 634.35 -174.29 

Бейсов критерий 201.24 55.82 655.47 -141.69 
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Използваме така избраните оптимални модели, за да генерираме прогнози за пе-
риод от една година. В случая на БВП това означава да се генерира прогноза за че-
тири период напред, а за останалите променливи – за 12 периода напред. Тези 
прогнози са представени графично на фиг. 2, където ясно можем да проследим раз-
ширяващите се доверителни интервали с отдалечаването на прогнозата от реално 
наблюдаваните данни, както и типичното изглаждане на тренда. Формално тестваме 
качеството на представените оценки, като ги сравняваме с реализациите на промен-
ливите и представяме резултатите в Таблица 2. В нея се съдържат оценките на сред-
ната грешка (МЕ), корен от средната квадратична грешка (RMSE), средната абсо-
лютна грешка (MAE), средната процентна грешка (MPE), средната абсолютна про-
центна грешка (MAPE), както и средната абсолютна скалирана грешка (MASE). 

 

 
Фигура 2: Автоматични прогнози за разглежданите променливи  

за период от една година 
 

Вземайки под внимание значителните колебания на времевите редове през раз-
глеждания период, резултатите са повече от добри. Средната абсолютна грешка за 
всички времеви редове е 0.49 за обучителната извадка и 1.06 за тестовата извадка. 
Това означава, че автоматизираната процедура произвежда оценки, които имат 
средно отклонение от 1 процентен пункт от действителните реализации на променли-
вите. Тези резултати се различават в зависимост от разглежданите променливи, като 
лихвените проценти имат най-големи средни абсолютни грешки и средни абсолютни 
процентни грешки. Безработицата и инфлацията изглежда са по-лесни за прогнози-
ране, като техните средни абсолютни грешки са съответно 1.38 и 0.32. В случая на 
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инфлацията отклонението е особено малко, като подобна точна прогноза може да има 
голяма практическа стойности. 

Времевият ред на растежа също е добре описан от автоматизирания модел – 
средната абсолютна грешка в обучителната извадка е 0.64, а в тестовата – 1.01. Това 
означава, че очакваме средно отклонение на прогнозата от реализацията в порядъка 
на един процентен пункт. Взимайки под внимание комплексните определители на 
растежа, както и значителните влияние на различни екзогенни шокове, подобни ре-
зултати са определен успех. От особено значение за динамиката на БВП през 2015 г. 
е голямото количество разплатени средства по линия на Европейския съюз поради 
приключването на програмния период 2007-2013. Резкият ръст на публичните инвес-
тиции оказа своето влияние върху растежа и други макро-агрегати и в този смисъл 
реализираните отклонения на автоматичната прогноза от реализацията са изненадва-
що малки. 

 

Table 2: Metrics for Forecast Accuracy of Optimal Models 
 

 ME RMSE MAE MPE MAPE MASE 
Растеж 
Обучителни данни -0.05 1.19 0.64 ND ND 0.78 
Тестови данни 1.01 1.02 1.01 35.91 35.91 1.23 
Безработица 
Обучителни данни -0.03 0.25 0.18 -0.17 1.67 0.53 
Тестови данни -1.17 1.70 1.38 -14.72 16.70 4.12 
Лихвен процент 
Обучителни данни -0.19 1.53 1.05 -5.92 14.20 0.80 
Тестови данни -0.94 1.80 1.55 -23.97 31.50 1.18 
Инфлация 
Обучителни данни -0.01 0.13 0.10 -0.14 3.21 0.37 
Тестови данни 0.31 0.39 0.32 -25.08 25.66 1.15 
Средно 
Обучителни данни -0.07 0.77 0.49 -2.08 6.36 0.62 
Тестови данни -0.20 1.23 1.06 -6.97 27.44 1.92 

 
Представените тук примери могат да се разглеждат като индикация за потен-

циала на автоматизираната аналитика и особено прогнозиране. Показателите за точ-
ност на прогнозите показват, че подобни модели се справят сравнително успешно до-
ри при предизвикателни реалистични ситуации. Вероятно е при преминаването от 
макроикономически към микроикономически променливи (пр. продажби), които са 
по-слабо чувствителни към екзогенни шокове и имат ясно изразен тренд, точността 
на прогнозата да се увеличи допълнително. Също така следва да имаме предвид, че 
сравнението на точността на генерираните прогнози би било напълно коректно само 
при тяхното сравнение с реалистична алтернатива (т.е. с други прогнози), при което 
разликите между стойностите вероятно ще бъдат дори още по-малки.  

 
IV. Заключение 
Автоматизираната аналитика предлага огромни възможности в един свят на 

увеличаващи се масиви от данни и растящ интерес към анализа, който обаче е огра-
ничен от обективно разполагаемите ресурси за това. Настоящата разработка разгледа 
възможността за изчисление на голям набор от алтернативни ARIMA модели и избо-
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ра на оптималния такъв с цел генериране на автоматични прогнози на времеви ре-
дове. Изследването на четири макроикономически променливи показа, че този под-
ход генерира много добри прогнози дори в условия на подчертана динамика и неоп-
ределеност на средата. 

Тези резултати откриват и редица възможности за бъдещи изследвания. От осо-
бен интерес би било да се разгледат алтернативни алгоритми, които също подлежат 
на автоматизация и да е оцени тяхната прогностична точност. Потенциални такива 
биха били представители от семейството на екпоненциалните плъзгащи се средни 
или алгоритми за машинно научаване като рандомизираната класификационна гора. 
Друг важен въпрос е относно относителната точност на прогнозите в зависимост от 
типа данни, тяхната честота и произход. Не на последно място, автоматизираната 
аналитика може да бъде приложена и в други области от икономиката и бизнеса. 

В заключение, автоматизираната аналитика разкрива възможности за прехвър-
лянето на типични задачи от анализатора към определени алгоритми, като по този на-
чин се освобождава организационен ресурс, който може да се съсредоточи върху по-
сложните проблеми на стратегирането, планирането и управлението на днешната 
комплексна икономическа и бизнес среда. 
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comments the factors, advantages and challenges associated with implementing this 
approach in the practice of modern companies. The author argues that Lean Six Sigma 
provides a number of benefits for companies that have implemented this concept in their 
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Въведение 
В днешното конкурентно бизнес обкръжение успехът на компаниите се дължи 

на способността им да откриват пътища към по-умело, по-бързо и по-добро функци-
ониране. Lean Six Sigma е управленска концепция, методология и подход, свързан с 
подобряване на качеството и резултатите на компанията. Подходът се основава на 
две широко разпространени и използвани в практиката на съвременните компании 
концепции, които са доказали своя успех в редица отрасли на икономиката: Lean 
manufacturing (икономично производство), оригинално създадена от компанията 
Toyota, и Six Sigma, оригинално създадена от компанията Motorola. Успехът на всяка 
от тях поотделно, както и взаимнодопълващият се характер на тези концепции води 
до тяхната комбинация в единна методология, наречена Lean Six Sigma.  

Приложението на Lean Six Sigma дава възможност за подобряване на ефикас-
ността и ефективно повишаване на качеството и резултатите. Фокусът на Lean е вър-
ху скоростта, ефикасността и елиминирането на загубите от бизнес процесите и дей-
ностите, докато Six Sigma се съсредоточава върху ефективността и премахването на 
грешките в процесите и най-вече дефектите в производството. Когато двата подхода 
бъдат комбинирани и внедрени по подходящ начин, те могат да се превърнат в мо-
щен управленски инструмент, който да доведе до значително подобряване на резул-
татите на компанията благодарение на прилагането на структуриран подход към 
проблемите и тяхното своевременно разрешаване. 

Обект на настоящия доклад е управленската концепция Lean Six Sigma, а негов 
конкретен предмет – факторите, предимствата и предизвикателствата, свързани с 
внедряването на тази концепция в практиката на съвременните компании. Докладът 
аргументира тезата, че Lean Six Sigma дава редица предимства на компаниите, внед-
рили тази концепция в своята практика. 
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Концепциите Lean и Six Sigma 
Lean е концепция за подобряване на дейностите и процесите в компанията с цел 

продуктите и услугите да бъдат доставяни до клиентите по по-добър начин, по-бързо 
и на по-ниски цени. Womack & Jones [13] дефинират Lean като начин за определяне 
на стойността от гледна точка на това, което е важно за клиента, подреждане на съз-
даващите стойност дейности в най-добра последователност, извършване на тези дей-
ности всеки път без прекъсване, и осъществяването им по по-ефективен начин. В ос-
новата на Lean е т.нар. икономично мислене (lean thinking) – бизнес философия, коя-
то се основава на разбирането, че дейностите в компанията трябва да бъдат организи-
рани така, че да предоставят повече стойност за клиентите и повече ползи за 
обществото като цяло при минимизиране на загубите. Под загуби в контекста на тази 
философия се разбира всяко нещо – продукт, процес, разход на време и ресурси, и 
т.н., което не добавя стойност от гледна точка на клиента. Основните цели на иконо-
мичното мислене са свързани с производството: само на продукти (стоки и услуги), 
които клиентите искат и търсят; с бързината, с която клиентите ги искат; притежава-
щи само характеристиките, които клиентите искат; с перфектно качество; с минимал-
но възможното време за доставка; без загуби на труд, материали и оборудване; при 
използване на методи, които съдействат за професионалното развитие на работници-
те [11]. Първите три цели са съсредоточени върху синхронизирането на производст-
вото с търсенето, т.е. производство на точните продукти в точния момент. Ако бъде 
постигнат такъв синхрон, много от загубите могат да бъдат елиминирани. За да бъдат 
реализирани тези три цели, оперативните процеси и служителите, които ги изпълня-
ват, трябва да постигнат високо качество при ниски разходи и кратко време за до-
ставка. Следващите три цели се отнасят до качеството, времето за доставка и разхо-
дите, свързани със създаването на стойност за клиентите. Последната цел отразява 
икономичното мислене с фокус върху работниците като основен действащ фактор за 
подобряване на процесите и операциите. За да се постигне гъвкавост и отговорност, 
работниците трябва активно да решават проблемите, от които произтичат загубите и 
отклоненията в процесите. Следователно икономичното мислене дава начин да се 
правят все повече неща при все по-малко ресурси – по-малко човешко усилие, по-
малко оборудване, по-малко време и по-малко пространство, като по този начин се 
достига все по-близо до предоставянето на клиентите на това, което те искат. Първи-
те приложения на Lean са документирани в заводите на Ford в Мичиган през 1913, а 
по-късно концепцията е въведена като производствена практика в Япония, в заводите 
на Toyota и е доразвита до съвършенство в лицето на световно известната Производ-
ствена система на Toyota (TPS, Toyota Production System).  

Six Sigma (6σ) представлява цялостна и гъвкава система за постигане, поддържа-
не и максимизиране на резултатите в бизнеса. Six Sigma е и методология за подобря-
ване на процесите, основана на данни, която има за цел постигането на стабилни и 
предсказуеми резултати, редуциране на вариациите в процесите и дефектите. Snee [9] 
дефинира Six Sigma като бизнес стратегия, която се стреми да идентифицира и ели-
минира причините за грешки или проблеми в бизнес процесите, като се фокусира 
върху тези крайни резултати, които са критични за клиентите. Методологията е ори-
гинално разработена от Motorola през 1986 г. за подобряване на производствените 
процеси с цел постигане на 99,99966% бездефектни продукти (това статистически от-
говаря на не повече от 3,4 грешки на един милион). По-късно General Electric популя-
ризира този метод сред останалите непроизводствени дейности в компанията – про-
дажби и маркетинг, управление на човешките ресурси, обслужване на клиентите, 
финансови услуги и др. Днес Six Sigma е една от най-популярните и най-широко из-
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ползвани системи за управление на качеството. Six Sigma се прилага в много сектори 
на дейност от големи и малки компании за всякакви видове бизнес процеси и услуги 
с цел: подобряване на процесите и вземане на статистически базирани решения; из-
мерване на бизнес резултатите с определено ниво на доверие; подготвяне за неси-
гурността; комбиниране на високи приходи и ползи в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен период; премахване на загубите, дефектите и грешките. Методологията 
може да се използва ефективно за справяне с проблеми в бизнеса и за постигане на 
висока степен на удовлетвореност на клиентите и повишаване на конкурентоспособ-
ността. Идеите на Six Sigma се изразяват в следното: 

 Постоянните усилия за постигане на стабилни и предвидими резултати от 
осъществяване на процесите (т.е. съкращаване на вариациите) са от жизнена 
необходимост за бизнес успеха; 

 Производствените и другите бизнес процеси имат характеристики, които 
могат да бъдат измерени, анализирани, контролирани и подобрявани; 

 Постигането и поддържането на подобрено качество изисква посвещаване от 
страна на цялата организация, и най-вече от страна на висшето ръководство 
на компанията. 

 

По същество Six Sigma е проектно-ориентирана методология или система, която 
дава на бизнеса инструмент за подобряване на процесите. В основата й е твърдението 
на Dr. Joseph Juran, че всяко подобряване на качеството се базира на проектен прин-
цип. Всеки проект за 6σ следва строга последователност от стъпки и има количестве-
ни финансови цели – редуциране на разходите или увеличаване на печалбата. За цел-
та съществуват две методологии за внедряване на Six Sigma, състоящи се от опреде-
лена последователност от стъпки: DMAIC и DMADV. 

 

Методологията DMAIC се използва за подобряване на съществуващи бизнес 
процеси и се състои от следните пет стъпки: 

 Define – дефиниране на цели на проекта за подобряване; 
 Measure – определяне на начините за измерване на процесите;  
 Analyze – анализиране на данните за извличане на причинно-следствените 

връзки;  
 Improve – подобряване на процесите; 
 Control – установяване на контролни механизми и постоянен мониторинг на 

процесите. 
 

Методологията DMADV се използва за създаване на нов дизайн на продукта 
или процеса. Известна е още като DFSS (Design for 6σ) (Дизайн за 6σ) и се състои от 
следните пет стъпки: 

 Define – дефиниране на цели, които са в съответствие с изискванията на кли-
ента и стратегията на компанията; 

 Measure – измерване и идентифициране на характеристиките, които са кри-
тични за качеството; 

 Analyze – анализиране с цел разработване и проектиране на алтернативи и 
избор на най-добрата от тях; 

 Design – определяне на детайлите в дизайна на продукта (процеса); 
 Verify – верифициране на дизайна, внедряване на новия продукт или процес. 
 

Концепцията Lean Six Sigma – същност и основни принципи 
Както се вижда от предходното изложение, Lean и Six Sigma се използват от 

много години насам, но те не са били интегрирани в единна методология до края на 
90-те години на 20 век и даже в началото на 21 век. Възниква въпросът: защо е 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 176

необходимо двете методологии да бъдат обединени? Обединяването на Lean и Six 
Sigma е необходимо, защото Lean не може самостоятелно да постави процеса под 
статистически контрол, а Six Sigma не може самостоятелно да постигне драматично 
подобряване на скоростта на процесите или редуциране на инвестирания капитал. 
Комбинирането на Lean и Six Sigma може да доведе до значителни резултати и е най-
силният инструмент, достъпен днес, за постоянно създаване на стойност [3]. Днес 
Lean Six Sigma се възприема като бизнес стратегия и методология, която повишава 
резултатите от процесите, а това от своя страна намира израз в повишена степен на 
удовлетвореност на клиентите и подобрени резултати за компанията [10]. Lean Six 
Sigma възприема отличителните характеристики на Lean и Six Sigma и ги интегрира 
под формата на набор от няколко принципа. 

На първо място, това е фокусирането върху клиента и неговите потребности. 
Lean Six Sigma използва т.нар. критични за качеството изисквания на клиента 
(critical-to-quality, CTQs). Те описват елементите от предлагания продукт или услуга, 
които клиентите считат за критично важни по отношение на качеството. CTQs трябва 
да бъдат измерими и те поставят основата за определяне на измерителите на процеси-
те, които ще разкрият колко добре се представя компанията по отношение на тези 
критични изисквания. Когато компанията подобри своето представяне по отношение 
на посрещането на CTQs, тя има потенциала да бъде печеливша, да запази бизнеса си 
и да увеличи пазарния си дял. 

На второ място, идентифициране и разбиране на начина на изпълнение на ра-
ботните дейности. За целта се използва концепцията за т.нар. поток на стойността 
(value stream) – той описва всички стъпки в процеса, например от получаването на 
поръчка от клиента до доставката на крайния продукт или услуга и плащането. Кар-
тографирането на потока на стойността дава възможност да се разкрият стъпките, които 
не добавят стойност и представляват загуби, и да се гарантира, че процесът е фокусиран 
върху посрещане на CTQs и добавянето на стойност. Картографирането спомага за 
анализиране на проблемите и дава по-ефективно решение за ежедневните дейности. 

На трето място, управление, подобряване и изглаждане на процесния поток. 
Това е свързано с идентифициране на стъпките, които не добавят стойност в процеса, 
и с усилията тези стъпки да бъдат премахнати. Например да се гарантира, че тези 
стъпки не забавят протичането на стъпките, добавящи стойност. Lean Six Sigma из-
ползва т.нар. концепция за издърпване, при която процесът се инициира от крайния 
клиент, и която дава възможност за по-добро разбиране на процеса и подобряване на по-
тока. Това може да е съществен елемент от избягването на тесните места в процесите. 

На четвърто място, премахване на загубите. От японската практика са известни 
седемте категории загуби, наречени Muda. Съгласно думите на Fujio Cho, бивш пре-
зидент на Toyota, загуби са всичко друго освен минималното количество оборудване, 
материали, части и работници (работно време), които са абсолютно необходими за про-
изводството [5]. Taiichi Ohno [7] формулира седем категории загуби, които са заложени в 
системата Just-in-time: от свръхпроизводство, от време за изчакване, от транспортиране, 
от поддържане на излишни запаси, от излишно движение на хора и оборудване, от 
ненужна обработка и от дефектни продукти. Същевременно към тези загуби много 
компании, внедряващи Lean Six Sigma, добавят и още една: изразходване на потенциала 
на хората, което се изразява в неизползване на този потенциал поради лошо структурира-
не на разпределението на работните дейности или непризнаване на уменията и талантите, 
които работниците притежават. В контекста на зелената икономика Heizer & Render [4] 
предлагат да се отчитат и други загуби, като например загуба на енергия, вода и въздух, 
когато тези ресурси се използват над минималното необходимо ниво.  



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 177

На пето място, управление въз основа на факти и редуциране на вариациите. 
Използването на акуратни данни и факти спомага за избягването на прибързани 
заключения и решения. Събирането на данни е процес и трябва да се управлява по 
подходящ начин. Използването на контролни диаграми дава възможност за коректно 
интерпретиране на данните и разбиране на вариациите в процесите. Оттук може да се 
прецени кога да се предприемат действия и кога не. 

На шесто място, въвличане на хората в процеса. Хората трябва да участват в 
процеса, да чувстват и да могат да отговорят на предизвикателствата, и да подобря-
ват начина, по който работят. Това е необходимо, за да се постигне висока степен на 
ефективност в организацията. 

На седмо място, осъществяване на подобряванията по систематичен начин. Една 
от критиките към Lean e, че подобряванията не се случват по стандартен и системати-
чен начин. Затова в Lean Six Sigma се използват утвърдените от Six Sigma методоло-
гии за подобряване на съществуващи процеси (DMAIC) и за проектиране на нови 
процеси (DMADV). Внедряването на стандарта ISO 13053:2011, наречен „Количест-
вени методи в подобряването на процесите – Six Sigma“ дава възможност за обединя-
ване на най-добрите бизнес практики, заздравяване и консолидиране на методология-
та DMAIC. Въпреки, че в него се визира Six Sigma, той съдържа много компоненти, 
асоциирани и с Lean – например икономично производство, постоянно подобряване, 
съвършенство на операциите. ISO 13053:2011 описва стандартната методология 
DMAIC с нейните специфични инструменти и техники, посочва как да бъде управля-
ван проектът и препоръчва най-добри практики за всяка от фазите на DMAIC. Стан-
дартът е приложим за всеки сектор и дейност, както и за всяка компания, която се 
стреми да повиши конкурентните си предимства чрез внедряване на Lean Six Sigma. 

 
Предизвикателства пред Lean Six Sigma 
Дълго време подходите Lean и Six Sigma са считани за взаимно конкуриращи се 

инициативи. Привържениците на Lean отбелязват, че Six Sigma не е директно свързан 
със скоростта и протичането на процесите и с генерирането на загуби. От своя страна 
поддръжниците на Six Sigma посочват, че подходът Lean не е способен да решава 
въпроси, свързани с отклоненията в процесите или тяхната оптимизация. Тази 
дилема между двата подхода е разрешена чрез тяхното обединяване в Lean Six Sigma.  

Трябва да се отбележи, че обединяването на двата подхода среща и някои 
проблеми и предизвикателства. От една страна, когато се подобрява скоростта на 
процесите, могат да пострадат качеството или разходите. От друга страна, когато се 
намалява броят на дефектите и се подобрява качеството, това може да доведе до уве-
личаване на разходите, ограничаване на скоростта на процесите или да окаже небла-
гоприятно влияние върху околната среда.  

Друго предизвикателство пред Lean Six Sigma е свързано с философските разли-
чия между традиционните начини за внедряване на двата подхода. Например, Lean 
обикновено се внедрява чрез последователност от кратки фокусирани събития, наре-
чени kaizen събития, като това става за няколко седмици. Six Sigma се внедрява чрез 
множество проекти, преминаващи през етапите на методологията DMAIC, което мо-
же да продължи от четири до осем месеца. Докато подходът Lean разглежда цялостни 
процеси и прилага систематичен подход при осъществяването на подобренията, 
проектите Six Sigma обикновено са малки и ограничени по своя обхват, и този подход е 
ефикасен при решаването на комплексни проблеми, изискващи статистическо мислене. 

Ключ към успешното интегриране на двата подхода е използването на подходя-
щите техники за даден проблем и постигането на точните и желани резултати. Много 
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специалисти посочват, че използването на най-добрите практики от всеки от двата 
подхода дава оптимални резултати. Например комбинирането на точността и стро-
гостта на методологията за решаване на проблеми DMAIC, бързите и фокусирани 
блиц сесии и стартирането с цялостен поглед върху бизнес процесите дава най-добри 
резултати. Друга успешна практика е обхватът на проекта да е базиран на проблема, 
чието решение се търси, и да се използват техники, които за подходящи за този проблем. 

 
Критични фактори за успешно внедряване на Lean Six Sigma 
В последните години е налице е нарастваща по обем литература, която изследва 

критичните фактори, които оказват влияние върху успешното прилагане на Lean Six 
Sigma в практиката. Например според Vouzas et al. [12] могат да бъдат идентифици-
рани както институционални, така и контекстуални фактори. Освен това, те могат да 
бъдат категоризирани като общи, които са релевантни към всички видове организа-
ции и сектори, организационно-специфични (корпоративна култура, национален ман-
талитет и трудови навици, система за качество) и индустриално-специфични (услуги 
или производство). Друга класификация може да се направи на базата на  разгранича-
ването на тези фактори като ориентирани към управлението и ориентирани към хора-
та. Ориентираните към управлението фактори включват интегрирането на Lean Six 
Sigma с бизнес стратегията, подборът и управлението на правилния проект, и удов-
летвореността на клиентите. Факторите, ориентирани към хората включват ангажи-
раността на лидерите, организационната култура, управлявана от качеството, обуче-
нието, работата в екип и поддържащите технически системи. 

В някои изследвания се посочват и конкретни критични фактори, изведени въз 
основа на проучване на опита на компании от сферата на производството и услугите. 
Според Galloway [1], успешното използване на Lean Six Sigma за постигане на значи-
телни и устойчиви подобрения от 2006 г. насам се дължи на няколко основни ключо-
ви фактора – ангажираност и посвещаване на висшето ръководство, разнообразни ме-
тоди за решаване на проблемите, проактивни, ангажирани шампиони, пълна заетост 
на черните колани, обучени зелени колани като ръководители на проекти, подбор на 
проекти с високо въздействие, система за финансова оценка, метрика и цели, свърза-
ни с бизнес целите, система за проследяване на проекти, силно наставничество и тре-
ньорство. В друго изследване се извеждат десет ключови фактора за успех, свързани 
с прилагането Lean Six Sigma в сектора на услугите [12]:  

1. Ангажираност на топ мениджмънта, участие и подкрепа; 
2. Организационна култура, движена от качеството; 
3. Обучение, движено от качеството; 
4. Работа в екип при решаване на проблеми; 
5. Пряка връзка между Lean Six Sigma и удовлетвореността на клиентите; 
6. Стратегическа ориентация на Lean Six Sigma; 
7. Поддържащи технически системи (инструменти и техника); 
8. Ясен подбор на Lean Six Sigma проекти; 
9. Приоритетно прилагане на други програми за подобряване на качеството; 
10. Поддържаща система за управление на изпълнението. 
 

Успешни практики при внедряването на Lean Six Sigma 
Ще представим три примера за успех при приложението на Lean Six Sigma: във 

веригите за доставка, в call-центровете и в системата на висшето образование. 
Веригата за доставка, към която се приложи концепцията за Lean Six Sigma, 

произвежда и доставя само продукти и услуги, които са необходими, когато и където 
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възникне потребност от тях. Този вид верига за доставка притежава някои предим-
ства пред традиционните вериги за доставка, като например: предлагането е много 
по-тясно обвързано с търсенето; намален е рискът от задържането на ненужни запа-
си; фокусът на управлението е върху процесите, които добавят стойност за клиента; 
усилията са съсредоточени върху избягване на грешки в процесите. По-конкретно 
могат да бъдат отбелязани следните ползи по отношение на отделните елементи на 
веригата за доставка: 

 Снабдяване. Компаниите, които в управлението на своите вериги за достав-
ка следват принципите на Lean Six Sigma, редуцират дейностите по снабдяване така, 
че всеки продавач (доставчик) има една точка за контакт, един договор с купувача и 
предлага една и съща цена за всички съоръжения на купувача. В подобни вериги се 
търсят нови технологии, които да подпомогнат подобряването на процеса на снабдя-
ване, като например осъществяване на онлайн покупки.  

 Производство. Управлението на икономичните вериги за доставка се радва 
на широка популярност в областта на производствените компании и именно там мо-
гат да бъдат постигнати значителни подобрения при прилагането на концепцията 
Lean Six Sigma. Производствените процеси могат да бъдат подобрени в посока на ре-
дуциране на загубите и ресурсите, докато се поддържа оперативната производителност. 

 Складиране. При складирането могат да бъдат елиминирани някои излишни 
ресурси и дейности, които не добавят стойност. Например съкращаването на излиш-
ните запаси може да доведе до освобождаване на складово пространство и на ресурси за 
манипулиране със запасите, което да редуцира общите разходи във веригата за доставка. 

 Транспортиране. В много случаи компаниите откриват, че усилията им за 
повишаване на удовлетвореността на клиентите водят до недостатъчно добри реше-
ния по отношение на експедицията на продуктите. Поръчките се изпращат без комби-
нирането на допълнителни поръчки, от което не се спестяват разходи, или се избират 
скъпи начини на транспортиране с цел отговор на изискванията на клиента. Често пъ-
ти се открива, че се използват много транспортни компании, при положение, че тех-
ният брой може да се съкрати и да се редуцират общите разходи. Затова концепцията 
Lean Six Sigma е насочена и към оптимизиране на транспортните процеси и дейности.  

Приложението на Lean Six Sigma в call-центровете дава следните предимства 
[6,2]: рационализиране на операциите за елиминиране на загубите и дейностите, 
които не добавят стойност; намаляване на броя на пропуснатите повиквания; съкра-
щаване на времето за изчакване на обажданията на опашката; подобряване на произ-
водителността чрез по-добро използване на ресурсите – човешки и технологични; 
разкриване на истинските причини за обажданията на клиентите за откриване на 
тесните места и проблемите в процесите; ограничаване на текучеството на персонала 
(обикновено call-центровете се характеризират с висока степен на текучество на пер-
сонала поради стресовото работно обкръжение и по-рационалните операции могат да 
допринесат за намаляване на стреса). 

Някои от доказаните ползи от използването на Lean Six Sigma във висшето 
образование са [8]: предоставя се система, която позволява на висшите училища да 
отговорят на изискванията за акредитация; осигурява се възможност за решаване на 
проблеми чрез DMAIC методологията; промотира се общото участие, като се насър-
чава сътрудничеството и се осигуряват средства за ефективно общуване и разрешава-
не на проблеми; процесите стават видими и могат по-лесно да се премахнат загубите; 
получава се обратна връзка за клиентите (студентите, както и всички други заинтере-
совани лица) и техните изисквания; идентифицират се и се намаляват скритите разхо-
ди, които консумират ресурси, хора и време, но добавят много малко към изисква-
нията на клиентите. 
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Заключение 
В заключение може да се обобщи, че Lean Six Sigma дава редица предимства на 

компаниите, внедрили тази концепция в своята практика. Сред тях трябва да бъдат 
отбелязани: повишаване на стойността за клиентите, постигане на по-добра удовлет-
вореност на клиентите, повишаване на производителността и мотивираността на слу-
жителите, възможност за по-гъвкаво стратегическо позициониране на компанията, 
стандартизиране на работните процеси и операции, по-висок потенциал за създаване 
на иновации, повишаване на конкурентоспособността и репутацията на компанията. 
Много изследователи си задават въпроса каква ще е приложимостта в 21-ви век на 
Lean Six Sigma. За да се предвиди бъдещото значение на този подход, първо трябва 
да стане ясно дали той е бил успешен в миналото. Многобройни емпирични данни 
потвърждават измерими положителни ползи от внедряването му. Необходимостта от 
по-добро разбиране на това кога и къде да се прилага обаче, изисква повече изследва-
ния, но специалистите са единодушни, че Lean Six Sigma има бъдеще както за прак-
тиката, така и за научните изследвания. 
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Abstract: Enterprise risk management is relatively new concept in management, which is a 
consequence of the dynamic changes of the environment in which companies operate. The 
ERM can be implemented in the enterprise in different ways and its form depends on its 
structure, the views of the management, goals that are pursued, etc. In that research we are 
studying the forms of implementation of ERM in enterprises. 
 
Key words: risk, risk management, Enterprise Risk Management, ERM 

 
 

Управлението на риска в предприемачеството (ERM) е сравнително нова кон-
цепция в управлението, която е следствие от динамичните промени на средата, в 
която оперират компаниите. Опити за въвеждането на систематичен подход за управ-
лението на рисковете в компаниите  съществуват още от 60-те и 70-те години на  
20 век. По това време, обаче все още методите за анализ, оценка и контрол на риско-
вете не са толкова напреднали. С развитието на отделните методи за оценка на риска 
става възможно и теоретичната конструкция, а в последствие и въвеждането на ця-
лостна система в предприятията, която да наблюдава, оценява и управлява рисковете.  

В последните години, в следствие на поредицата от финансови и икономически 
кризи, се засили вниманието на мениджмънта към управлението на рисковете в 
компаниите. Традиционното разбиране за управление на риска, което беше свързано 
с идентифициране на различните рискове и управлението им като самостоятелни 
такива се измества от една обединена система, където отделните методи и техники за 
управление на риска започнаха да се обединяват в единна методика, която може да се 
срещне в литературата под множество наименования като „Интегриран риск менид-
жмънт“1, „Цялостен риск мениджмънт на компанията“2 и др. Както всяка нова кон-
цепция и тук в началото е ясно видим определен терминологичен хаос. В крайна 
сметка в литературата за цялостно управление на рисковете на компаниите се налага 
обединяващия  термин „Управление на риска в предприемачеството“3.4 

                                                 
1 Превод от английското „Integrated risk management”. 
2 Превод от английското „Enterprise-wide risk management”. 
3 Превод от английското „Enterprise risk management”. 
4 Corbett, R., A view of the future of risk management, Risk Management: An International Journal 
2004, 6 (3), 51-56 
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Необходимостта от изучаването на формите, под които се прилага ERM е про-
диктувано от относителната липса на информация в българската литература относно 
този проблем, както и от възможността за прилагане на многообразни форми за уп-
равление на риска в съответствие от структурата на предприятието и желанието на 
мениджмънта на компанията. Настоящето изследване е част от поредицата от изслед-
вания, които са концентрирани на проблема с изучаването на ERM. 

Преди да започнем представянето на формите, под които се прилага нека на-
правим преглед на дефинирането на ERM.  

В теорията могат да се срещнат множество дефиниции на риска с различен ак-
цент съобразно областта, в която се дава дефиницията. Поради тази причина ние ще 
насочим вниманието си конкретно към дефиниции на ERM. 

Една сравнително нова и модерна дефиниция е дадена от Lam, J.: „Рискът е ве-
личина, която може да се отклони от очаквания резултат. ERM е всеобхватна и 
цялостна рамка за управление на ключови рискове с цел да се постигнат бизнес цели, 
да се минимизира неочакваната волатилност на печалбите и да се максимизира 
стойността на компанията“5.  

В литературата могат да се намерят дефиниции на ERM, които са по-близки до 
практическото управление на един отделен риск като6: 

„Процесът, благодарение на който компаниите идентифицират, измерват, уп-
равляват и оповестява всички ключови рискове за увеличаване на стойността на ком-
панията за заинтересованите страни“. Аналогично е разбирането на Louisot & 
Mandel7, които отбелязват, че управлението на рисковете е сърцевината на управлен-
ския процес. Също така наблягат на необходимостта от прилагането на определен ин-
струментариум за оценка и управление на риска. В това разбиране не само е изведена 
ролята на лидера в процеса на управление на риска, но е подчертано ключовата роля 
на мениджмънта в този процес. Използваемостта на системите за управление на рис-
ка в предприемачеството се увеличава съществено през последните години, както мо-
же да се проследи в приложената графика 1. За период от около 5 години използване-
то на системи за управление на риска нараства от под 10 % до 25%, което може да се 
определи като съществен скок. Проучването е направено сред 1093 компании в 
САЩ8. 

Ще започнем представянето на формите на прилагането на ERM със схематично 
представяне на стандартен риск мениджмънт процес, който съответства на ISO 31000 
и може да се види на графика  

 
 
 
 
 

                                                 
5 Lam, J., Enterprise Risk Management : From Incentives to Controls (2nd Edition), John Wiley & 
Sons, 2014. p. 53 
6 Segal, S., Corporate Value of Enterprise Risk Management : The Next Step in Business 
Management, John Wiley & Sons, 2011, p.25 
7 Louisote, J., Mandel, C., Managing risks to enable strategy, Wiley Finance : ERM - Enterprise Risk 
Management : Issues and Cases, John Wiley & Sons, 2014. p. 7 
8 Beasley, M., Branson, B., Hancock. B., Report on the Current State of Enterprise Risk 
Oversight:2015, North Carolina State University 
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2.  Идентифицирането на риска установява изложеността на организацията на 
риск и несигурност. Това изисква да се познава в детайли организацията, пазара на 
който оперира, правната, социалната, политическата и културната среда, в която съ-
ществува.  

Резултатът от анализа на риска може да се използва за съпоставяне на значи-
мостта на рисковете и дава инструмент, благодарение на който могат да се изберат 
рисковете, на които да се въздейства. 

 
Графика 1: Компании, чийто представители твърдят,  

че са внедрили изцяло ERM 

 

 
Реакцията на риска може да се представи като действие на избор и прилагане на 

подходяща мярка за модифициране на риска. Реакцията на риска може да се осъ-
ществи в една от основните си форми: избягване на риска, трансфер на риска, кон-
трол (намаляване) на риска или финансиране на риска. Риск мениджърите трябва да 
направят избор, коя форма на контрол на риска към кои рискове да приложат, така че 
да постигнат максимална ефективност. 

 
ISO 31000 поставя важността на обратната връзка в процеса на управление на 

рисковете чрез два механизма.  Това са „мониторинг и преглед“ и „комуникация и 
консултация“. Мониторинг и преглед подсигурява, че организацията наблюдава 
риска, неговото развитие във времето и се учи от опита си. Комуникацията и кон-
султацията е представена като част от процеса на риск мениджмънта, но също така 
може да бъде и част от поддържащата рамка. 
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Графика 2: Схематично представяне на процеса на управление на риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На графика 3 е представена рисковата архитектура на голяма компания, в общия 
случай борсово търгувана корпорация9. Както се вижда от графиката, с дейности 
свързани с управлението на риска са свързани всички нива в компанията. Информа-
цията свързана с управлението на рисковете тече между всички звена в компанията. 
Дебелите стрелки показват обработената и обобщена информация, която се докладва 
на  висшестоящите структури в компанията, които от своя страна могат да спускат 
наставления, препоръки, методики и т.н. (тънките стрелки). 

Всички съществуващи звена в компанията са натоварени с функции свързани с 
риска. В допълнение има съставена Комисия за управление на риска в групата, чиято 
функция е свързана изключително с управлението на риска. Тя изпълнява разно-
образни задачи: обобщаване на докладите от бизнес звената, формулиране на страте-
гии, докладване на борда на директорите и т.н. 

                                                 
9 A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000; 
The Association of Insurance and Risk Managers, The Public Risk Management Association, The 
Institute of Risk Management; 2010 
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Графика 3: Риск архитектура в голяма корпорация 
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Графика 4: Връзка между управлението на риска и съществуващата структура  
на организацията 
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Схемата на графика 4 илюстрира как ERM може да бъде интегрирана в същест-
вуваща организация10. Тя отново подчертава как директори, висш мениджмънт и из-
пълнителни звена играят важна роля в инфраструктурата на ERM. Ако се погледне 
схемата може да се установи как бизнес звената и поддържащите звена вече същест-
вуват в компанията. От друга страна рисковите отдели може да съществуват, а може 
и да не съществуват. Тъй като схемата не е толкова подробна, ще прегледаме някои 
от основните функции на структурните звена в организацията.   

Борда на директорите има надзорна функция, с акцент на вникването в приори-
тетните рискове, одобряване на политиките по управление на риска за критичните 
рискове и установяване, че политиките по отношение на тези рискове са ефективни. 
Тези надзорни функции могат да се изпълняват и от други звена в компанията: одит-
ния съвет, съветът по управление на рисковете или друг съвет в компанията.  

Изпълнителният директор носи най-голямата отговорност относно рисковете в 
компанията, като директно отговаря за приоритетите на ERM, стратегиите и полити-
ките и играе ролята на основния двигател за подреждане на целите, стратегиите и 
определяне на склонността за поемане на риск. Изпълнителният комитет по управле-
ние на рисковете координира вземането на решения. Например той може да препоръ-
ча каква да бъде склонността за поемане на риск и различни рискови профили на 
изпълнителния  директор и на борда на директорите. Може да оценява методологията 
за оценка на риска в компанията, да поставя рамка за разпределението на капиталите, 
да разработва политики по отношение на риска в компанията и т.н.  

На графика 5 е представена друга схема на внедряване е ERM в компания11. 
Това, което прави впечатление в схемата отново е движението на информация на 
всички нива на компанията. Въвеждането на ERM в компанията става по инициатива 
на съвета на директорите, като едно от първите неща, които се създават е т.нар. „рис-
кова култура“. По този начин риска се комуникира по цялата управленска верига 
като информацията тече в двете посоки. От висшите управленски нива към нисше-
стоящите се спускат указания, препоръки, стратегии. Нагоре по йерархията се до-
кладват рисковете, тяхното описание, данни за случването им и т.н.  От графиката от-
ново се вижда как съществуващите звена в компанията започват да изпълняват 
функции свързани с управлението на рисковете. Отделно от тях се създават звена 
изцяло заети с управлението на риска – ERM работна група и звено контролиращо 
рисковите процеси – Комисия по риска.  

 
Изводи 
В последните години, освен разглеждането в чисто теоретичен план на ERM се 

намира все повече информация от практически характер. Това позволи, базирайки се 
на официални документи и анализи да се направи това проучване.  

ЕРМ става все по-популярно. Част от развитието на риск мениджмънта е свър-
зано с нормативните изисквания към определени институции. Това са обикновено 
финансови компании като банки, застрахователи, пенсионни и инвестиционни дру-
жества. Компаниите, които не са длъжни по закон да внедряват системи за управле-
ние на риска също започват да внедряват ERM, поради позитивните ефекти от систе-
матичното управление на риска към стойността на компанията.  

                                                 
10 Protiviti Inc., Guide to enterprise risk management, USA, 2006 
11 CENTROC ERM Project Team, ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PROGRAM, Central New 
South Wales, Councils, Australia, 2009 
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Основните изводи, които могат да се направят от проучването са, че начините за 
внедряване на ERM в компаниите могат да бъдат гъвкави, но същевременно започват 
да се налагат единни стандарти. Това е наличието на съвет по за управление на рис-
ковете, който директно се занимава с всичко свързано с риска и стои между опера-
тивните звена и борда на директорите. Също така се налага надзорен комитет по рис-
ка, чиято функция е да наблюдава, обобщава и да прави препоръки.  

Все още в литературата съществува терминологичен хаос, който е силно видим 
в конструкцията на структурните звена в компанията занимаващи се с управлението 
на риска. Като естествено продължение изследването може да се насочи към методи-
те за анализ и  оценка на рисковете, с акцент на нефинансовите рискове, доколкото 
техния анализ и оценка се подава по-трудно на количествено измерване 

 
Графика 5: Схема на внедряване на ERM в голяма компания 
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Резюме: Ролята на лидерството при формиране и промяна на фирмената култура 
често остава на заден план, когато се анализират факторите за успешно управле-
ние. Взаимното влияние между култура и лидерството е ключов компонент на 
възможността на компаниите да се развиват. Това взаимодействие не е неизменен 
факт или ситуация, която може просто да се измери или да отчетe. Взаимното 
влияние на факторите на лидерството и факторите на културата  трябва да се 
отчете в процеса на тяхното взаимодействие, проследен или чрез усъвършенства-
нето на лидерството, или чрез формирането и трансформацията на културата.  
Цел на настоящия доклад е да представи модел за създаване на култура на лидерст-
вото в контекста на нуждата от развитие на организационната култура. Дефини-
рани са основни понятия. Направен е опит за анализ на взаимодействието на 
отделните елементи от лидерския модел и формирането на организационна кул-
тура. 
За да определим начина на въздействие на лидерите върху изграждането на органи-
зационната култура е необходим подход, който да отчете сложната структура на 
фактора култура и да опише приемлива от гледна точка на изследването ни струк-
тура на взаимовръзката между двата модела. 
По тази причина анализираме редица изследвания и публикации в това направление, 
които ни дават задоволително разнообразие от елементи и се основават на научни 
изследвания и аргументи. 
В различните изследвания се извеждат елементи на въздействието на лидерството 
при създаване на организационна култура, които условно можем да обобщим в след-
ните групи: 
1. Действия и поведение на лидерите.  
2. Фокус на лидерството.  
3. Критерии за оценка: какво се поощрява и какво се наказва.  
4.  Целево разпределение на ресурсите.  
Представени са пет стъпки на модела за създаване на култура в лидерството.  
 

Ключови думи: организационна култура, лидерство, култура на лидреството 

 
Summary: The role of leadership in shaping and changing the corporate culture often 
remains in the background when analyzing the factors for successful management. Mutual 
influence between culture and leadership is a key component of the ability of companies to 
develop. This interaction is not an immutable fact or a situation which might just be 
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measured or accounted for. The mutual influence of factors of leadership and cultural 
factors should be considered in the process of their interaction, tracked or improvement of 
leadership or by the formation and transformation of culture. 
The aim of this report is to present a model for creating a culture of leadership in the 
context of the need of developing organizational culture. Basic concepts are defined. An 
attempt to analyze the interaction of various elements of the leadership model and the 
formation of organizational culture has been made.  
To determine the impact on the influence leaders have on the building of organizational 
culture a certain approach is needed to take into account the complex structure of the 
factor culture and to describe unacceptable in terms of our research structure of the 
relationship between the two models. 
For this reason, we analyze several studies and publications in this field that give us a 
satisfactory variety of elements and are based on scientific research and arguments. 
In different studies appear elements of the impact of leadership in creating an 
organizational culture that we can provisionally summarize in the following groups: 
1.  Actions and behavior of leaders. 
2.  Focus on leadership. 
3.  Evaluation Criteria: what is rewarded and what is punishable. 
4.  Appropriate allocation of resources. 
A five-step model for creating a culture of leadership is presented. 
 
Keywords: organizational culture, leadership, culture of leadership 

 

 
Културата е сбор от вярванията, които оформят нормите на поведение и дикту-

ват начините, по които се работи в една организация. Съществуващата култура в нея 
не е нещо, от което тя може просто да се освободи когато избира нова такава. Най-
често това се случва която се търси ново стратегическо съответствие с търговската й 
стратегия, например. Хофстеде (2001) смята, че културата е колективно програми-
ране на ума, което отличава членовете на една група от друга. Други считат кул-
турата като система от споделени ценности (Deshpande и Webster 1989). Разбирането 
на културата може да бъде полезно по два начина. Първо, културният поглед оси-
гурява информираност относно степента, до която членове на организацията са го-
тови да приемат промяната. Културната преценка е вероятно да определи основната 
причина за проблемите, които изискват промени, насочени към по-високи резултати. 

Паралелно определение на културата (Burke, 1994) акцентира върху значението 
на събитията, които се случват на работното място, и как те влияят върху стила на 
управление и респ., върху начина, по който се осъществява лидерството. 

В управлението се приема за аксиома, че най-важна за успеха на една организа-
ция е добрата стратегия. Но организация, която има и най-добрата стратегия, е обре-
чена на неуспех ако тази стратегигия се изпълнява в условията на неадекватна култу-
ра. Значението на  културата за управлението се крие във факта, че културата може 
да ограничи дейността на организацията или обратно – да създаде добавена стойност, 
като разшири възможностите за бизнеса (Blake и Лорънс 1989). Трябва да се отбеле-
жи тук, че културата в крайна сметка се носи и поддържа колективно от всички чле-
нове на дадена организация и тя действа като променлива за модериране при про-
мяна. 
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Организационна култура и лидерство 

Има многобройни опити за описание на организационната култура. Експерти в 
организационното поведение използват понятието култура, за да опишат как члено-
вете на групи разбират техния свят и своето място в него. Откакто Шайн (1992), 
публикува книгата „Оганизационна култура и лидерство”, все повече изследователи 
признават културата като многоизмерно понятие. Едно от най-подробните определе-
ния е представено от Шайн (1992). Според него, „организационна култура е макетът 
от основни предположения, че една група е измислила, или открила в процеса на обу-
чение как да се справя със своите проблеми, свързани с външна адаптация и вът-
решна интеграция, както и че са сработили достатъчно добре, за да бъдат считани за 
валидни и, следователно, да се преподават на нови членове, като един правилен на-
чин за възприемане, мислене, и чувстване по отношение на тези проблеми”. (1992, 
стр.3) Според него, организационните лидери са ключов източник на влияние върху 
организационната култура (Шайн, 1992). 

Организационната култура е един от многото ситуационни модератори изклю-
чително важни при определянето на лидерската ефективност. Допълнително, това по-
нятие представлява всички тези елементи, които „слепват” заедно членовете на една 
организация. Следователно, това се отразява на действията на организацията. Така 
че, освен учените, бизнесът: фирми и мениджъри също обръщат все повече внимание 
на организационната култура. 

В стратегически аспект лидерството трябва да бъде трансформационно и да е 
насочено към управление на промените в организацията. Респективно, нужният тип 
лидерство за съответстваща промяна на културата е трансформационен, защото про-
мяната на културата се нуждае от много енергия и отдаденост за постигане на резул-
тати. 

Стратегическите лидери имат най-добрата гледна точка, когато се отнася до 
знания за динамиката на културата, какво трябва да остане и какво трябва да се про-
мени. Според Каузес и Поснер когато ръководителите са изправени пред значителни 
промени, „лидерството е изкуство да мобилизираш другите да искат да се борят за 
споделени стремежи”. (1987, стр. 30), Ето защо лидерите трябва да бъдат квалифици-
рани в процесите на управление на промяната, ако искат да действат успешно като 
агенти на промяната. 

Лидерите имат доминиращо влияние върху посоката на културните норми и ос-
новни предположения в институционална среда. Ван Книпенберг и Хог (2003) твър-
дят, че в групи с висока успеваемост, ефективността на лидерството е силно по-
влияна от това колко прототипно се възприема лидера на групата  от подчинените си. 
Същевременно, перспективата за социална идентичност може да бъде важна при раз-
глеждането на лидерството в сонтекста на начина на упражняване на власт, като това 
съвсем не е единствената перспектива. 

Знанията за културата и уменията тя да бъде трансформирана са жизнено необ-
ходими на лидери, които се опитват да постигнат стратегически резултати в управле-
нието на една институция. 

Бърнс (1978) разграничава трансформационното лидерство, което се основава 
на истинското доверие и честност и транзакционното лидерство, което изисква оцен-
ка на качеството. 

Според Уитингтън и колектив (2009) трансформационното лидерство се осъще-
ствява чрез повишаване на информираността за значението на опредлените резултати 
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на работниците и служителите. Жажно, също така според тях е да накарате последо-
вателите да надхвърлят своите лични интереси за доброто на организацията. 

От друга страна, Уитингтън и колектив (2009) откриват, че трансакционното ли-
дерството се случва когато индивидите работят заедно по такъв начин, че лидерът и 
неговите последователи се издигат един друг на по-високи нива на мотивация и мо-
ралност. Някои изследователи свързват пряко лидерството с представянето на орга-
низациата. Попович (1998) твърди, че предпоставката за добро организационно пред-
ставяне е наличието на последователно и поддържано лидерството. Според него, 
организационното лидерство е стратегическата роля, която по същество се концент-
рира върху определени цели, за осигуряване на растежа на компанията. Лидерите ви-
наги са загрижени за визия, път и промяна. Съответно, лидерите винаги работят за 
адаптирането към предстоящите промени, привличане на перспективите и доприна-
сят за повишаване на производителността на компанията. Според Rowold (2014 г.), 
трансформационните лидери вдъхновяват своите последователи с положителена ви-
зия за бъдещето основаваща се на стойността. 

Организационната култура и лидерството вървят ръка за ръка в изграждането, 
контролирането и подобряването на ефективността на организацията, но въпросът е 
каква е връзката между двете. 

Според Bass (1990); Yukl (1998); Kouzes и Posner (1995) важността на лидер-
ството за организационната култура е в осигуряването на добавена стойност. Съот-
ветно, организационната култура се орисва в този модел като съдържаща факторите, 
които допринасят за успеха на всяка организация. От друга страна, налице е спор, кое 
е на първо място – лидерството или организационната култура. Селзник (1957) твър-
ди, че теорията за лидерството зависи от организационната теория.  

Също така, някои изследователи предполагат, че лидерството е прост компо-
нент на организационната култура. Те предполагат, че чрез оформянето на организа-
ционните ценности и изграждането на социалната реалност от лидера на организа-
цията, естествено стават силни организационни култури (Çakar, 2004). Във всяка ор-
ганизация лидерите създават свои инструменти или за да развият настоящата култура 
или за да променят съществуващите стандарти (Бас и Аволио, 1993). 

Лидерството и организационната култура са звързани двустранно. Лидерството 
може да играе основна роля и да бъде ефективен фактор в промяната на културата на 
организацията когато е необходимо. Също така културата „отглежда“ организацион-
ните лидери (Бас, 1990). 

 
Пет стъпки за създаване на култура чрез лидерство 

Създаването на култура чрез лидерство е ключов компонент в способността на 
всяка организация да расте. Това не е нещо, което може да се прилага; по-скоро кул-
турата на лидерството се развива органично чрез предприемане на необходимите 
стъпки и инвестирането на време и ресурси, които са необходими, за да се създадът 
лидери не само на най-високо ниво, но и в цялата организация.[1] В научната литера-
тура е описан т.нар. „пет стъпков модел“ на създаването на култура чрез лидерството. 
Той включва: 

1. Проектиране на  организационна култура 
За да бъде лидерствана организационната култура, трябва първо да бъде опреде-

лена. Това определяне трябва да се основава на принципите на ключовите лидерски 

                                                 
1 [23] http://www.billhogg.ca 
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капацитети и трябва да има съответни характеристики. Те могат да бъдат разкрити 
чрез вътрешно отражение и оценка на лидерите на фирмата. 

За да съществува култура чрез лидерство отвъд това да бъде формална политика 
или вътрешната директива, цялата организация трябва да бъде включена. Лидерство-
то е необходимо на всички нива и позиции в рамките на организацията. Приемането 
ще бъде по-успешно, ако служителите имат чувството, че участват при формирането 
на организационната култура. 

2. Изграждане на култура чрез лидерство в процеса на наемане на персонал 
След като се установи култура на лидерство, лидерите трябва не само да се по-

светят на отдаването на нови лидерски отговорности, това трябва да бъде отразено и 
в процеса на набиране и наемане. 

 

С цел да се гарантира, че културата на ръководството продължава да се развива 
с течение на времето, лидерите трябва да наемат хора, които се вписват в идеята на 
вашата организация и в културата на лидерски капацитет. За да привлекат хора, кои-
то ще паснат на вашата организационна култутарата, лидерите трябва да:   

•  фокусират процеса на наемане на персонал върху изискването за адекватност 
на кандидатите с фирмената култура; 

•  се свързват с хората чрез социалните мрежи, като LinkedIn; 
•  искат референции от хора, които споделят съответната лидерска култура. 
 

В чисто практичен план и необходимо разработване на длъжностни характерис-
тики, които се основават на критични елементи на лидерския характер и на проуч-
ване на мотивацията и готовността кандидатите да се присъединят към съответната 
култура. Това може да бъде постигнато чрез изграждане на символни компоненти в 
процеса на наемане, а не просто кандидатите да бъдат оценявани според успеха им 
при решаване на професионални задачи. Необходимо е да бъдат изразени ясно още 
при наемането на съответния служител очакванията към тях, отговорностите им и 
стратегическите цели на компанията. Препоръчително е, също така, да бъде осигуре-
но съответно обучение, което адаптира новите служители в организационната култу-
ра възможно най-бързо.  

3. Изграждане на отчетността в развитието на лидерството 
За съществуването на култура чрез лидерство, лидерите трябва да имат лидер-

ско влияние върху жизнено важни фактори за напредъка на организацията. За това 
трябва да се извършва мониторинг и оценка на ключовите фактори на успеха преди 
да се предприемат каквито и да е промени:  

•  дали се постигат утвърдените вътрешни стандарти за успех при решенията за 
кариерно развитие;  

•  дали са очертани ясно целите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени на 
всяко ниво на компанията 

•  съществува ли ясна система за обучение, която формира и поддържа качест-
вата и силните страни на хората в организацията.  

4. Запознаване с процеса за взимане на решения чрез обучителни и менторни 
програми.  

За да могат служителите и лидерите да развият лидерски умения, те трябва да 
имат възможност да участват в процеса на вземане на решения на различни нива на 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 195

организацията, плюс това да имат възможност да споделят своите становища в без-
опасна среда. Компаниите трябва да: 

•  създават начини служителите да обсъждат въпроси, притеснения и препят- 
ствия; 

•  позволяват на служителите да изразят своето мнение и да бъдат част от диа-
лога, свързан със стратегическите насоки, цели и задачи, които влияят на 
тяхната позиция и роля в компанията; 

•  ангажират лидери от всички нива на компанията в стратегическото развитие; 
•  осигуряват възможност на служителите да вземат ръководна роля в проекти 

или стратегически цели. 
 

Въпреки позициите и постовете си, лидерите също трябва да участват в коучинг 
и менторство за подобряване и повишаване на тяхното влияние върху културата. 

5. Овладяването на професионални умения на всички нива от организацията  
Трябва да бъде приложена програма за развитие на лидерските умения, така че 

служителите да имат достъп до ресурсите, необходими, за да се превърнат в лидери. 
На лидерите съответно трябва да се даде възможност да подобрят своите лидерски 
способности. Култивирането на лидери трябва да включва ефективна и постоянна об-
ратна връзка, която ще позволи на служителите да се развиват. За да стане това ком-
паниите могат: 

•  Да определят бъдещи „звезди“ и да започнат тяхното развитие от рано, като 
им дават възможност да наблюдават добри лидерски модели и да имат въз-
можността да демонстрират и да тренират своите собствените умения в 
контролирана среда. 

•  Да осигуряват тренировачни курсове и семинари, които са пряко свързани с 
развитието на лидерството. 

•  Да осигуряват обратна връзка на постоянна база, която дава възможност ли-
дерския диалог да бъде развит. 

•  Да разпознават положителния напредък и възнаграждават служителите, 
когато те надхвърлят очакванията и отразяват култура, създадена чрез лидер-
ство. 

 

Културата, създадена чрез лидерство зависи от четири основни фактори:[2] (фиг.1) 

•   Действията и поведението на лидерите 
•   На какво обръщат внимание лидерите 
•   Какво се награждава и какво се наказва 
•   Разпределението на внимание и ресурси 
 
 
 

 

                                                 
2 Belias, D., and A.Koustelios, 2013, “Organizational Culture of Greek Banking Institutions: a Case 
Study. International Journal of Human Resource Management and Research, 3(2), 95-104 
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КАК СЕ СЪЗДАВА КУЛТУРА

 

Фиг. 1. Култура чрез лидерство 

1. Действия и поведение на лидерите 

Джо Фолкман описва девет водещи лидерски поведения, които повишават отда-
деността на служителите.[3] 

 Вдъхновяват и мотивират другите 
 Управляват за постигане на резултати 
 Дават стратегическа перспектива 
 Създават среда и насърчават сътрудничеството 
 Спазват си думата 
 Вдъхват доверие 
 Развиват и поддържат другите 
 Изграждат  отношения 
 Дават кураж 
 
2. На какво обръщат внимание лидерите 
Един от най-мощните начини лидерите да предават ценности, убеждения и 

приоритети е това, на какво поставят своето внимание и какви са приоритетите им.  
Очаква се, че лидер, който има доказан бизнес успех, не може да бъдете човек, 

който се „изключва” всяка вечер, през почивните дни или по време на годишен от-
пуск. Предполага се, че времето, за което мислите и рефлектирате върху бизнеса си 
не се ограничава само до работните часове. 

Мантрата „измервайте това, което цените” се повтаря непрекъснато, когато се 
оценяват фактори и събития, които са съществено значение за организацията. Така 
създаването на организационна култура е пряко свързано с това как и какво да измер-
ваме, респ.какво ценим. 

                                                 
3 Cabrera, A., Cabrera, E.F. and S. Barajas, 2001, „The Key Role of Organizational Culture in a 
Multi-System View of Technology-Driven Change,” International Journal of Information 
Management, 21(3), 245-261 
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Организациите предприемат много различни подходи за измерване. Някои от 
тях са само фокусирани само към крайния резултат, други създават системи за стра-
тегически измервания и контрол. В мнго организации има табла, които дават възмож-
ност за проследяване на всички показатели, процеси и резултати до измерването на 
крайния резултат.  

 

Има четири ключови области, зкоито да бъдат измерени и всяка област има пря-
ко въздействие върху системата за управление на човешките ресурси: 

 яснота 
 изравняване на целите  
 изясняване на очакванията 
 отчетност 
 
3. Какво се възнаграждава и какво се наказва 
Последствията от това какво поведение са възнаграждава и какво се наказва мо-

же да има значителен ефект върху културата в дадената организация. Лидерите могат 
да използват процеса на атестиране на приоритетите на ценности чрез свързване на 
наградите и наказанията към поведението, което искат да наложат. Оценката на из-
пълнението като инструмент осветява ефективността на промяната на текуща база. 
Приносът на всеки за създаване на нови знания и по-ефективно прилагане на същест-
вуващите знания, напр. може да бъде възнаграден с някаква форма на стимулиращо 
заплащане, препоръки или  повишение. 

Използването на награди и наказания, от лидер може да бъде описано като про-
цес на социална обмяна между лидера и последователите. 

Наградите и наказанията трябва да бъдат съпоставими с поведението на после-
дователите. 

 
4. Разпределение на ресурси 
Лидерите определят къде да насочат вниманието си (време) и ресурси (човешки 

и пари) в техните организации. И начина, по който те правят това информира служи-
телите какво се цени в организацията и така се формира организационната култура. 
Бюджетът на организацията е основен инструмент за разпределяне на ресурсите на 
компанията. Начинъте по който лидера разпределя организационни ресурси чрез 
бюджета на организацията, също разкрива ценностите и вярванията на лидера. Балан-
сираното разпределение на ресурсите подобрява оперативната ефективност, увелича-
ва фирмените ценности и създава удовлетвореност на клиентите. Шайн (2004) твър-
ди, че вярванията на лидерите за степента, до която организацията трябва финансово 
силно да влияние на техния избор на цели, мярката на тях и на процеса на управ-
ление на изпълнение трябва да се използва. Задачата на разпределяне на орга-
низационни ресурси трябва да има най-висок приоритет за корпоративните лидери. 

 
Взаимодействието на отделните елементи от лидерския модел и формирането 

на организационна култура са представени в матрица, както е показано на фиг.2. 
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    МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 

    Действия и 
поведение 

на 
лидерите 

На какво 
обръщат 
внимание 
лидерите 

Какво се 
награждава 
и какво се 
наказва 

Разпреде-
лението на 
внимание  
и ресурси 

Определеяне на 
вашата организа-
ционна култура   

      

Изграждане на 
култура на лидер-
ство в процеса на 
наемане   

      

Изграждане на от-
четността в разви-
тието на лидерст-
вото   

      

Осигуряване на за-
познаване с проце-
са за взимане на 
решения, чрез обу-
чителни и ментор-
ни програми.   

      

5 
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Позволява овладя-
ването на профе-
сионални умения 
на всички нива от 
организацията   

      

Фиг. 2. Матрица на формирането на организационна култура чрез лидерство 

Заключение 
 

Всяка организация има нужда от лидер, който да се отдаде на предизвика-
телствата, да насърчава последователи и да бъде мощна влияеща сила за тях, за да 
постигне все по-голяма производителност чрез споделяне на определена визия за 
бъдещето. Баркдол (2006 г.) приема, че всички лидери се опитват да променят имен-
но културата на организацията, за да отговаря на техните цели.  

 
Според Каузес и Поснер (2003 г.), има пет практики на успешните лидери. Те: 
 поставят под съмнение процесите; 
 стимулират обща визия; 
 моделират пътя; 
 окуражават сърцето; 
 дават способност на другите да действат.  
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Освен това схващане съществуват редица изследвания и мнения за лидерството 
и неговата роля във формирането на организационната култура. Бърнс (1978) опреде-
ля лидерството като умение да се предизвикват последователи, които да действат за 
постигане на определени цели и които да споделят мотивите и ценностите на лидерите. 
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PRACTICES 
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Abstract:  Strategic planning as a government philosophy haс had too controversial history 
until now since it was adopted in the economic governance during the 60s of XX century. 
That contradiction is an expression of periodical shifts in organizational management from 
giving to strategic planning the position of a main instrument of governance to totally 
rejecting and denying from it, blaming it for being an inadequate instrument to changing 
economic realities. Several years we have seen a new resurgence of the interest in strategic 
management. However, as a trend, using increasingly the term strategy in practices of 
economic governing has ultimately led to its transformation into a mantra1. That is an 
expression of a new stream arising, which takes religious approach to strategic 
management, based on a blind reverence before the concept that it is a matter of a 
subjective assessment on the basis of a lucky concurrence of circumstances regarding 
personal insights and virtues of the managerial cadres of an economic system. However, in 
reality strategic planning, developing to strategic thinking as a philosophy of economic 
governance, have their objectiveness that determines the contents of strategic management. 
That objectiveness has been specified by the economic governance theory. 
In this paper, major problems and challenges in respect of implementing strategic thinking 
and planning into designing new management systems will be outlined. A subject of 
interpretation is the problem of outlining the strategic thinking and strategic planning role 
they may play in governing the postindustrial society’s economy. Major objective of the 
paper is to specify what the necessary and sufficient conditions are under which 
management systems would be designed ensuring implementation of that role. 
Interpretations, estimates and conclusions are made on the basis of: specifying essential 
traits of strategic management as a philosophy of  economic governance; drawing out the 
main issues of decision-making process in the philosophy of strategic management; 
conducting qualitative analysis by using essential features of strategic management to 
appraise the content of present management practices. 
 

Key words: strategic thinking and strategic planning, philosophy of economic governance, 
managements systems, economic governance practices. 
                                                 
1 Etymology of the word defines it as a tool of consciousness. The term serves to designate a word or 
a rhyme, that being used in various kinds of religious rituals, provoke vibrations, which make the 
person pronouncing the phrase to become mused and concentrate.  
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Уводни бележки 
Като представител на катедрата на УНСС, в чийто предмет един от акцентите е 

стратегическото планиране, нарастващият интерес на управленската практика в 
България към стратегическото управление от последните години на пръв поглед е 
ободряващо явление. А справката върху литературата по икономика и управленска 
теория показва, че проблематиката се радва на все по-голямо внимание и при теоре-
тичните писания и дискусии в страната. Същественият проблем е дали и доколко на-
влизането в употреба на термините „стратегия“, „стратегическо мислене“, „стратеги-
ческо планиране“, и тяхното популяризиране корелира положително с възприемането 
и фактическото прилагане на философията на стратегическото управление при воде-
не на дейността на фирмите, насочване на стопанските процеси на макро, територи-
ално и регионално (на наднационално в пределите на ЕС) равнище. За България пов-
дигането на този въпрос се налага и от обстоятелства, свързани с трансформационни-
те процеси в икономиката и обществото от последния четвърт век, резултиращи засе-
га в задържане на социално-икономическите процеси в страната на относително нис-
ко равнище на развитие, както и от крехкия опит на управленската практика при па-
зарни условия. 

Всяка новост – била тя на фундаментално ниво (като научно достижение) или 
на приложно (като ново техническо, технико-икономическо или организационно ре-
шение) – ако бъде усвоена в практиката, обичайно има период на възприемане и 
внедряване, преди да бъде овладяна до степен, при която да се превърне в носител на 
подобрения и фактически ползи за своите адресати. Но идеята за стратегическо мис-
лене и планиране (като атрибути на философията на стратегическото управление) не 
са новост за икономиката в световен мащаб – нито  като практика, нито като обобще-
ния от фундаментален характер на теорията за управлението на икономиката2. Проб-
лемът е в това, че дори в страните с развита пазарна икономика и опит по внедряване 
и прилагане на стратегическото управление продължават да се откриват съществени 
несъответствия между претенции на управленската практика за прилагане на въпрос-
ната философия, от една страна, и обобщения на управленската теория за същността 
и съдържанието на тази управленска философия, както и за задължителните атрибу-
ти, които следва да съдържат управленските системи, бивайки разработвани в рамки-
те на въпросната философия, от друга страна3. 

Това поражда поредица от въпроси – дали днес не сме свидетели на поредно 
задвижване на махалото на общественото мнение от една крайност в друга? Колко 
цикъла трябва да изтекат, за да се стигне до адекватно приложение на философията 
на стратегическото управление спрямо икономиката и да се усвоят нейните възмож-

                                                 
2 Хуманитарните науки, и в частност икономическата, са играли и все още играят преоблада-
ващо пасивна роля спрямо емпириката, бивайки предимно обяснители на протичащите в об-
ществото процеси, за разлика от изпреварващото поведение на природните науки и тяхната ро-
ля за развитието на технологиите и техниката. Но обществените науки, в т.ч. икономическата, 
също могат да играят активна роля и в това се изразява тяхната социална функция.[Манов, В. 
Предговор към: Киранчев., Г., С., 2013, с.13-23] 
3 Проблемът е добре описан от Иън Уилсън, който – в светлина на доминиращия ненаучен 
подход в управленската практика, го представя с библейския мотив за „седемте смъртни гряха 
на стратегическото планиране“. Фактически Уилсън визира седем конкретни слабости в управ-
ленската практика на организационно ниво (по примера на икономиката на САЩ) при опита за 
прилагане на философията на стратегическо управление в периода между 60-те и 90-те години 
на ХХ в. [Wilson I., 2003, pp. 12-15] 
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ности? Докъде е стигнала науката в търсене на отговора на тези въпроси? И може би 
най-важният – имат ли място стратегическото мислене и планиране (философията на 
стратегическото управление) при управлението на икономиката на постиндустриал-
ното общество, по-общо казано, при управлението на икономиката от ХХI век? 
Единственото сигурно нещо днес за утрешната икономика е това, че главна нейна ха-
рактеристика ще бъде по-нататъшно усложняване на нейното съдържание и структу-
ра, провокирано от ускорени изменения в обкръжаващата я среда, както и нараства-
що влияние на външната среда върху икономическата система. 

 
Защо стратегическо планиране в икономиката? 
Погледнато в исторически план, идеята за стратегическото планиране – като 

подход на управление, има над двухилядолетна история в областта на военното дело 
и едва няколкодесетилетна при управлението на икономиката.4 Но за относително 
краткия си престой на сцената на икономическото управление то преживява няколко 
противоположни смени в нагласата на обществото и в частност, на ръководните кад-
ри (мениджъри и политици) спрямо него. От възторжено отношение и издигането му 
в главен инструмент на икономическото управление се стига до обвинения за неадек-
ватност спрямо изменящите се социално-икономически реалности и пълното му от-
ричане. Фактически, след около десетилетие на разцвет и повсеместно навлизане в 
организационния мениджмънт в икономиката на САЩ (през 60-те и първата полови-
на на 70-те години на ХХ в.), стратегическото планиране изпада в немилост, бивайки 
обвинено и от мениджъри, и от икономисти, и от представителите на академичната 
общност за разочароващите резултати на стопанската практика от онзи исторически 
период. Правейки разбор на управленската практика от онези години, редица изсле-
дователи обаче стигат до заключението, че скромните резултати на бизнес организа-
циите или отсъствието на такива са се дължали не на скрупульозно следване на фило-
софията на стратегическото планиране, а на поредица от погрешни стъпки и от 
страна на консултантите, и от страна на мениджмънта, и от страна на собствениците, 
и от страна на работниците 5 при създаването на условията в организациите за внед-
ряване и прилагане на тази философия в практиката на фирменото управление.6 На 
фона на над 2-хилядолетната история при военното дело, петте десетилетия присъст-
вие на стратегическото планиране в  управленските системи за икономиката са твър-
де скромен период. Но от гледна точка на динамизма на икономиката и неговото от-
ражение върху управленските механизми (предизвиквайки тяхната модификация и 
замяна), петте десетилетия се оказват достатъчни, за да породят необходимостта ед-
нозначно да се определи същността на стратегическото управление в икономиката и 
да се конкретизират необходимите и достатъчните условия за постигане на тези ха-
рактеристики в управленските системи. 

Системният характер и динамизмът на икономиката (като обект на управление) 
са обусловили развитие и на управляващата система (субекта на управление). И дока-
то изменчивостта на икономическата система в хода на нейното развитие в някаква 
степен е осъзната и е предмет на изследвания на фундаментално ниво, то необхо-
димостта от целеви изменения в управленската система и начините за тяхното осъще-

                                                 
4 Възникването на стратегическото планиране като управленска философия и практика се 
свързва с тракта на Сун Дзъ „Изкуството на войната“ [Wilson, I., 2003, p. 6] 
5 Вж.: Ian Williams, 2003, pp. 12-15. 
6 До този извод стигат Игор Ансоф, Иан Уилсън, Майкъл Портър и редица други изследовате-
ли в областта на организационния мениджмънт. 
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ствяване (за да се постига обективно необходимото съответствие между съдържание 
и структура на обекта на управление и съдържание и структура на субекта на управ-
ление) в значителна степен се пренебрегва или дори игнорира в управленската прак-
тика. Именно с този проблем се обяснява провалът на стратегическото планиране в 
организационното управление от края на 70-т години на ХХ в. Редица изследователи 
се опитват да обяснят този проблем през поведението на политическия елит, ръко-
водните кадри и/или изпълнителския състав – като страх от въвеждане на нови пох-
вати и прийоми заради несигурност за стопанските резултатите, недостатъчна лична 
мотивация за осъществяване на /съобразяване с налагани промени и пр. Така с по-
мощта на различните клонове на поведенческата теория (психология, социология, 
конфликтология) може да се обясни един или друг аспект, т.е. частично фактичес-
кото поведение на хората в икономиката и спрямо икономиката. Но въпросът за необ-
ходимите промени в механизмите за управление на икономиката, а в преломните мо-
менти и в методологическата база, върху която да се изработват икономическите ре-
шения, както и за начина на тяхното адекватно осъществяване, за да се постига 
периодично нужното приспособяване на субекта на управление спрямо обекта на уп-
равление, е предмет именно на икономическата наука. Поради това главно предизви-
кателство за обществото и в частност, за управленския ешелон в икономиката се явя-
ва овладяването на знанията за обективните закони и закономерностите в развитието 
и функционирането на икономическата система и за връзките й с другите обществени 
системи и природата. 

Икономическата наука е систематизирала съвкупността от условия, при които 
философията на стратегическото управление е приложима спрямо икономиката. Във 
въпросната съвкупност се обособяват три подмножества.  Едното – отнасящо се до 
характеристиките на обкръжаващата среда на икономическата система. На организа-
ционното ниво Игор Ансоф го свърза с характеристиките на бизнес средата. Другото 
подмножество се отнася до характеристиките на начина, по който се определят па-
раметрите на вътрешната среда на конкретна икономическа формация (икономическа 
система – микро, макро, регионална) и се формира нейният отговор спрямо изисква-
нията на външната среда. Фактически тези две подмножества конкретизират характе-
ристиките на социално-икономическата система, при които стратегическото управле-
ние е приложимо в икономиката. Третото подмножество се отнася до подхода за 
изследване и управление на икономиката. Философията на стратегическото управле-
ние е тясно свързана със, т.е. представлява приложение на системния подход и сис-
темния анализ в икономиката. 

 
Има ли място стратегическото управление в икономиката от ХХI век? 
Първата подсъвкупност съдържа необходимите условия за приложение на стра-

тегическото управление в икономиката. Подхождайки емпирически към въпроса за 
характеристиките на външната среда и нейното отражение върху самата икономичес-
ка система, се разкрива, че необходимостта от стратегическо планиране в икономика-
та възниква на по-високите етапи от развитието на обществото и стопанската му сис-
тема. Идеята за възприемане на философията на стратегическото управление спрямо 
икономическата дейност първоначално възниква на организационно ниво, едва през 
60-те години на ХХ век, именно в страните с най-развита за онзи момент икономика. 
На основата на исторически преглед и оценка на еволюцията в развитието на иконо-
мическите процеси след зараждането на пазарната икономика Игор Ансоф разграни-
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чава няколко етапа на разгръщане на диалога „фирма – обкръжаваща среда“7. Обосо-
бяването на всеки от тези етапи се свързва с качествени изменения в икономиката, но 
и в социално-демографската и културна среда, в политиката, в технологичната систе-
ма. Най-съществената промяна обаче се отнася до силата и скоростта, с която про-
цесите от обкръжаващата среда на икономическата система упражняват своето 
въздействие върху дейността на фирмите и се отразяват в параметрите на макроико-
номическото функциониране. Фактически различните нива на интензивност на 
бизнес средата изискват различен тип поведение от страна на организацията, 
съответно налагат различен тип управление на фирмената икономика. И генерал-
ната посока на промяната в поведението на организациите е от проактивно (от време-
то на индустриалната революция) към реактивно (при масовия маркетинг), към ино-
вативно и креативно (при стратегическото мислене и планиране). Качествените изме-
нения на организационно ниво способстват за количествени натрупвания в макросис-
темата, които в определени моменти пораждат необходимостта от качествени изме-
нения и в управлението на макроикономическата система. [Манов., В. 2001, 2009] 

Необходимостта от стратегическо управление на икономиката се появява тога-
ва, когато бизнес средата достига характеристики на висока сеизмичност (изменчи-
вост, изпреварваща скорост на събитията и процесите от обкръжаващата среда спря-
мо реакцията на фирмите, непознатост на случващите се промени), а икономиката в 
своето развитие се е превърнала в изключително сложна система (откъм елементи и 
връзки).8 Това е времето на преход от епохата на масовия маркетинг към постинду-
стриалната епоха. Най-съществената черта за този период е новото предефиниране на 
диалога „фирма – обкръжаваща среда“. В синтезиран вид, новите параметри на връз-
ката намират израз в появата на необходимостта от преход към управление на 
организациите на многокритериална основа9. При тези характеристики на бизнес 
средата става необходимо не просто изпреварващо поведение на организациите, а по-
ведение, което да е основано на иновативност и дори креативност. Игор Ансоф го оп-
ределя като необходимост от стратегическо поведение на институциите в производ-
ството, които при достигнатите високите нива на социално-икономическо развитие 
се диференцират в бизнес организации и нетърговски организации. 

Как се е изменила бизнес средата от тогава до днес и с какво отношение е тази 
промяна към приложимостта на философията на стратегическото управление в ико-
номиката? И. Ансов подчертава изрично, че на онзи етап (60-70-те години на ХХ в.) 
нивото на сеизмичност на бизнес средата е различно за отделните отрасли, а това на-
лага различен тип управление на отделните видове бизнес. В организационно отно-
шение обаче, с оглед на общата тенденция към повишаване на напрежението, което 
обкръжаващата среда оказва върху дейността на компаниите, необходимостта от 

                                                 
7 Индустриална революция, масово производство, масов маркетинг, постиндустриална епоха. 
8 По разработена от  И. Ансоф петстепенна скала на турболентност на бизнес средата това е 
трето с преход към четвърто ниво. [Ansoff, H.I., 1994, pp. 13] 
9 Разработката и приемането на икономическите решения имат за ориентир не просто идеята за 
ръст на печалбата, а съвкупност от изисквания, някои от които противоречащи си: изискване 
за хармонизиране на текущия и бъдещия интерес на фирмата; минимизиране на риска, с който 
е обременен бизнес портфейлът на фирмата; усвояване на потенциала на синергичния ефект в 
структурата на бизнес портфейла на фирмата; принос фирмата за социалната сигурност на 
обществото (по линия на условия на труд, потребителни свойства на продуктите, въздействие 
на дейността на фирмата върху околната среда). 
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стратегическо управление е изявена. Изводът е, че философията на стратегическото 
управление се оказва необходима, за да обслужи прехода към постиндустриалната 
епоха. Но пригодна ли е тя за новата икономика – тази на информационното об-
щество, определяно като мрежово, т.е. с характеристики, различни от йерархичност-
та, с която се свързва стратегията? Или поне приложима ли е в обозримото бъдеще? 
За икономиката от първата половина на ХХI в главна характеристика е глобализация-
та на икономическите процеси и културния обмен, но и дивергенция на социално-
икономическото развитие: по-нататъшно разтваряне на ножицата в нивата на иконо-
мическо развитие и жизнения стандарт на различните страни и региони от картата на 
света. Тогава за кои общества и кои икономики би била приложима въпросната? 

Оценявано по петстепенната скала на И. Ансоф за сеизмичност на бизнес среда-
та, светът достига най-високата степен още в края на 80-те години на ХХ в. Така че, 
за да се определи нивото на турболентност на бизнес средата днес, е необходимо 
въпросният инструмент да се модифицира. Но общата тенденция на измененията в 
бизнес средата, която е синтезиран израз на тенденциите на промяна във всички сис-
теми на обществото, е към по-нататъшно интензифизиране и усложняване. Тези ха-
рактеристики изискват все по-сложно поведение и предварително подготвена ответна 
реакция от страна на организациите. В такива условия изпреварващото поведение на 
организацията спрямо измененията в обкръжаващата среда се превръща в главен 
фактор на успеха. Същественият въпрос е коя е основата за формиране на изпревар-
ващия тип поведение на организациите. Самата изработване на поведението на орга-
низациите е достатъчно сложна задача, защото то следва да е съобразено с все по-го-
лям брой критерии за целесъобразност, при това от различно естество: икономически 
(отразяващи интереса на съответната стопанска система), социални (отразяващи ин-
тереса на обществото), екологически (отразяващи интереса на различните поколения 
през съхраняването и облагородяването на средата за живот). Повишаването на слож-
ността и навън от организацията, и навътре в самата организация – във връзка с опре-
деляне на параметрите на нейното поведение – превръща в главен фактор на успеха 
способността за запазване на фокуса върху целостта на отделните икономически 
формации при взимане на решенията за тяхното поведение. Именно това изискване 
разширява полето на приложение на стратегическото управление в икономиката. 
Въпросната философия се основава върху идеята за очертаване на общия курс на раз-
витие на дадена формация (икономическа, политическа, военна структура). А удъл-
жаването на линията на целесъобразността в поведението на организациите (от ико-
номическа, социална и екологическа гл. т.) минава през разработката на макроиконо-
мическа стратегия за отраслово и технологично преструктуриране и развитие. Това 
обективно изискване е още по-силно изразено при по-малките по мащаб икономики, 
както и при тенденцията към ускорено разтваряне на ножицата между развити и 
развиващи се страни. 

 
Съдържателните характеристики на стратегическото управление: защо бъ-

дещето на икономиката минава през стратегическо мислене и планиране 
 

В какво се състоят предимствата на философията на стратегическото управле-
ние и подходяща ли е тя за условията на различни нива на социално-икономическо 
развитие по страни и региони на света? Целесъобразно е отговорът на този въпрос да 
се търси през съдържателните характеристики на конкретната управленска филосо-
фия. Дефиницията за стратегията, изведена по индуктивен път, я определя като очер-
тание на общия курс на действие на даден обект на управление (поведението на фи-
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зическо лице10, икономически агент, политически субект) за достатъчно дълъг пе-
риод от време, който курс осигурява извеждане на конкретния обект до ново, качест-
вено по-високо състояние, в съответствие с личния му интерес. Научната дефиниция 
за стратегията в икономиката я определя като проекция на дълбочинното развитие на 
дадена стопанска система (на нейната носещата конструкция), която отразява закона 
на развитието на съответната система и закономерностите във връзките й с обкръжа-
ващата я среда. [Манов, В. 2001, с.274-277, 316-317; Genkova, D., 2014, pp. 319] В де-
финицията за стратегия се открояват два основни момента: единият – това, че про-
екцията/решението касае поведението на конкретен обект на управление като едно 
цяло; и вторият – това, че проекцията/решението съдържа динамиката на обекта, из-
ведена през обективния закон на неговото развитие и закономерностите в развитието 
на връзките му с обкръжаващата го среда. Поради това разработването на стратегията 
на една стопанска структура следва да се основава на знания за логиката и законо-
мерностите във функционирането и развитието на икономическата система и за начи-
на, по който нейното развитие се трансформира в развитие на другите обществени 
системи (технологическа, социално-демографска, политическа), и обратно – разви-
тието на другите системи и измененията в екологическата се трансформират в разви-
тие на икономическата. 

Научната обосновка на стратегическото управление в икономиката свързва тази 
управленска философия с идеите на кибернетиката и работата на сложните и дина-
мични системи [Е. Матеев, В. Манов, И. Ансов, Рик Ансов]. Само в рамките на сис-
темния подход и системния анализ в икономиката могат да бъдат правилно иденти-
фицирани границите на една икономическа формация (икономически субект – орга-
низационна, регионална, национална икономика), както и връзките й с другите систе-
ми и процеси, формиращи заобикалящата я среда. На тази основа, по-нататък стои 
въпросът за очертаване на курса на конкурентоспособно, устойчиво развитие на кон-
кретна икономическа система, който щя я изведе до ново, качествено по-високо рав-
нище на развитие. Затова въпросите, които се решават в стратегията, се отнасят до 
предмета на съответната икономическа система. На организационно ниво предмет 
на стратегията е структурата на бизнес портфейла на организацията. На макроиконо-
мическо, както и на регионално в пределите на страната това е отрасловата и техно-
логичната структура на икономиката. На наднационално ниво предметът на страте-
гията се определя от конкретната форма на регионална икономическа интеграция – 
дали щ е само  международен стокообмен (ЗСТ, МС), или интернационализация и на 
възпроизводствения процес (общ пазар, ИВС). Именно тази характеристика позволя-
ва да се разкрие пресечната точка между стратегическото управление на дейността на 
организациите, стратегическото планиране на националната и регионалната иконо-
мика, стратегическото управление на интеграционните общности. 

 
Отстоянието на икономическото управление днес от стратегическото 

мислене и планиране 
 

Какво показва практиката? Въпреки противоречивата си история при управле-
нието на организациите, от края на 70-те години на ХХ в. стратегическото планиране 

                                                 
10 Чиито действия фактически са обект на решения, т.е. на управление от човека – личност. 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 208

разширява своя ареал, бивайки провъзгласено за методологическа база на управле-
нието на макроикономическите системи11. През 90-те години на ХХ век тази тенден-
ция се проявява и на следващото по-високо ниво. Страните от ЕС признават за необ-
ходимо и целесъобразно да обединят и координират усилията си по изграждане на 
уточнената форма на регионална икономическа интеграция12 на основата на единна 
визия за икономиката на общността и очертани пътища за постигане на параметрите 
на тази визия.13 Така, въпреки периодично отправяните упреци към стратегическото 
планиране за неадекватност спрямо условията на все по-динамичната, преструктури-
раща се на основата на информационните технологии и дигитални комуникации ико-
номика, идеята за необходимост от стратегическо мислене и очертаване на стратеги-
ческите проблеми на разгръщането на стопанските процеси на различните нива в 
икономиката се настанява трайно сред управленския ешелон в икономиката и поли-
тиката. За съжаление обаче, изследванията върху управленската практика на различ-
ните нива в икономиката разкриват съществени отстъпления от съдържателните ха-
рактеристики на философията на стратегическото управление. 

И първото несъответствие между управленска практика и съдържателни харак-
теристики на философията на стратегическото управление е по линия на системния 
подход и системния анализ в икономиката. В управленската практика и на организа-
ционно, и на по-високите структурни нива все още доминира парциалният подход. 
Този проблем е достатъчно сериозен и сложен, поради което следва да бъде предмет 
на специално изследване. Тук само ще споменем, че това несъответствие стои в осно-
вата на неспособността на управленската практика да приложи адекватно филосо-
фията на стратегическото управление на икономиката и днес. 

На организационно ниво този проблем се изразява в парцелиране на дейността 
на фирмата. В преобладаващия брой разработки, претендиращи за приложност на из-
следванията в тях, дейността на организацията грубо се свежда до трупане на печал-
ба или директен маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Първият аспект бива 
представян като отразяващ само интереса на организацията, докато другият – като 
отразяващ интереса на потребители/ обществото (въпреки че между обществен инте-
рес и интерес на отделна група/пазарен сегмент има съществена разлика) Оттук неос-
нователно и некоректно се извличат два алтернативни подхода за водене на организа-
цията – финансов и маркетингов. На тази основа по-нататък се ражда идеята за на-
личните на различни видове стратегии на компаниите – маркетингови, пазарни, 
рекламни, финансови, инвестиционни, иновационни… И при всяка от тях се говори 

                                                 
11 Страни като Франция, Япония, други азиатски държави (с силен обществен интерес към по-
бързо съживяване и развитие на стопанските процеси в национален мащаб и утвърждаване на 
позицията на съответна страна в световната икономика), а по-късно и Ирландия, възприемат 
философията на стратегическото планиране като механизъм за насочване на стопанските про-
цеси на по-високите структурни нива в икономиката спрямо организационното. Поведението 
им отразява обективните условия в икономиката (през междуотрасловите връзки и влиянието 
на производствено-технологичната структура върху икономическата ефективност), при които 
се рационализира използването на факторите на производството – труд и капитал.  
12 Икономически и валутен съюз. 
13 Това признание намира израз в постигнатите договорености на пролетното заседание на 
Европейския съвет през март 2000 г. в Лисабон. Възприетият нов управленски инструмента-
риум става популярен под наименованието Лисабонска стратегия. По късно този подход (като 
израз на приветствието на идеята за стратегическо управление на ЕС) способства за приемане-
то на следващото поколение платформа на ЕС – „Европа 2020: стратегия за интелигентен, ус-
тойчив и приобщаващ икономически растеж“. 
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за приоритетност на съответен аспект от дейността на компанията, но така че все ед-
но между него и другите аспекти на дейността на компанията няма връзка. Например, 
като че ли между продуктовата иновация и технологичната иновация няма връзка и 
те нямат отношение към производствената дейност, активите на компанията, начина 
на финансиране на дейността й, в частност начина на набиране на основния й ка-
питал... 

Парциалността е толкова широко разпространена и дълбоко вкоренена, че дори 
в методики, претендиращи за цялостно отразяване на дейността на компаниите и 
връзките им с обкръжаващата среда, функционалният тип връзки е напълно игнори-
ран. Такава е ситуацията, например, с методиката „Балансираната система от показа-
тели за ефективност“, която има претенциите, че представлява средство за приложе-
ние на бизнес стратегията. Съдържателният анализ  върху въпросната методика по-
казва обаче, че в нея решенията се разработват на една плоскост (от линеен тип), при 
това без достатъчна прецизност при отчитане на различните аспекти от дейността на 
една компания и без да се очертава границата между контролируемите и неконтроли-
руемите процеси за управлението на компанията.14 А въпросът как се определя стра-
тегията на една компания, коя я определя, кой е предметът на този тип решения за 
дейността на микроикономическата система изобщо не се поставя за разглеждане от 
авторите на въпросната методика. Изрично ще бъде посочено само, че научната ха-
рактеристика на стратегическото управление го разкрива като триада от диференци-
рани, но свързани и допълващи се решения  (стратегически, тактически, оперативни), 
които се разработват на различни нива. Стратегическите касаят структурата на биз-
нес портфейла на компанията и как тя ще се изменя за определен, достатъчно дълъг 
период, така че да се удовлетворят множеството от критерии за конкурентоспособно 
устойчиво развитие на компанията. Тактически се отнасят до конкретизацията на па-
раметрите на отделните аспекти на дейността на компанията (производство, марке-
тинг, технология, финанси, логистика) по подпериоди, така че да се постигне желано-
то изменени в структурата на бизнес портфейла на компанията. Оперативните реше-
ния касаят етапите от технологията на процесите на съответен аспект от дейността на 
компанията. Затова като условие за приложение на стратегическия мениджмънт на 
организационно ниво в икономиката И. Ансоф идентифицира необходимостта от 
привеждане в съответствие на отговора на организацията и нейните мобилизационни 
възможности (в т.ч. култура на компанията) спрямо високата турболентност на биз-
нес средата. 

На национално и териториално ниво доминиращият парциален подход води до 
размиване, смесване и некоректно противопоставяне между развитието на икономи-
ката, социално-демографското и културното развитие, технологичното развитие, 
опазването и съхраняването на околната среда. Докато философията на стратегичес-
кото управление на икономиката е съдържа възможността за хармонизиране на раз-
витието на различните системи. 

На наднационално ниво главният проблем от неприлагане на системния подход 
е загубата на фокус върху избраната форма на интеграция и неспособност именно на 
тази основа да се определят и създават необходимите условия за постигане на жела-
ната степен на интеграция. 

                                                 
14 Дейността на компанията се изследва на база четирите направления – финансово, взаимо-
отношения с клиенти, вътрешни бизнес процеси, придобиване на познания и растеж. [Каплан, 
Р., Нортън, Д., 2005, с. 2] 
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Друго отстъпление в управленската практика е свързано с противопоставяне на 
стратегическото планиране и стратегическото мислене. Всъщност един от факторите 
за възобновяване на интереса към стратегическото управление днес (освен необходи-
мостта от намиране на по-ефикасни управленски средства за изменящите се условия 
в икономиката) е хипотезата, че тази управленска философията може да бъде възро-
дена чрез замяна на стратегическото планиране със стратегическо мислене. Привър-
жениците на тази идея обаче стоят много близо или дори на границата, отвъд която 
се изпада в некоректно, при това остро противопоставяне на стратегическото мисле-
не и стратегическото планиране. Последното е израз на формирала се сред широката 
публика представа, че стратегическото планиране олицетворява количествения ана-
лиз в икономическото управление и боравенето със сложен, понякога дори самоцел-
но разработван, а оттук и оценяван като ненужен математически инструментариум, 
докато стратегическото мислене олицетворява качествения анализ и субективните 
виждания/очаквания относно възможности за и заплахи пред развиването на бизнес 
или растеж на една макроикономика. Оттук и цяло течение в управленската практи-
ка, което – стъпвайки върху идеята за ролята на субективния фактор при управление-
то на икономиката, издига на пиедестал стратегическото мислене. Проблемът е, че то 
отрича стратегическото планиране и необходимостта от безпристрастен анализ на ус-
ловията, при които работи конкретна икономическа формация (икономическа систе-
ма – компания, регионално или национално стопанство). Става дума за анализ, който 
да съдържа: оценка на конкретните характеристики на обкръжаващата среда и влия-
нието, което оказва върху съответното икономическо формирование; оценка на кон-
кретните параметри на работата на въпросното формирование; сравнителна оценка за 
параметрите на фактическата динамика на конкретното формирование и параметрите 
на неговата необходима динамика – онази, която би гарантирала неговия законен ин-
терес; определение на начина, по който конкретното формирование да премине от 
фактически до необходимите параметри на своето развитие. 

В действителност стратегическото управление на икономиката е възможно 
единствено на основата на съчетаване на качествения и количествения анализ. В уп-
равленския процес, в частност в процеса по разработване и обосновка на икономи-
ческите решения за конкретна стопанска система, има място и стратегическото мис-
лене, и стратегическото планиране. Фактически двете понятия визират инструменти с 
допълващи се роли при изпълнение на визираната управленска функция (планиране-
то). В качеството на обединяващ ги елемент се явява технологията на изготвяне на 
решенията, която се гради върху представата за икономиката (в частност за икономи-
ческата структура, за която ще се разработват решенията) и подходът към нейната 
перспектива. Икономическата наука е доказала, че технологията на разработване и 
обосновка на икономическите решения в рамките на философията на стратегическото 
управление има за основа системния подход и системния анализ. Поради това съдър-
жателните характеристики на философията на стратегическото управление са уточне-
ни еднозначно в рамките на системното мислене и системния подход на изследване 
на икономиката. На основата на качествения анализ могат еднозначно да бъдат опре-
деляни процесите от заобикалящия ни свят - тяхното естество, като и характера на 
връзките помежду им. Връзките между процесите в (елементите на) конкретен тип 
система са функционални – връзки на взаимно обуславяне, докато тези между проце-
си от различно естество (между различни системи) са корелационни (с различна сила 
на проявление). Количественият анализ позволява като първият, така и вторият тип 
връзки да бъдат формализирани и да се параметризират зависимостите в развитието 
им през конкретен исторически отрязък – минал или предстоящ. 
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Заключение 
Същественият извод от анализа и оценката върху досегашната управленска 

практика в опит да се приложи философията на стратегическото управление в иконо-
миката се отнася до това, че е необходимо да се държи сметка за разликата между: 
съдържателни (обективно обусловени) характеристики на стратегическото управле-
ние на икономиката, уточнени от икономическата наука, от една страна, и статус на 
управленската практика, определящ фактическото й отстояние от адекватното прило-
жение на философията на стратегическото управление, от друга. Колкото по-бързо 
бъдат преодолян идеологическият субективизмът при управлението на икономиката 
и се осъзнае необходимостта икономическото управление да се основава върху обек-
тивните закони на развитието на икономическата система, толкова по-бързо ще се 
стигне и до поставяне на разработката на необходимите управленските системи вър-
ху правилната основа. Дотогава мениджмънтът и политическият елит ще прелитат 
като пеперуда от една мантра на друга, а икономиките ще са обречени да влизат от 
една в друга. 

 
Литература: 
 

1. Манов, В. Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономи-
ческите системи, УИ „Стопанство“, С., 2001. 

2. Манов, В. Ролята на държавата в икономиката, Научни трудове, изд. на УНСС, 
том II, 2009, с. 61-120 

3. Матеев, Е. Структура и управление на икономическата система, С., 1987. 
4. Каплан, Р., Нортън, Д. Балансирана система от показатели за ефективност, 

„Класика и стил“, С., 2005 
5. Ansoff, I.H and E.J. McDonnell. Implanting Strategic Management, 2th ed., Prentice 

Hall, 1990. 
6. Ansoff, I.H. Strategic Management, Palgrave Macmillan, GB, 2007. 
7. Ansoff, Rick. (2007) Special Memorial Article: H.I. Ansoff and Strategic Management – 

Reflections from the Philosopher’s Stone, in: Ansoff, H.I. Strategic Management, 
Classical Edition, NY, 2007. 

8. Genkova, D. The national strategic planning – between social-economic needs and 
political realities in Bulgaria, Economic Alternatives, UNWE, Issue 2, 2014, pp. 114-
125 

9. Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand and Joseph Lampel. Strategy Safari: A Guided Tour 
through the Wilds of Strategic Management. Free Press USA, GB, 1998, 2009. 

10. Kiranchev, G. Energiyna efektivnost na bukgarskata ikonomika, IK-UNSS, Sofia, 2013. 
11. Wilson, Ian. The Subtle Art of Strategy: Organizational Planning in Uncertain Times. 

Prager, London, 2003. 
12. Porter, M.E. „Corporate Strategy: The State of Strategic Thinking”, The Economist, 23 

May 1987 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 212

 
СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КАТО 
ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 

 

ас. д-р Методи Иванов 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
STRATEGIC SPATIAL PLANNING AS A FACTOR FOR 

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY 
 

Asst. Prof. Metodi Ivanov, PhD 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“ 

 
 

Abstract: The strategic spatial planning can be seen as a function of the public sector, 
which affects the spatial distribution and development of socio-economic activities in 
specific separate territory. The goal of the present report is to identify the main features of 
the strategic spatial planning and to identify problems in its implementation by bodies of 
the public administration, which affect the development of regional economy. 
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Въведение 
Навлизането и използването на понятието пространствено планиране набира все 

по-голяма скорост в страните членки от Европейския съюз. Първоначално използва-
нето на понятието се вижда в страните от Северозападна Европа, при които стартира 
на различни етапи разработването на Европейската перспектива за пространствено 
развитие, с която се постави началото на процеса довел до приемането през 2007 г. на 
„Териториален дневен ред на ЕС“ от министрите от Европейския съюз, отговарящи 
за пространственото развитие и градоустройството. В посочените политически доку-
менти  се подчертава  ролята, която териториалното сближаване ще трябва да изиграе 
за гарантирането на хармонично, устойчиво развитие на територията на целия Съюз. 
Пространствени планове и стратегии са разработени в Ирландия, Уелс, Шотландия и 
отделни региони на Англия, както и във Фландрия(регион в Белгия), Латвия, Литва и 
Естония. Въпреки, че изработването на стратегиите в отделните страни възприема 
различен подход, то те са предназначени да допринесат за обединяването на прави-
телствените програми чрез идентифицирането на широк спектър от правителствени 
политики (както например в здравеопазването, заетостта, образованието, транспорта, 
околната среда, жилища, култура, наследство и т.н.) който да отразяват оказваното 
въздействие върху отделните териториални единици при прилагането им. [Best 
practice guidelines for regional development strategies, 2005, p. 12]. В тази връзка изклю-
чително важно е значението на пространственото планиране при формирането на по-
литики за икономическо развитие, както при определянето на необходимостта от жи-
лищно настаняване за социално уязвими групи от населението, така и при дефинира-
не на възможностите за развитие на транспортната инфраструктура.  
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Несъмнено трябва да отбележим, че пространствените стратегии имат по-широк 
обхват, в сравнение с регионалните стратегии за развитие, които основно се фокуси-
рат върху икономическите дейности в отделната териториална единица. Обхватът и 
характерът на разглежданите дейности от пространственото планиране, регионалното 
развитие и регионалното планиране ни дава основание да ги разглеждаме като сход-
ни или по-скоро като изключително тясно свързани дейности. Трябва да направим и 
следното уточнение в България регионалните стратегии за развитие са силно форма-
лизирани, тъй като наблюдаваме, че съдържанието и заложените цели в отделните ре-
гионални стратегии за развитие са като предписание на съществуващото законода-
телство. Тази теза може да бъде потвърдена при наблюдаването на процеса на изгот-
вяне на стратегията за регионално развитие или плана за регионално развитие, при 
който се спазват обозначените срокове в съществуващото законодателството по отно-
шение на извършването на консултации с ключови агенции, дирекции, неправителст-
вени организации, както и други изградени и съществуващи йерархични нива на уп-
равление в централната и местната власт. Разбира се, в съдържателен план се изисква 
съответствие на стратегията за регионално развитие с съществуващите на по-високо 
административно ниво нормативни актове, планове и стратегии.   

 
1. Основните характеристики на стратегическото пространствено плани-

ране 
За да бъде направен опит да се систематизират основните характеристики на 

стратегическото пространствено планиране първо ще трябва да определим и измерим 
отделните пространства, обект на планиране. Под функционален градски район тряб-
ва да разбираме, „обособено географско пространство подходящо за сравнение меж-
ду икономическото развитие на отделните градски територии“ [Williams, B., Walsh, 
C., Boyle, I., 2005, p. 9]. Като това обособено пространство се характеризира с въз-
можността стопанските субекти да разполагат с голям набор от изградена инфра-
структура и предлагани услуги, като телекомуникационни услуги, наличие на търгов-
ски обекти и квалифицирана работна ръка, както и образователни институции и из-
следователски центрове. Или по отношение на стопанските субекти под функциона-
лен градски район трябва да се разбира обособено пространство, в което могат ефек-
тивно да функционират стопанските субекти. Тук е мястото, където трябва да посо-
чим и целите на пространственото планиране, а именно да бъде осъществено насър-
чаване на териториалното сближаване чрез по-балансирано икономическо и социал-
но развитие на регионите, както и подобряване на конкурентоспособността на отдел-
ните териториални единици. Едновременно с това е необходимо да се насърчава 
развитието и подобряването на връзката между града и селата, чрез насърчаване на 
по-балансирана достъпност и достъп до информация и знания, както и до намаляване 
на екологичните щети в следствие от антропогенните действия. Освен това простран-
ственото планиране трябва да има за цел и подобряване и опазване на природните ре-
сурси и природното наследство, подобряване на културното наследство, разработва-
не на енергийни ресурси, насърчаване развитието на висококачествен, устойчив 
туризъм.  

 
2. Стратегическото пространствено планиране като функция на 

публичния сектор 
В доклад на ООН от 2008 г. пространственото планиране се определя като 

„функция на публичния сектор, която оказва влияе на пространственото разпределе-
ние на дейностите и имаща за цел създаването на рационална териториална организа-



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 214

ция на използването на природните ресурси и връзките за осъществяване на баланси-
рано развитие и опазване на околната среда, както и постигане на конкретни социал-
ни и икономически цели“ [United Nations, New York and Geneva, 2008]. Пространстве-
ното планиране включва конкретизирането на мерки за координирането и подобрява-
нето на географските въздействия на определените секторни политики, с което се 
търси постигането на равномерно разпределение на икономическото развитие в рам-
ките на дадена територия, поради което можем да възприемем пространственото пла-
ниране като важен лост за насърчаване на устойчивото развитие и търсенето на въз-
можности за подобряване на качеството на живот на населението в отделните населе-
ни територии. По отношение на развитието на територията и формиране на конкрет-
ни местни и национални политики, можем да разглеждаме пространствено планиране 
едновременно като механизъм за регулиране и развитие на пространството/ 
територията/. И в тази връзка от гледна точка на публичния сектор се създават меха-
низми за налагане на регулации от страна на централната власт, както на местно, така 
и на регионално ниво при одобряването на определени дейности чрез планиране на 
териториалното развитие. От друга страна пространственото планиране се явява и 
механизъм за развитие, тъй като на централните и местните власти им се налага да 
създават и развиват инструменти за развитие на територията, с цел да се създаде въз-
можност за предоставяне на повече услуги за бизнеса и населението, като изгражда-
нето на нова и обновяването на съществуващата инфраструктура, създаването на на-
соки за развитие на градската среда, опазването на националните ресурси, както и не 
на последно място създаването на стимули за инвестиции на бизнеса по отношение 
разширяване на производствените дейности и наемането на работна сила. Една от ос-
новните цели при пространственото планиране и определянето на регионалната по-
литика за развитие на отделния регион трябва да бъде насочена към насърчаването на 
иновациите, знанието и научните изследвания. Особено значение за развитието и из-
граждането на пространствен модел ще има, когато усилията на административните 
структури са насочени към насърчаване на инвестициите в нематериални активи и 
човешки капитал, за да се постигне максимална ефективност при използването и 
внедряването на новите и съществуващите технологии при моделиране на простран-
ството. В тази връзка извън границите на определянето на регионалната политика из-
лиза осъществяването на подкрепа за предприемачеството и развитието на индустри-
алните сектори, което може да се осъществи чрез конкретни действия и мерки в обра-
зователните политики, развитие на вътрешния пазар, подобряване на предлаганите 
финансови услуги и облекчения в данъчната политика. Необходимостта от осъщест-
вяването на ефективно пространствено планиране е една от основните причини, чрез 
който може да се избегне дублирането на усилия и действия от страна на министер-
ства, търговски фирми, общини и частни лица. Характеризирайки пространственото 
планиране като дейност в публичния сектор, която се осъществява на всички нива на 
управление, то несъмнено трябва да разглеждаме междусекторния характер на прост-
ранственото планиране и значението му за развитието на територията. Тъй като на 
национално ниво, отговорността за разработването на рамкови политики е на прави-
телството на страната, което инициира и ръководи цялостния процес на вземане на 
решения, както и създаването на условия за експлоатация и осъществяването на 
ефективно планиране на регионално и местно ниво. Тук трябва да отбележим и ос-
новните задачи на национално ниво, а именно създаването на ефективна рамка, т.е. 
законодателство, изграждането на координация с други сектори и между отделните 
региони, осъществяване на мониторинг на изпълнението на националните насоки и 
принципи на регионално и местно ниво, както и идентифициране на проблемите при 
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реализацията на пространственото планирането и изпълнението регионалните плано-
вете за развитие на отделните териториални единици. Определено отговорност носят 
националните (централните) органи при подпомагане на регионалните органи при из-
пълнението на определените националните насоки за развитие, чрез изграждане на 
капацитет по отношение на професионален опит и политическо лидерство. 

 
3. Стратегическото пространствено планиране като фактор за развитие на 

регионалното стопанство  
Основната задача на регионално ниво е подготовката и координацията на ця-

лостната регионална пространствена стратегия, която да отразява цялостното бъде-
щото развитие на региона в хоризонт от 15 до 20 години. Това трябва да стане в 
сътрудничество с регионалните и местните заинтересовани страни. Централната из-
пълнителна власт също носи отговорност за подкрепа на местните власти чрез предо-
ставяне на информация за националните и регионални приоритети, определяне на за-
щитените зони, планиране и предоставяне на основни инфраструктурни подобрения, 
и осигуряване на екологична оценка и оценка на регионално значими планове и про-
екти, както и предоставяне на насоки и помощ на местните власти чрез създаването 
на инструменти за местно планиране. Обособените териториални единици приобща-
ват разработените политики за пространствено планиране от национално и регионал-
но ниво, но имено регионалните планове са особено важни, тъй като те включват и 
влияят върху развитието на крайния потребител. В тази връзка основната задача на 
местната власт е да бъдат подготвени регулаторни инструменти при планирането на 
развитието на териториалната единица, както и да бъдат установени приоритети за 
действие, с което да бъде улеснена подготовката на местните териториални планове. 
Едновременно с това трябва да бъде координирано планирането, както и да бъдат 
въвлечени в процеса и външни участници от общността, чрез приемане на активни 
мерки за насърчаване на развитието и проследяване на изпълнението на заложените 
политики и предложения, което може да създаде възможност за вземането на активно 
участие от страна на заинтересованите групи от обществото. Разбира се, прилагането 
на ефективно пространствено планиране се определя и същевременно зависи от раз-
витието на съществуващото законодателство. Необходимостта от ясно законодател-
ство и процедури, както и от конкретна политика на финансиране и подобряване на 
организационната инфраструктура са критично важни, тъй като опитът показва, че 
тези въпроси са често по-сложни за решаване от технически въпроси. Това насочва 
вниманието на местната власт към търсенето на подкрепа на по-високо равнище /т.е. 
от централната власт/ за разработването на регионални планове за развитие, с което 
може да се гарантира повишаването на ефективността от прилаганите политиките от 
местните органи на управление. Естествено важен фактор за повишаване на ефектив-
ността от пространственото планиране е качеството на неговото управление, което 
трябва да бъде ангажирано с организация и координация на процесите, както и да 
следи за изпълнение на водещите политики при планирането и не на последно място 
да осъществява наблюдение и контрол при реализацията на съответните проекти.  

За увеличаването на ефективността на прилаганите политики от местните орга-
ни на управление усилията на централната и местната изпълнителна власт трябва да 
бъдат насочени към изпълнение на политики свързани с реализацията на определени-
те стратегически цели в Стратегията за цифровия единен пазар на Европа, а именно 
да се модернизира публичната администрация, както и да бъде постигната трансгра-
нична оперативна съвместимост, с което да се улесни взаимодействието с гражданите 
и като резултат да бъде форсирано цифровото преобразуване на публичните админи-
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страции в държавите-членки и Европейската комисия. С приемането на Стратегията 
за цифровия единен пазар на Европа стартира и нов План за действие за електронно 
управление през периода 2016-2020 г., с който се цели преодоляването на съществу-
ващите „цифрови“ пречки пред цифровия единен пазар и предотвратяването на съ-
ществуващата и последващата разпокъсаност, която възниква в хода на модернизира-
нето на публичните администрации. Чрез изпълнението на посочения план се очаква 
към 2020 г. публичните администрации и публичните институции в Европейския 
съюз да бъдат отворени, ефикасни и приобщаващи, както и да могат да предоставят 
пълната гама от независещи от границите, персонализирани и лесни за използване 
публични цифрови услуги за всички граждани и стопански субекти на територията на 
Европейския съюз. Едно от основните действия, което има значение за развитието и 
подобряването на взаимоотношенията между бизнеса и администрацията във връзка 
с изпълнението на публичните проекти е преминаването до 2019г. към напълно елек-
тронни обществени поръчки и създаването и използването на регистри за сключените 
договори. Изпълнението на посочената мярка може да бъде реализирано чрез споде-
ляне на ангажиментите и отговорността между Европейската комисия и държавите 
членки на всички нива на администрацията и същевременно ще има важно значение 
за развитието и изпълнението на публични проекти в отделните териториални едини-
ци, както и ще създаде възможност за допълнително развитие и стимулиране на реги-
оналното стопанство, чрез осигуряването на публичност при реализацията на догово-
ри за обществени поръчки. Положителна стъпка бе приетият в началото на 2016 г. из-
цяло нов Закон за обществените поръчки, чрез който се създаде възможност за раз-
ширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията за 
обществени поръчки. В новия закон е предвидено осъществяването на контрол на 
случаен избор да стартира от началото на септември, като други важни характерис-
тики на извършените промени са повишаването на прозрачността и предвидимостта 
на процеса по възлагане на поръчки, както и включените облекчения от администра-
тивно естество. В тази връзка продължава работата за въвеждане на национален цен-
трализиран едноплатформен модел за електронно възлагане на обществени поръчки, 
което въвеждане започва поетапното от 2016 г., като първоначално ще се реализира 
чрез осигуряване на задължителна електронна комуникация между възложителите и 
участниците, включително електронно подаване на оферти, а до края на програмния 
период (2020г.) трябва да се въведат напълно всичките негови етапи. При отбелязва-
нето на предимствата и недостатъците в развитието на националната територия, кои-
то често се разглеждат като основни предизвикателства пред пространственото пла-
ниране, трябва да отбележим на първо място забавеното свързване на националната 
територия със съседните на нас държави, а оттам и с Европейската комуникационно 
транспортна мрежа. Това забавяне от части се дължи на липсата на достатъчен инте-
рес от страна на съседните ни, които вече са изградили своевременно най-важните си 
връзки с Европа и Азия, от друга страна цялостното забавяне се крие и в неумелата 
политика, която се води на национално ниво по отношение на подобряването на 
връзките и взаимоотношенията със съседните ни. В регионален план за развитието и 
цялостната жизненост на отделните региони съществено значение има и продължава-
щия процес на намаляване и застаряване на населението, обезлюдяване на определе-
ни територии, предимно в гранични и периферни общини. Продължава с високи тем-
пове увеличаването на населението на гр. София, което  надхвърля двукратно темпо-
вете на нарастване на големи градове от същия ранг и същевременно застрашава 
полицентричното развитие в страната и балансираното развитие на съседните общи-
ни в Югозападен район за планиране и Северозападен район за планиране. От друга 
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страна наблюдаваме продължаващата тенденция на презастрояване на най-привлека-
телните територии по крайбрежието и в планините в райони, където са се формирали 
курортно-туристически агломерации продължава унищожаването на ценни ландшаф-
ти, както и претоварване на транспортната и техническата инфраструктура, което 
води след себе си до влошаване на качеството на околната среда и на предлаганите 
туристически услуги. Продължава недооценяването на ролята на културното наслед-
ство като фактор за икономически растеж, за генериране на активност и привличане 
на интерес и инвестиции в отделните териториални единици. Като основните причи-
ни са наличието на слаба координация и концентрация на проектите, които са свърза-
ни с разкриването, експонирането, социализирането и валоризирането на  културните 
ценности на страната, особено на тези със световна и общоевропейска значимост. 
Тук не трябва да забравяме и продължаващото изоставащо изграждане на мрежите и 
обектите на инженерно-техническата инфраструктура, което от своя страна има оп-
ределящо значение за развитието на територията и повишаване на икономическия 
растеж на регионалното стопанство. Несъмнено трябва да бъдат използвани природ-
ните даденостите, с които разполага страната и отделните региони като разнообразен 
релеф, ландшафти с различен характер, благоприятен климат, наличие на множество 
минерални води с различни характеристики и достатъчен дебит, местообитания с 
богато биологично разнообразие, съхраняващи представители на флората и фауната с 
общоевропейско значение. Развитието на тези територии с уникален характер и не-
използван потенциал за развитие на туризма, разположени във вътрешността на 
страната и по периферията, които съчетават природни и културни ценности и пред-
лагат рекреационна среда, съответстваща на съвременните изисквания по отношение 
на достъпност, биоклиматичен комфорт, комуникационна свързаност и балансирано 
човешко присъствие би спомогнала за постигането на регионален икономически рас-
теж и развитие на регионалното стопанство. 

 
Заключение 
Демографската криза с многостранните й проявления е един от най-сериозните 

проблеми, пред които ще бъде изправена страната през следващите десетилетия, тъй 
като продължава да намалява и да застарява населението, от една страна поради за-
къснелите реформи в политиките в подкрепа на семейните ценности, за увеличаване-
то на раждаемостта и за задържане на младите кадри, от друга страна предвид соци-
ално-икономическите условия в страната продължават изселванията на населението 
извън пределите й.  В тази връзка жизнено необходимо е изпълнението на политики 
за съхраняване на населените места, които са важни опорни центрове в полицентрич-
ната урбанистична мрежа и на връзките между тях. А това налага, да продължава 
осъществяването на целенасочена подкрепа за развитие на селските райони с потен-
циал както за развитие на традиционни производства, така и за диверсифициране на 
икономическите дейности съгласно специфичните особености на обособената тери-
тория, с цел създаване на възможност за развитие на регионалното стопанство чрез 
постигане на регионален икономически растеж посредством допълнително развитие 
на свързващите направления на транспортната инфраструктура, както и с концентра-
ция на важни елементи на инженерно-техническата инфраструктура и приложение на 
принципите за концентрация на ресурси за насочване на интегрирани инвестиции за 
всички тематични направления на пространствената концепция, а това може да бъде 
осъществено чрез по-добрата пространствена и функционална организация и иконо-
мия на ресурси, включително и от мащаба.  
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Abstract: The paper presents the results of a study of conflict management practice in 
Bulgarian organizations. The study explores the managerial approach to conflicts and 
reveals the knowledge, skills and strategies which managers have acquired to deal with 
conflicts between their subordinates. Finally, the paper outlines the shortcomings of 
managers’ competencies while managing conflicts in organizations. 
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Въведение 
Конфликтите са неотменна част от организационния живот. Предпоставка за 

тях са непрестанните взаимодействия между различните субекти в организацията – 
индивиди и групи. Източниците на конфликтите са многообразни – от структурни 
характеристики на организацията до несъвместимост в характерите, ценностите или 
интересите на индивидите. Независимо, че конфликтите обикновено се свързват с не-
гативен опит и преживявания и се избягват, те имат потенциал да доведат до положи-
телни организационни резултати, ако бъдат управлявани правилно. 

В процеса на управление на конфликтите задачата на ръководителите не се 
свежда единствено до предотвратяване  възникването на конфликтната ситуация и 
ескалацията й в конфликт, а в контролиране на този процес, направлявайки го в жела-
ната посока [4]. Значимостта на ръководителите в процеса на управление на кон-
фликти налага изисквания към тях за възприемане на конструктивен подход към кон-
фликтите и за придобиване на знания и умения за разпознаване на действителните 
причини за конфликта и изменение на ситуацията с допустими и целесъобразни сред-
ства, за да се постигне положителен резултат и да се предотвратят възможните не-
гативни последици от конфликта. 

 
Същност на организационния конфликт 
В литературата съществуват многобройни дефиниции на понятието „конфликт“. 

Робинс [15] определя конфликта като „всички видове противопоставяне и антагони-
стично взаимодействие. Той се основава на недостиг на власт, ресурси, социален 
статус или различния в ценностните системи”. Според Георгиев [5] конфликтът е 
„възникнало стълкновение между социалните субекти, произтичащо от разногласия   
по  отношение  на  изпълнението  на определени  трудови  задължения,  на определе-
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ни страни на трудовата дейност, на начините и условията за реализиране на пове-
дението, както и на възможностите за придобиване на приоритетни позиции или 
появата на съществени различия в целите, ориентациите, мотивите, възгледите на 
социалните субекти“. Лойков [9] счита, че „когато две или повече лица взаимодей-
стват и осъзнават различията помежду си или заплахи към техните цели, идеи, на-
гласи и поведение и това ги кара да реагират.“. Мълинс [12] дефинира конфликта 
като „като поведение, което възпрепятства постигането на целите на друг инди-
вид. Конфликтът се основава на несъвместимостта на целите и възниква от 
противоположни действия. Той може да се разглежда на индивидуално, групово или 
организационно ниво“. 

Димитров [7] извежда следните същностни характеристики на конфликта:  
1) конфликтът се свързва с наличието на взаимодействие между две или повече 
страни; 2) взаимодействието е винаги динамично, т.е. конфликтът се изменя във вре-
меви план (характеризира се с начало, развитие и край); 3) конфликтът се предизвик-
ва от сблъсък на различни интереси; цели, ценности, потребности и разнопосочни 
мнения; недостиг на ресурси; 4) в конфликта се използват всякакви средства за по-
стигане на целите и интересите; 5) конфликтът неизбежно завършва с определен ре-
зултат.  

 
Функционален и дисфункционален конфликт 
В зависимост от ефекта  върху организационното представяне конфликтите би-

ват функционални (конструктивни) и дисфункционални (деструктивни). Според 
Робинс [16] „някои видове конфликти поддържат организационните цели и подобря-
ват представянето; това са функционалните, конструктивните форми на конфлик-
та. Те съдействат за изпълнението на основните организационни цели”. Последици-
те за организацията от такива конфликти са положителни и някои от тях са: достига-
не до по-добри идеи и методи на реализация на дейността; намиране на нови подходи 
към проблемите; изясняване и разрешаване на стари разногласия; шанс за хората да 
проверят и повярват във възможностите си; изясняване на отношенията и др. [3]. 
Робинс [16] посочва, че „има и конфликти, които възпрепятстват организационно-
то представяне; това са дисфункционалните или деструктивните форми на кон-
фликта. Те са нежелани и мениджърите трябва да се стремят да ги премахнат”. 
Последиците от тях са негативни и включват: различията във възгледите се задълбо-
чават и пропастта между хората расте; нарушава се комуникацията и координацията; 
развива се атмосфера на недоверие и враждебност; индивидите и групите се съсредо-
точават само и единствено върху своите собствени интереси за сметка на общите; хо-
рата напускат организацията или звената, в които работят; конфликтът прераства в 
организационна криза и др.[3]. 

 
Развитие на възгледите за конфликтите в организацията 
Традиционният възглед разглежда конфликтите като вредни, опасни и нежелани 

за организацията. Те трябва да бъдат избягвани или да се решават незабавно. Всички 
конфликти са възприемат като деструктивни и задачата на ръководството е да ги 
премахне от организацията [16]. Те представляват заплаха за властта на ръководите-
ли-те, тъй като отвличат вниманието им и поглъщат енергия, време и ресурси. Нали-
чие-то на конфликти се счита за индикатор за лошо управление [17]. 

Поведенческият възглед осъзнава неизбежността на конфликтите като органи-
зационно явление. Представителите му рационализират съществуването им като пре-
поръчват организациите да се научат да живеят с тях и да ги приемат като нормално 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 221

състояние. Все още, обаче, подходът за справяне с конфликтите, също като този на 
традиционалистите, се свежда единствено до тяхното разрешаване [16]. 

Съвременният възглед за конфликтите се свързва с [16]: 1) разпознаване необ-
ходимостта от функционални конфликти; 2) съзнателно насърчаване на функционал-
но противопоставяне; 3) управление на конфликти, което освен разрешаването на 
конфликти включва и стимулирането на конфликти; 4) признаване на управлението 
на конфликтите като основна отговорност на всички ръководители. Представителите 
на подхода също разглеждат конфликтите като неизбежни за организацията и често 
като необходими за постигане на организационна ефективност. Те [6, 8, 12, 16, 19] не 
отричат вредността на прекалено високите нива на конфликти, но поставят акцент 
върху признаването на някои форми на конфликт, които спомагат постигането на 
желаните цели. Конфликтите могат да насърчат търсенето на нови методи на работа 
и да помогнат за преодоляване на инертността и самодоволство в организацията. В 
този смисъл те могат да бъдат средство за насочване на усилията и именно поради 
тази причина в опредени случаи се приемат за желано състояние. 

Съвременният възглед отдава по-голямо значение на ролята на ръководителя в 
работата му с организационните конфликти. Задачата на ръководителя е да създаде  
среда, в която конфликтът е полезен за организационното здраве, но не допуска ни-
вото му да се увеличава до патологични крайности. 

 
Управление на конфликтите в организацията 
Изследователите на конфликтите [1, 4, 6, 8, 14, 16, 19] са единодушни в разбира-

нето, че съвременните организации трябва да управляват, а не да разрешават кон-
фликтите. Разрешаването на конфликти се свежда до премахване на дисфункционал-
ните конфликти, които възпрепятстват организационната ефективност. Управлението 
на конфликтите не означава единствено избягване, намаляване или прекратяването 
им. То обхваща както разрешаването, така и стимулирането на онези конфликти, чие-
то ниво е по-ниско от желаното. 

 
Ръководителите и организационните конфликти. Управленски подход, 

компетентност и стратегии 
Значимостта на ролята на ръководителя в управлението на конфликтите е  без-

спорна. На първо място, по силата на своята формална позиция в организационната 
йерархия и произтичащата от нея отговорност той е субектът, който в най-голяма 
степен има интерес от развитие на конфликтите в положителна насока и премахване 
на отрицателните им страни. На второ място, ръководителят носи голяма отговор-
ност, която се проявява както във всеки от етапите на протичане на конфликта, така и 
при управлението и насочването на поведението на подчинените му. И накрая, ръко-
водителят е подложен на множество и разнопосочни въздействия и натиск, което 
неизбежно има отражение върху поведението му по време на управлението на  кон-
фликтите [7]. 

За целите на доклада ръководителите ще бъдат разгледани в позицията им на 
неутрална страна в конфликтното взаимодействие.1 Доколкото именно те са инстан-
                                                 
1 В условията на конфликт ръководителят може да бъде поставен в три различни позиции [7]:1) 
да бъде активна страна. Ръководителят е субект на конфликтното взаимодействие, т.е. той е 
пряко замесен в конфликта; 2) да бъде пасивна страна. Ръководителят е обект на конфликтното 
взаимодействие, т.е. търпи върху себе си ефектите на конфликта; 3) да бъде неутрална страна. 
Ръководителят е посредник на конфликтното взаимодействие, т.е. той действа като трета 
страна в опит да помири конфликтуващите. 
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цията, която следва да неутрализира конфликта, от първостепенно значение е кон-
структивният подход към конфликтите, както и притежаването на определени знания 
и умения за конфликтите с оглед осъществяване на ефективно управленско въз-
действие. 

Анцупов и Шипилов формулират три принципа, на които се основава управле-
нието на конфликти [2]. Първият принцип се свързва с компетенциите на ръководи-
телите, които като неутрална страна се намесват в конфликта. Намесата трябва да се 
осъществява от подготвени и квалифицирани хора, които да имат общи познания за 
същността, възникването, развитието и завършека на конфликта в следствие на 
теоретична подготовка или богат житейски опит. Вторият принцип се отнася до необ-
ходимостта от събиране на разностранна, подробна и съдържателна информация за 
конкретната ситуация. Управлението на конфликти е възможно единствено, ако тези, 
които осъществяват управленското въздействие, познават добре конфликта. Третият 
принцип се свързва с избягване блокирането на развитието на конфликта и със стре-
меж към разрешаването му с мирни средства. Разрешаващият конфликта трябва да 
даде възможност на конфликтуващите да защитят интересите си като това стане по 
пътя на сътрудничеството, компромиса и избягването на конфронтацията. 

Според Димитров [7] доброто управление на конфликти изисква от всеки ръко-
водител да притежава минимум конфликтологични знания, които да му помогнат да 
идентифицира конфликтите, да разбере основните причини и главните механизми за 
тяхното протичане, както и да използва без колебание най-рационалните методи и 
техники за управление на конфликтните взаимодействия.  

Лойков [9] счита, че управление на организационните конфликти изисква от 
ръководителите да могат да изпълняват успешно следните роли: 1) на администра-
тор – да избират ролите, които могат да играят в динамиката на конфликта; 2) на 
преговарящ – да владеят различните умения и тактики за водене на преговори, 3) на 
посредник и помирител – да подпомогнат страните в решаването на конфликта чрез 
преодоляване на различията помежду си, и 4) на арбитър – да вземат решение и да са 
отговорни за крайния резултат. Всички тези умения гарантират успешното преодоля-
ване на конфликтите ситуации, с които ръководителите могат да се сблъскат. 

Според Леонов [8] благоприятните условия за ефективно управленско въздей-
ствие от страна на ръководителя като посредник в конфликтите се свързват със запаз-
ване на неутралност по отношение на страните в конфликта, преодоляване на емо-
ционалната въвлеченост в конфликта, умения за конструктивно решаване на кон-
фликти и притежанието на мъдрост. 

Дойч [10] подкрепя разбирането за значимостта на знанията и уменията за на-
сърчаване на конструктивно управление на конфликти. Авторът предлага страната, 
която съдейства на конфликтуващите в намиране на решение на конфликтната ситуа-
ция, да придобие съществени знания за конфликтите и да развие три основни групи 
умения, свързани с: установяване на ефективни работни взаимоотношения с и между 
спорещите страни; изграждане и поддържане на сътрудничество между страните по 
време на целия процес на разрешаване на конфликта; разработване на творчески и 
продуктивен групов процес при решаването на проблеми и вземането на решения. 

Георгиев [5] също подчертава значимостта на компетентността на ръководи-
телите за успешното управление на конфликти и обобщава основните аспекти, с 
който тя се свързва: 1) разбиране на природата на противоречието и конфликта меж-
ду хората; 2) формиране в себе си и у подчинените на конструктивно отношение към 
конфликтите в организацията; 3) умение за оценка и обяснение на възникналия кон-
фликт; 4) наличие на навици за управление на конфликта; 5) умение за развиване на 
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конструктивни подходи при възникването на конфликта; 6) умение за предвиждане 
на възможните последици от конфликта; 7) наличие на навици за премахване на нега-
тивните последици от конфликта.  

Ефективното управление на конфликти изисква от ръководителите да изберат и 
подходящ начин за тяхното разрешаване. В търсене на подходящи решения за 
управленско въздействие в литературата [6, 8, 12, 13, 16, 17, 19] са описани различни 
стратегии и тактики на действие. Авторите [8, 11, 14, 16, 18] са единодушни в раз-
бирането, че не съществува най-добър начин за разрешаване на конфликти, и препо-
ръчват прилагането на ситуационния подход (situational approach или contingency 
approach), т.е. в зависимост от конфликтната ситуация ръководителите избират и 
прилагат конкретна стратегия или тактика. 

В България липсват изследвания на управленския подход към организационни-
те конфликти, на знанията и уменията на ръководителите и на използваните от тях 
стратегии за справяне с конфликти. Докладът прави опит да запълни тази недоста-
тъчност в управленското знание като представя и анализира резултатите от изследва-
не на управлението на конфликти в български организации. 

 
Цел и методика на изследването 
Целта на изследването е да изучи управлението на конфликти в българските 

организации. 
По-конкретно изследването цели: да проучи подхода на ръководителите към 

конфликтите, възникнали между техните подчинени; да установи какви знания и 
уменията притежават ръководителите за справяне с тези конфликтите и да определи 
степента на познаване и прилагане на конкретни стратегии и тактики за тяхното уп-
равление.  

Изходните предположения на изследването са: 
Подходът на ръководителите към конфликтите е, че те са вредни за организа-

цията. Ръководителите не познават добре и недооценяват възможностите за извлича-
не на ползи от конфликтите. 

Ръководителите имат предимно емпирична представа и знания за конфликтите. 
Те нямат цялостно и структурирано познание за конфликтите и основните им харак-
теристики в организационна среда. 

Уменията на ръководителите за управление на конфликти са извлечени предим-
но от практиката. Те притежават недостатъчно развити умения. 

Ръководителите не познават добре и не владеят в достатъчна степен стратегии и 
тактики, чрез които да управляват конфликтите в организацията. 

Информацията е събрана чрез полуструктурирано интервю лице в лице с двана-
десет ръководители от български организации. Въпросите в интервюто са свързвани 
с посочване и описание на: най-често възникващите конфликтите между сътрудници-
те в звеното, симптомите и причините за тях, поведението на страните и ръководите-
ля по време на конфликт, разбирането на ръководителите за роля им в конфликта, на-
чина на разрешаване на конфликтите, последиците от конфликтите, следконфликтна-
та ситуация, как и къде ръководителите са придобили знанията и уменията си за 
справяне с конфликти, наличието на формализирана процедура за управление на кон-
фликти в организацията. 

 
Резултати 
В звената на изследваните ръководители се наблюдават междуличностни кон‐

фликти и по-рядко – конфликти индивид-група (вътрешногрупови конфликти). При-
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чините за тях най-често са различия в ценностите, целите или интересите; ограниче-
ни ресурси; взаимозависимост в работата; неяснота в поставените задачи; различния 
в квалификацията и опита на служителите; лоша комуникация. 

Подходът към конфликтите в организацията на четирима от интервюираните 
ръководители е, че те трябва да бъдат избягвани, премахнати или поне сведени до 
минимум. Споделят единствено негативните последици от конфликтите: отражение 
на конфликтите върху работния процес, обтегнати отношения, проява на нетърпи-
мост между страните, загуба на ресурси (труд, материали, време и др.), намаляване 
на продуктивността, задълбочаване на различията между страните, нарушена кому-
никация, напускане на звеното на някоя от страните, понижена мотивация и др. Все 
пак двама от тях отчитат мобилизация и готовност за работа за кратко след разреша-
ването на даден конфликт, но считат, че този ефект е временен и скоро отново се поя-
ва подобен конфликт. 

Други четирима ръководители също споделят отрицателните последици от кон-
фликтите, но едновременно с това коментират и положителните ефекти от разреша-
ването на конфликтите: разкриване на неясните аспекти от работата, опознаване на 
работния стил и поведението на сътрудниците, повишена продуктивност, изграждане 
на умения за справяне с подобни конфликти в бъдеще, създаване на приятелската ат-
мосфера, подобряването на работата на членовете на звеното и др.  

Трима от респондентите не коментират изобщо последиците (нито отрицател-
ните, нито положителните) от конфликтите върху работата на звеното. 

Един ръководител споделя, че в неговото звено не се наблюдават конфликти. 
Съществуват незначителни разногласия, които не могат да бъдат определени като 
конфликти или не ескалират в конфликти. Няма адекватен пример за описание на 
конфликт между подчинените си и не може да коментира последиците от конфликти. 

Ръководителите са запознати с повечето (по-значимите) конфликти, които въз‐
никват между техните подчинени. При описание на конфликт всички те идентифи‐
цират причината за него, страните и декларираните им позиции. Описват поведе‐
нието на конфликтуващите (напрежение, повишаване на тон, ръкомахания, размяна 
на остри реплики, разгорещени спорове, взаимни обвинения, привеждане на аргумен‐
ти в защита на позициите и др.) и посочват начините, по които са елиминирал или 
намалили конфликта. Само четирима от респондентите характеризират реакциите 
на останалите членове на звеното или своята собствена реакция. 

Ръководителите не разпознават вида на конфликта (вътрешноличностен, меж-
дуличностен, индивид-група, вътрешногрупов, междугрупов), не познават етапите в 
динамика на конфликта и не показват знания за анализ на конфликта и анализ на 
следконфликтната ситуация (оценка на ефективността на предприетите действия за 
разрешаването на конфликта).  

Необходимо е да се отбележи, че четирима ръководители имат известните 
теоретични познания за организационните конфликти. Те използват и боравят ко-
ректно с термини от конфликтната проблематика при описание на видовете кон-
фликти, симптомите и причините за конфликтите, и подходите при разрешаването на 
конфликти. Двама показват разбиране за взаимовръзката между конфликтите и пред-
ставянето на звеното и индивидуалното представяне на сътрудниците в него, а други 
двама – за необходимостта от превенция с оглед предотвратяване възникването на 
бъдещи конфликти. 

Седем от изследваните ръководители са придобили уменията си за справяне с 
организационни конфликти единствено въз основа на практиката си. Опитът на ръ-
ководна позиция и доброто познаване на естеството на работата, както и някои 
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личностни качества (търпение, толерантност, неконфликтност), им дават основание 
да смятат, че са подготвени за разрешаване на конфликтите между техните подчине-
ни. Те не са участвали във формално или неформално обучение за управление на 
конфликти в рамките на организацията. Сами също не са проявили инициатива за 
участие в подобно обучение (в и извън организацията). Все пак, един от тях е участ-
вал в обучения за развитие на ръководители, за изграждане на междуличностни взаи-
моотношения, за комуникационни умения и за решаване на проблеми по време на от-
биване на военната си служба, а други двама по своя преценка са търсили помощ под 
формата на съвет, мнение или консултация от колеги с повече опит в или извън орга-
низацията. 

Само четири респонденти са участвали в обучения за развитие на умения за уп-
равление на конфликти в организацията, в която работят (обучение за: справяне с 
конфликти; решаване на проблеми, развитие на ръководители, медиаторски умения, 
изграждане на междуличностни взаимоотношения, комуникационни умения с вътре-
шен или външен обучител), като един от тях е бил също неформално обучаван от 
своя пряк ръководител, а друг е посещавал курсове за изграждане на междуличностни 
взаимоотношения, комуникационни умения и решаване на проблеми по време на 
следването си във висше учебно заведение. Независимо от това, всички те оценяват 
уменията си за справяне с организационните конфликти като придобити най-вече въз 
основа на собствения им житейски и професионален опит. 

Уменията на един единствен ръководител са целенасочено развивани. Системата 
за обучение за управление на конфликти в организацията включва обучение на ново-
повишени мениджъри (включително в управление на конфликти); формални обуче-
ния за управление на конфликти в рамките на организацията; обучение на ръководи-
телите (включително в управление на конфликти) посредством онлайн ресурси и 
курсове в интранет мрежата на организацията и др. Респондентът оценява знанията и 
уменията си за справяне с конфликти като придобити също и от практиката си и от 
споделянето на опит с колеги. 

Изследваните ръководители не посочват конкретни управленски стратегии и 
тактики за управление на конфликти. При наличие на конфликт в звеното им тяхна-
та реакцията е по-скоро интуитивна, отколкото основана на познаване на конкретни 
подходи за осъществяване на управленско въздействие, и е свързана с избягването, 
отстраняването или елиминирането на конфликтите. Въз основа на опита си на ръко-
водната позиция те са изградили начин на действие. Сред прилаганите начини за раз-
решаване на конфликти са: събиране на страните в конфликта, изслушване на пози-
циите и аргументите на всяка страна, стимулиране на диалога между тях, убеждаване 
в необходимостта за разрешаване на конфликта и вземане на решение (от страните 
или авторитарно от ръководителя); дефинирането на ясни изисквания за  извършване 
на работата; промяна в работния процес; увеличаване на ресурсите; преразпределе-
ние на задачите между членовете на звеното. 

Ръководителите смятат своята намеса в конфликтите между подчинените си за 
необходима в случаите когато: някоя от страните се обърне към тях с молба за съдей-
ствие за намиране на решение в конфликта; при възникването на значим конфликт, 
при който конфликтуващите сами не могат да стигнат до решение; когато напреже-
нието между страните се превърне в открит конфликт; когато конфликтът влияе вър-
ху качеството на работата или заплашва да наруши работния процес; при повторяе-
мост на конфликти. Когато се намесват в конфликт между подчинените си, девет от 
ръководителите предпочитат партньорския подход, който предполага използване на 
конструктивни методи за разрешаване на конфликти. Двама използват авторитарния 
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подход, който предполага разрешаване на конфликтите чрез използване на властни-
чески пълномощия. Един единствен ръководител избира какъв подход да използва – 
партньорски или авторитарен, в зависимост от естеството на конфликта. 

В осем от изследваните организации няма разписани официални процедури и 
механизми за управление на конфликти. В останалите четири организации съществу-
ват официални документи и разписани процедури, които предвиждат начина за спра-
вяне с голяма част от потенциалните конфликти (разногласия по служебни въпроси, 
проблемни служители и др.) и на които ръководителите могат да се опрат при въз-
никването на конфликт в звеното им. 

 
Изводи 
Значителна част от изследваните ръководители възприемат конфликтите в орга-

низацията изключително като негативно явление и разпознават  предимно негативни 
последици от наличието на конфликти. Те не познават възможностите за извличане 
на ползи от конфликтите. 

Ръководителите имат ограничени знания за основните характеристики на кон-
фликтите в организационна среда. Знанията им за конфликтите са основани предим-
но на техния опит в управлението на конфликти. 

Уменията на ръководителите за управление на конфликти са придобити пре-
димно  въз основа на личния им опит. В организациите липсват формални и нефор-
мални обучения на ръководителите за управление на конфликти. 

Ръководителите не познават добре и не владеят в достатъчна степен стратегии и 
тактики на действие в условията на конфликт между подчинените им. 

В организациите няма разработени формализирани механизми и процедури за 
справяне с конфликти. 

Българските ръководители все още „разрешават“ конфликтите, вместо да ги 
„управляват“. 

 
Ограничения на изследването и насоки за бъдещи проучвания 
Поради ограничения брой интервюирани ръководители изводите от изследване-

то не могат да бъдат считани за общовалидни. Независимо от това изследването дава 
основа за бъдещи проучвания  на управлението на организационните конфликти за 
очертаване на слабите места и дефицитите в компетентността на ръководителите, и 
дефиниране на набора от знания и умения, които е необходимо те да притежават и 
развиват, за да осъществят конструктивно управленско въздействие. 

 
Заключение 
Резултатите от направеното изследване разкриват, че организациите не отделят 

необходимото внимание и дори подценяват управлението на конфликти като не осъз-
нават в достатъчна степен значимостта на ръководителите в този процес. Неотложно 
е признаването на управлението на конфликти като основен приоритет и отговорност 
на ръководителите. На организационно ниво усилията трябва да бъдат насочени към 
формиране на конструктивно отношение към конфликтите у ръководителите и към 
системна и целенасочена подготовка и обучение на ръководителите за усвояване и 
развитие на знания и умения, необходими за управление на конфликтите в органи-
зацията. 
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Abstract: In the next decade the policies and the activities of the Member States in the field 
of the European health care should be adapted to the growing demand and the limited 
possibilities for supply of health services. The aim of this report is to present the British 
system for specialized training of doctors and the possible ways for managing the shortage 
of doctors by making the most of the migration tendencies among the doctors.  
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1. Въведение 
Общите проблеми на здравеопазването в Европа са свързани преди всичко с 

влошаване на демографските показатели на населението и възрастовата структура на 
медицинските кадри, условията на труд, продължителността на работното време и 
мобилността на лекарите. Всичко това оказва натиск върху националните системи, 
защото от една страна се увеличава търсенето, а от друга, се ограничават възможно-
стите за предоставяне на здравни услуги. Европейската комисия препоръчва пред-
приеманите мерки за адаптиране към новите условия да съхраняват националните 
традиции, но едновременно с това да възприемат и най-добрите практики за усъвър-
шенстване на специализацията в медицината, непрекъснатото професионално обуче-
ние и квалификация на работещите в областта на здравеопазването и подобряване на 
тяхното възнаграждение. 

Върху нашата система за специализация на лекарите в определена област на ме-
дицината оказват влияние общите за Съюза проблеми, но ако в западните здравни 
системи емиграцията на лекарите, най-вече в САЩ, се преодолява с професионална 
имиграция на лекари от Източна Европа, у нас проблемът с мобилността на лекарите 
застрашава конкурентоспособността на националната здравна система. Лечебните за-
ведения имат все по-големи трудности при наемането на необходимия им брой лека-
ри специалисти, съгласно медицинските стандарти, а здравната система като цяло се 
затруднява при осигуряването на достъп до медицинска помощ навсякъде и по всяко 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 229

време, което е съвременната тенденция за гарантиране на качество на здравните ус-
луги, предлагани на гражданите. Според представени от Българския лекарски съюз 
данни около 1/3 от емигриращите лекари са на възраст до 30 години, т.е. лекарите на-
пускат страната в периода, през който започват следдипломното си обучение за при-
добиване на медицинска специалност. Това означава, че младите лекари търсят в 
чужбина по-добри условия за специализация. 

Великобритания е една от предпочитаните дестинации за българските лекари 
поради лесното приспособяване към езика и доброто заплащане, което сравнено с по-
лучаваните у нас заплати е около десет пъти по-високо. Друга причина, която при-
влича нашите лекари не само към Обединеното кралство, но и към другите западни 
страни, е възможността за професионална реализация още по време на специализа-
цията, защото тази възможност е минимизирана в нашата система за следдипломна 
клинична специализация.   

В доклада се представя системата за следдипломно специализирано обучение на 
лекарите във Великобритания и реформите в Националната здравна служба, които 
дават възможност необходимия брой лекари специалисти да се осигуряват чрез из-
ползване на положителната страна на миграционните нагласи сред лекарското 
съсловие. 

 
2. Система на следдипломно специализирано обучение във Великобритания 

Специфичното за системата на острова е, че има: 
- две отделни организации на британските лекари – синдикат и камара: Британ-

ската медицинска асоциация (The British Medical Association (BMA) [1] е синдикал-
ната организация на лекарите, а Националният лекарски съвет (The General Medical 
Council (GMC) [2] е отговорният орган за медицинско образование, правоспособност 
и работа на лекарите (с функции на лекарска камара), 

- регионални структури за следдипломно медицинско обучение в Националната 
здравна служба: 1 Местни департаменти (NHS Deanery) в Шотландия, Уелс и Северна 
Ирландия, и Местни комисии за образование и обучение (Local Education and 
Training Boards (LETBs) в Англия; 

- степен бакалавър в основното медицинско образование (за разлика от почти 
всички други държави, в които студентското образование е само редовна форма в ма-
гистърска степен), 

- Базисна програма (The Foundation Programme) за задължително двугодишно 
обучение след завършването на медицински колеж и самата специализация. [3] 

 

Британската медицинска асоциация (БМА) е професионалният синдикат на ле-
карите в Обединеното кралство, който няма отговорности по регистрацията и серти-
фикацията на лекарите. Заявената цел на асоциацията е да насърчава медицината и 
свързаните с нея науки и да поддържа честта и интересите на лекарската професия. 

БМА е създадена през 1832 г. като Провинциална медицинска и хирургическа 
асоциация (Provincial Medical and Surgical Association (PMSA). Членството в провин-
циалната асоциация бързо нараства и през 1856 г. тя става Британска медицинска 
асоциация – първата в света професионална организация на лекарите на държавно 

                                                 
1 Всяка от четирите страни на Обединеното кралство има публично финансирана система на 
здравеопазване, наречени Национална здравна служба (National Health Service (NHS). Понятие-
то Национална здравна служба се използва и за общо обозначаване на четирите служби. 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 230

ниво. 2 Само две години по-късно (1858 г.) БМА изиграва ключова роля в изготвяне-
то и приемането на Медицинския закон, с който се създава Националния лекарски 
съвет със задача да определи стандарт за квалифицирани и неквалифицирани лекари 
и да създаде система за професионално регулиране. [4]  

Днес, основната цел на Националния лекарски съвет е да защитава, насърчава и 
поддържа здравето и безопасността на обществеността чрез осигуряване на подходя-
щи стандарти в медицинската практика. В тази връзка законов ангажимент на Нацио-
налния съвет е да предоставя на лекарите насоки по отношение на стандартите за 
професионално поведение, дейност и медицинска етика чрез публикуване на добра 
медицинска практика. 

Националният съвет е независим орган, който регулира студентското медицин-
ско образование и следдипломното обучение в Обединеното кралство. Следдиплом-
ното обучение обхваща задължителното двугодишно обучение, специализацията на 
лекарите, включително обучението по обща медицина и продължаващото обучение. 

Правомощията и задълженията на Националния съвет са регламентирани в Ме-
дицинския закон от 1983 г., [5] а неговото предназначение е да гарантира, че пациен-
тите могат да имат доверие в лекарите.  

 

В тази връзка Националният лекарски съвет има следните четири основни 
функции:  

- да поддържа актуални регистри на лекарите – на напълно регистрирани лекари 
или лекари с временна и ограничена регистрация; 

- да насърчава добрата медицинска практика; 
- да насърчава високите стандарти в медицинското образование; 
- да налага санкции на лекари.  
 

През юни 2012 г. към Националния съвет е създаден дисциплинарен комитет – 
Арбитраж на практикуващите лекари (Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), 
за да може ясно да се разграничи функцията по проучване, изслушване в заседание и 
вземане на решение за налагане на санкция на лекари, чиято професионална дейност 
и/или правоспособност са поставени под въпрос. Арбитражът има правомощия да на-
лага санкции на практикуващи лекари, когато това е необходимо, за да се предпази 
обществото от предлагане на медицинска помощ, несъответстваща на медицинските 
стандарти. Членовете на дисциплинарния комитет вземат самостоятелни решения, 
които се основават на установените от Националния съвет стандарти за добра прак-
тика. Изслушванията се провеждат в съответствие с Медицинския закон от 1983 г., 
като в повечето случаи те са публични. [6]  

Извън обхвата на отговорностите на Националния лекарски съвет е предоставя-
нето, организирането и отговорността за изпълнението на програмите за следдиплом-
но обучение – в Базисната програма и специализираното обучение. Тези функции, 
заедно с планирането на работната сила, са в правомощията на Националната здравна 
служба, департаментите (deaneries) и местните образователни доставчици (Local 
Education Providers (LEPs). Те също така трябва да гарантират, че следдипломните 
програми са предоставяни в съответствие със стандартите, определени от Национал-
ния съвет. Националната здравна служба и образователните доставчици са отговорни 
за осигуряване на безопасна и ефективна грижа за пациентите и трябва да гарантират 
безопасна работна среда. 
                                                 
2 Втората в света професионална организация на лекарите е създаденият през 1901 г. 
Български лекарски съюз. 
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Базисната програма (The Foundation Programme) или Програмата е система за 
обучение в работна среда и представлява свързващото звено между медицинското 
училище и специализацията. За двугодишното обучение на лекарите има входен тест 
и класиране, с което следва да се измерят клиничните и теоретичните умения, които 
кандидатите са придобили по време на следването. 

Дейността на стажантите е подходящо контролирана и с възможности за бърз 
достъп до консултация на работното място от клиничен ръководител. Учебните пла-
нове на Базисната програма подкрепят медиците в първите две години на професио-
нално развитие чрез стажове в различни болници по базисни за медицината специал-
ности – вътрешни болести, хирургия, педиатрия, спешна медицина и др. През първа-
та година (F1) стажант-лекарите трябва да докажат, че могат да прилагат придобити-
те знания от следването и да се грижат за пациентите, както и че са компетентни в ре-
дица области, включително в извършването на манипулации, в провеждането на кон-
султации,  в осигуряването безопасността на пациентите и работата в екип. Те трябва 
също така да развиват и демонстрират редица основни междуличностни и клинични 
умения за лечение на остри и хронични заболявания, независимо от специалността, 
която ще изберат. 

През втората година (F2) в Програмата стажантите имат повече отговорности – 
право да вземат самостоятелни решения, да участват в лечението на пациента и да 
обучават медицински сестри и студенти по медицина. Втората година е по-специали-
зирана и се включват стажове само в няколко медицински направления, в зависимост 
от желанията за бъдеща специализация. 

Основен процес в Базисната програма е Годишният преглед за напредъка на 
компетентността (Annual Review of Competence Progression (ARCP). Лекарите се оце-
няват по резултатите от изпълнението на учебния план и вписват оценките си (не 
само най-добрите) в електронно портфолио.  

Стажантите трябва да докажат, с помощта на структурирани инструменти за 
оценка, че са постигнали определени резултати на работното място, с което се цели 
да се отчете напредъка в компетентността в сравнение с тази на студента по меди-
цина.  

За успешното завършване на Базисната програма и получаване на документ за 
правоспособност (Foundation Achievement of Competence Document (FACD), стажан-
тът трябва да демонстрира професионални умения с повишаващо се ниво на отговор-
ност. Обучението през втората година трябва да подготви стажанта за следващата 
стъпка в медицинската кариера – обучението за придобиване на специалност. [7]  

През първата година лекарите имат частична регистрация в Националния лекар-
ски съвет, а след завършване на първата година от Програмата правят заявление за 
пълна регистрация. 

По време на тази програма се предвиждат и курсове, които не са свързани пряко 
с клиничната практика, но са необходими на британския лекар в ежедневната прак-
тика – счетоводство, администрация, здравно осигуряване и др. 

Целта на Базисната програма е да насърчава ученето през целия живот и макси-
мално добре да подготви стажантите за работата в британското здравеопазване 

В здравната система на Великобритания специалистът е лекар, който има необ-
ходимия опит и квалификация, за да бъде регистриран от Националния лекарски съ-
вет в регистъра на специалистите. Само лекари специалисти могат да бъдат назнача-
вани за консултанти в Националната здравна служба.  

Лекарите могат да започнат обучение по желаната от тях специалност след ус-
пешно завършване на Базисната програма и преминаване през конкурентен процес 
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(обикновено явяване на интервюта). В края на специализацията се издава Сертификат 
за завършен курс на обучение (Certificate of Completion of Training (CCT), в резултат 
на задоволителна оценка на обучението и напредъка. 

Департаментите и комисиите за образование и обучение имат териториален 
обхват и разполагат с училище за всяка медицинска дисциплина. Те са отговорни ос-
вен за оценката на стандартите по време на обучението, но и за признаване на болни-
ците и практиките за обучение. Имат създадени комисии за обучение по специално-
сти, които също, като в Базисната програма, провеждат Годишен преглед за напредъ-
ка на компетентността (Annual Review of Competence Progression (ARCP). 

Програмите за специализирано обучение са с различна продължителност в зави-
симост от специалността. Учебните програми, използвани за отделните специал-
ности, се определят от съответния кралски медицински колеж. 

 
3. Реформите в Националната здравна служба 
3.1. От 1 април 2010 г. Националният лекарски съвет (General Medical Council 

(GMC) поема функциите на Комисията за следдипломно медицинско образование и 
обучение (Postgraduate Medical Education and Training Board ( PMETB). От своя стра-
на PMETB започва да функционира от 30 септември 2005 г. като независим от прави-
телството орган, отговорен пред Парламента на Обединеното кралство, поемайки от-
говорностите на органа за специализирано обучение на кралските медицински 
колежи. 

До обединението се стига след критики от някои кралски медицински колежи, 
че Комисията за следдипломно медицинско образование и обучение добавя бюрокра-
ция, създава лоша комуникация между заинтересованите страни и не гарантира ста-
билност чрез своята наредба за следдипломно обучение по медицина. 

Във връзка с тези критики независима комисия, председателствана от професор 
Джон Туук (по-късно председател на британската Академия на медицинските науки) 
изготвя доклад за състоянието на следдипломното обучение. През февруари 2008 г. 
докладът е връчен на държавния секретар по здравеопазването, като основните пре-
поръки в него, които са приети, се отнасят до обединение на регулаторните функции 
в една организация и промяна в структурата на системата за Модернизиране на меди-
цинските кариери (Modernising Medical Careers (MMC). 

3.2. Здравно образование на Англия (Health Education England (HEE) е изпълни-
телен неведомствен публичен орган 3 на Министерство на здравеопазването, който е 
един от най-новите, създаден през юни 2012 г. във връзка с реформите в Нацио-
налната здравна служба. Целта е да осигури национално ръководство и координация 
за образование и обучение на работната сила в здравната система на Англия, като 
гарантира, че:  

- работната сила притежава необходимите умения, поведение и квалификация, и 
има достатъчно назначения, за да се отговори на потребностите от здравни грижи и 
подобрения в здравеопазването;  

- подкрепя доставчиците на здравни услуги и клиницистите да поемат по-голя-
ма отговорност за планиране и въвеждане в практиката на програми за образование и 
обучение чрез Местните комисии за образование и обучение (LETBs), които по закон 
са комисии на националния орган; 

                                                 
3 (Non-departmental public body (NDPB) или квази-автономни неправителствени организации. 
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- компетентността и професионалните умения на работната сила в здравеопаз-
ването се развиват в съответствие с променящите се демографски и технологични ус-
ловия. [8]  

3.3. От 1 април 2014 г. е въведена нова система за финансиране на медицинско-
то образование и обучение в Англия, която се прилага за следдипломното обучение 
на специализантите. Тарифната система е създадена, за да осигури по-прозрачен ме-
ханизъм за финансиране на разходите за заплати, надбавките за отпуск за обучение, 
за проучвания и други разходи, свързани с обучението.  

Местните комисии за образование и обучение (LETBs) предоставят еднократно 
плащане към местните образователни доставчици (LEPs) за покриване на преките 
разходи за предоставяне на образование и обучение за всеки специализант в продъл-
жение на една година. Местен образователен доставчик е болница или практика, 
доставящи следдипломно медицинско обучение, т.е. работодател на специализанта. 

 

Тарифата има два компонента: 
- първият компонент е частично финансиране на разходите за заплати – за 2014-

2015 г. чрез Местните комисии за образование и обучение се финансират 50% от 
основните разходи за заплати, включително осигуровките, а останалата част се 
финансира съгласно Закона за заетостта; 

- вторият компонент е таксата за осигуряване на процеса на обучение, в зависи-
мост от броя и потребности на специализантите – таксата за 2014-2015 г. е 12 400 
паунда, която се умножава по фактора на пазарните сили. [9]  

  

Факторът на пазарните сили (The Market Forces Factor (MFF) е оценка на не-
избежната разлика в цената между доставчиците на здравни услуги, на базата на тях-
ното географско местоположение. Факторът се използва за регулиране разпределе-
нието на ресурсите в Националната здравна служба пропорционално на тези разли-
чия в разходите, така че пациентите да не са нито облагодетелствани, нито в неизгод-
но положение от относителното ниво на неизбежните разходи в различните части на 
страната. [10] 

3.4. Най-засегнати от реформата са обучаващите се лекари, защото лекарите 
специалисти, които вече работят в събота и неделя се нуждаят от подкрепа от страна 
на младшите лекари и през тези дни. Това налага въвеждането на един единствен 
договор с променени условия и включване за по-продължително време на младшите 
лекари в медицинската дейност на лечебните заведения. Преди това стажантите са 
имали по няколко договора, което им е позволявало сами да организират и планират 
работата и свободното време за самостоятелна теоретична подготовка и проучвания. 

Това е причината през февруари 2016 г. да бъде обявена подготовка за 24-часо-
ва стачка в знак на протест срещу новите условия за работа на младшите лекари. Ре-
шението е взето след като не е постигнато споразумение на проведените разговори 
между Британската медицинска асоциация, работодателите от Националната служба 
по здравеопазване и Министерството на здравеопазването. Подготвяните промени се 
отнасят до включването на младшите лекари в предоставянето на медицинска помощ 
и работа на пълно работно време, включително и в събота. [11] 

Периодите на стачна готовност продължават до средата на месец май 2016 г. 
когато след повече от една седмица интензивни и констурктивни разговори Британ-
ската медицинска асоциация постигна споразумение с правителството за нов договор 
за младшите лекари. 
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Основните подобрения в това споразумения са: 
- признаване участието на младшите лекари в работата през всеки един ден от 

седмицата; 
- съобразяването на клаузите в договора с индивидуалната преценка за времето 

и отговорностите, включително възможности за ускорено обучение; 
- подходящо възнаграждение и гъвкаво работно време, отнасящи се до специа-

лизиращите в някои специалности, като спешна медицина и психиатрия, към които 
няма подобаващ интерес. 

 
4. Работа на български лекари във Великобритания 
Ако до 01.01.2014 г. инициативността беше от страна на търсещите работа ле-

кари, то след отпадането на общата забрана от тази дата българи и румънци да рабо-
тят в страната, интересът на работодателите във Великобритания се засили и те за-
почнаха активна политика по наемане на работа на повече български лекари. Търсе-
нето е за три категории длъжности за лекари:  

- позицията лекар на тръста (Trust Doctor). Това са лекари, наемани от обедине-
нията на болниците (тръстовете), които нямат статут на стажанти (те са извън до-
говорените млади лекари за работа в Националната здравна служба (НЗС) (National 
Health Service (NHS). Тези лекари извършват определени услуги и като не-стажанти 
не се контролират от кралските колежи или департаментите за следдипломна меди-
цинска квалификация. Лекар на тръста или лекар в първите две години след завърш-
ване на образованието си, който е записан в програма за следдипломна квалифика-
ция, може впоследствие да получи квалифицирана работа и да се запише в програма 
за специалност, но повечето лекари предпочитат кариерата на лекар ординатор, без 
да придобиват специалност. В проучване на Британската медицинска асоциация оба-
че се отбелязва, че лекари от чужбина по-лесно получават такава длъжност и приемат 
работата на Trust Doctor, независимо от факта, че притежават специалност. Това от 
своя страна поражда опасения за експлоатация на лекарския труд на чужденците. [12]  

- позицията лекар специалист (Speciality doctor). Лекарите, които работят в бол-
ница на това длъжностно равнище предоставят пряката грижа за пациентите. Тяхното 
израстване в кариерата до следващото професионално равнище на консултант се осъ-
ществява през няколко периода от по две години, като в края на двугодишния период 
лекарят трябва да докаже напредъка в квалификацията си и придобития опит по съот-
ветната специалност. [13]   

- позицията лекар консултант (Consultant doctor). Консултантите поемат крайна-
та отговорност за грижата за пациентите, насочени към тях, затова работата им е 
свързана с голяма лична отговорност. Освен това консултантите обикновено ръково-
дят постоянен екип от лекари стажанти, лекари специализанти и лекари специалисти 
и заемат ключови позиции в управлението на болниците или в НЗС. [14]  

Лекарите в обучение получават основна заплата плюс бонус, ако работят повече 
от 40 часа седмично и/или работят извън часовете от 7:00 до 19:00 от понеделник до 
петък. Младшият лекар стажант в болница получава през първата година начална 
заплата от £ 22,636, а през втората – до £ 28,076. 

Лекарите в специализирано обучение получават основна начална заплата от  
£ 30,002. Ако по договор работят повече от 40 часа седмично и/или работят извън 
часовете от 7:00 до 19:00 от понеделник до петък, получават допълнителен бонус, 
който обикновено е между 20% и 50% от основната заплата. Този бонус се основава 
на допълнителните часове над 40 часа нормална работна седмица. 

Лекарите специалисти получават основна заплата от £ 37,176 до £ 69,325. 
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Основната заплата на консултантите е от £ 75,249 до £ 101,451 на година, в 
зависимост от обема на консултантската услуга. Има допълнително заплащане ако 
консултантът е поел допълнителни отговорности, например в областта на управле-
нието или образованието.  

Консултантите, както и всички лекари, могат да работят и в частния сектор. [15] 
Реформирането на британското здравеопазване се отнася, но не само, до проме-

нената схема за осигуряване на достъп до специалисти – 24 часа, 7 дни в седмицата, 
т.е. и по време на нощните дежурства и дежурствата в почивни и празнични дни. За 
да се изпълнява това нововъведение на системата са необходими много по-голям 
брой лекари специалисти, защото директивата за работното време ограничава работ-
ната седмица до 40 часа. Възприетото решение е лекарите да работят на повече от 
един договор – дългосрочни договори за работа в допустимите от директивата часове 
и краткосрочни договори за работа извън установеното работно време или така наре-
чените „договори по заместване“. 

Тази нова организация на работното време предоставя възможност не само на 
британски, но и чуждестранни лекари, да получават допълнителен доход от работа по 
заместване. От обстоятелството, че може да се работи във Великобритания само през 
уикенда и в празничните дни, се възползват и български лекари, поддържащи акти-
вен професионален статус в Националния лекарски съвет срещу такса от 420 паунда. 

Краткосрочните договори са по-добре платени и затова интересът към тях е го-
лям. Всеки лекар, който има регистрация на национален сайт за работа по заместване 
може да получи покана, а работодателите в повечето случаи заплащат и самолетните 
билети за чуждестранните лекари. Така много български лекари ползват няколко по-
чивни дни в работния си график в наше лечебно заведение, за да работят временно 
зад граница. Разбира се има предложения и за по-дълъг период, примерно за шест ме-
сеца, което също позволява да не се прекратява трудовия договор, а да се ползва от-
пуск за това време. Мотивацията на лекарите е ясна – възнаграждението, което полу-
чават във Великобритания не може да се сравни с получаваното у нас. 

 
5. Заключение 
Нашата правна система ограничава възможностите на лекарите специализанти 

да извършват медицинска дейност по време на специализацията, защото здравната 
каса не признава медицинската дейност на специализантите като дейност, извършена 
от компетентен лекар. Така в условията на недостиг на медицински кадри здраве-
опазването ни се лишава от извършваната медицинска дейност от специализантите 
до завършване на специализацията и получаването на диплома, независимо от това, 
че тази дейност е усвоена в периода на специализацията и клиничният ръководител е 
преценил, че могат да я извършват самостоятелно. Тази регулация е неефективна и 
затова от британския опит може да се възприеме процесът на сертифициране – за 
всяка медицинска дейност, която младшият лекар (специализантът) усвоява, той да 
получава сертификат и да може законосъобразно да я извършва. Освен това увеличе-
нието на заплатата да се обвързва с броя на получените сертификати. 

Все още здравеопазването ни не е в състояние да решава проблемите с недо-
стига на кадри по примера на Великобритания, използвайки положителните страни 
от мобилността на лекарите, защото не можем да предложим конкурентно заплащане 
и условия на работа. Но могат да се направят реформи, насочени към мотивиране на 
лекарите да специализират и работят в страната в интерес на българските граждани. 
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Abstract: The systematic approach is a major tool for studying and modeling large social 
systems, like security and defense. From systematic point of view the security system is a 
complex system which coordinates many institutions and organizations oriented to produce 
security and defense as a public good. The paper presents a possible general model of 
security system and considers the main elements, characteristics and dimensions of this 
complex social system. 
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Introduction 
National security policies were traditionally focused on protecting the State against 

military threats or political violence. While responding to any such threats remains a 
fundamental responsibility of government, modern concepts of national security manage a 
much broader set of risks [4].  

This broadening of the concept of national security in recent years has been driven by 
a number of factors. Globalization and trans-boundary challenges such as pandemics, 
climate change, cyber-attack, terrorism and proliferation of weapons of mass destruction, 
mean that the risks faced by modern societies extend well beyond national borders [4].  

The integrated and networked character of national and international infrastructures, 
such as electricity, gas and water grids, telecommunications networks, air, rail and shipping 
services, and the extent to which daily life depends on their efficient functioning, has 
created new points of vulnerability [4].  

The national security system is the system providing security at national level. It 
should address all significant risks to the nation, so that people can live confidently and 
have opportunities to advance their way of life.  

A risk management approach to national security is intended to integrate preventive 
and protective measures. Preventive actions aim to minimize the occurrence and scale of 
any significant harm or disruption. Protective measures aim to build a capacity to respond 
quickly to adverse events and to return society to normal functioning quickly and efficiently.  

The more complex the risk, the greater the need for active partnerships between 
multiple stakeholders. So, security is managed within a 3-tiered system comprising 
emergency services, local authorities, and central government. For some incidents these 
organisations may be assisted by public, private, and voluntary sector organizations and 
businesses.  

The principle of subsidiarity [4] should be applied to national security decisions, 
which means that the responsibility and authority for decisions, and use of resources, 
ordinarily rests at the level of those closest to the risk and best able to manage it.  

 

Central Government has two distinct roles in respect of national security:   
 

- To promote confidence in the society, and encourage ongoing national development  
- To provide leadership in crisis conditions.  
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The model 
The model considers the National security system at  two main dimensions.  
The first dimension is existential dimensions. It considers the main subsystems from 

point of view of society. They are: Environment (Nature), Economy, Policy and Society. 
Actually we may consider Society in broader and narrower sense. Society in the model is 
considered in narrower sense. Policy can be considered as subsystem of Society (in broader 
sense) but it is considered here separately as it has key role from point of view of security. 
Economy can be considered as intersection of Environment and Society (in broader sense). 
So, in the model Society (narrow sense) is actually the part of human society different from 
Economy and Policy – people, social groups, traditions, family, religions etc. 

The second dimension is Security dimension. It includes the following subsystems: 
Risks, Exposures, Security Products, Security Resources and Security Management. Each 
of these subsystems intersects with every one of the subsystems in the existential 
dimensions which gives 20 subsystems of more granular level. 

The graphical representation of the model is given in Figure 1. 
Next we will start considering the Risks subsystem. The model considers the national 

security on an „all-hazards” basis.  This subsystem includes Natural hazards, Economical 
risks, Political Risks and Technical risks. 

Natural Hazards are caused by natural processes independent from the existence of 
humans. Natural risks cause natural hazards when humans are exposed to them. Such 
hazards are: volcanic eruptions, earthquakes, snow storms, hail, drought, famine, floods, 
hurricanes, cyclones, typhoons, meteorites, climate change, bites from animals, bushfires, 
avalanches, solar radiation, space weather etc.  

In the 20th century, an estimated 60 million fatalities were caused by natural disasters. 
On average, 80 000 fatalities per year were caused by natural disasters. In addition to the 
development over time, natural risks also show some geographical correlation [3]. 

Risks for economy are internal and external. Internal risks include: unemployment, 
inflation, economic crises. External economical risks are instability of supply or export, 
trade balance issues, external debts. 

Political risks include: war, terrorism, political crisis, treat to sovereignity and 
territorial integrity. 

Social risks can be divided into health risks, technical risks and other social risks. 
Health risks include: events (like birth), adverse effects, diseases (cardiovascular, cancer,  
epidemics and pandemics like bubonic plague, malaria, AIDS, tuberculosis, cholera). 
Technical risks include: transportation accidents, dumps, dam failures, structural failures, 
energy and nuclear power plants accidents, radiation, chemicals, fires, explosions, 
professional risks, information technologies risk, food contamination etc. Other social risks 
include: suicide, poverty, crimes, drug abuse, alcoholism, sport accidents, mountaineering 
accidents, panic etc. 

Security resources can be divided into Environment resources, Economic resources, 
Political resources and Social resources.  

Environment resource for security can be any natural factor which can be actively  
used for creating security products. For example, relief can be actively used by armies to 
neutralize the attacks of enemy. Climate conditions also may be used during war to obtain 
some advantages against the enemy. Waters can be used as transportation route for military 
units, but also as barrier in front of enemy. There are cases when dams are destroyed during 
military actions to neutralize the advancement of the enemy. For example, on 9 June 1938, 
during the Second Sino-Japanese War, Nationalist troops under Chiang Kai-Shek broke the 
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levees holding back the river Huang He near the village of Huayuankou in Henan [2]. The 
goal of the operation was to stop the advancing Japanese troops by following a strategy of 
"using water as a substitute for soldiers" (yishui daibing). The 1938 flood of an area 
covering 54 000 squared kilometer took some 500 000 to 900 000 Chinese lives, along with 
an unknown number of Japanese soldiers. The flood prevented the Japanese Army from 
taking Zhengzhou, on the southern bank of the Yellow River. 

Economic resources for security are any economic resources with security use: labor 
(with knowledge and skills), capital, land, entrepreneurship. For example, military industry 
uses these resources to produce weapon and military equipment. The national economy 
itself may be considered generally as economic resource for security with its pulsing degree 
of militarization in different periods (mobilization, war, conversion, peace period).  

Political resources for security are mainly the state itself with its central and local 
administration as well as specialized security organizations (army, police, fire brigades 
etc.). One of the main reasons of the state itself is to guaranties the security and sustainable 
development of the nation. 

Security resources of society include people themselves with their different roles in 
the frame of the institutions providing security: soldiers, policemen, employees in military 
industry and trade etc. 

Exposures are values to protect. They can be divided into Environmental exposures, 
Economical Exposures, Political Exposures and Societal Exposures.  

Environmental exposures include any natural resources which could be harmed or 
destroyed due to natural or anthropogenic hazards. This includes contamination of air, 
water or soil as well as destruction of biological resources and biodiversity. 

Economic exposures include all elements of the economic system of a country. In 
domestic aspect, it includes mainly sustainable growth, employment and  financial  stability  

 
Figure 1. Proposed model of security system 
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Exposures  
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(controlled and small inflation, stable national currency etc.). In international aspect, 
economic exposures include mainly stability of supply chains, guaranteed export and 
positive trade balance, stable exchange rate. 

Political exposures include the political organization of the nation itself and more 
specifically sovereignity, territorial integrity, public safety, national values (in interior 
aspect) and rule-based international system (in foreign aspect). 

Societal exposures are life and health of the people, integrity of social institutions like 
property, religion, culture, traditions, as well as wellbeing of people and social groups. 

Security products  can be divided into: Environmental security products, Economic 
security products, Political security products and Social Security products. 

Environmental security products include any observational and readiness systems for 
monitoring and predicting of natural hazards as well as contamination of natural resources 
(air, water, food, soil, biodiversity) or worsening of climate conditions or radiation 
environment .  

Economic security products are the security products (goods or services) produced by 
economy and more precisely by military industry, trade and logistics. 

Political security product is the national security ensured by the state and more 
specifically by the  activity of the specialized national institutions with competence in 
security – government, ministries (of defense, of foreign and internal affairs, army, police 
etc.) 

Social security products are any products in the frame of social security system – 
social services, social funds, products of the activity of different governmental and non-
governmental organizations focused on social wellbeing. 
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Security management can be divided into: Ecological Security Management 
(through ecological policies and programs), Economic security management (through 
economic security policies), Political security management (through External and Internal 
policy of the state) and Social security management through social policies.  

Ecological security management includes set of policies and programs for sustainable 
and healthy environment.  

Economic security management includes political economy and its instruments for 
sustainable economic development. 

Political security management includes the state policy for achieving security of the 
nation and protecting national interests. 

Social security management includes the social security management and its set of 
policies for wellbeing of the individual, social groups and the whole society. 

 
Studying  Security System 
As National security system is a complex system in the intersection of different areas 

of the society and the environment, it requires interdisciplinary knowledge and expertise 
which includes the knowledge, data and methodology of different sciences – natural 
sciences, economical sciences, political sciences and social sciences. 

There are several useful approaches to be followed for studying the security system. 
Systematic approach considers the social security as a complex system with many 

interacting subsystems as in the proposed model. 
Mathematical approach uses mathematical models and permits quantitative study of 

the all subsystems (including the risks and the indetermination which can be modeled by 
stochastic techniques). 

Economic approach to security systems pays attention mainly on the input (security 
resources), production and output (security products) of security system. Here a main 
problem is to distribute the resources in an effective, efficient and optimal way to produce 
needed security. 

Political (managerial) approach or managerial approach deals mainly with the 
management of the security exposures and security products to achieve security goals.  

 
Managing  Security System 
Managerial approach to Security system deals with taking decisions and performing 

actions to obtain the security goals. 
This process has the following steps: 
1. Problem formulation. 
2. Gathering information. 
3. Analysis of obtained information. 
4. Taking optimal decision. 
5. Applying the decision – action. 
6. Monitoring and feedback from the action. 
Managerial approach follows this process at different levels corresponding to the 

subsidiarity principle. Correspondingly we consider operational, tactical and strategic level 
of management of security. Usually strategic management is applied at top management 
level, tactic management is applied at middle management level and operational 
management is applied at low management level. 

Operational management is management oriented to performing prescribed operations 
in an efficient way. Operational management is focused on operation. 
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Tactic management is management oriented to behavior in specific situation. Tactic 
management is focused on the tactics.  

Strategic management [1] is management oriented to the goals of the system in its 
environment and with vision for future. Strategic management is focused on the vision, 
strategies and programs. 

There are also different approaches to security management: functional, program and 
situational approach. 

Functional approach is approach related to specialization. Operations are grouped into 
activities and activities are grouped into functions and these functions are managed 
separately. Functional approach focuses on organizational structure and processes, on 
formal part of the system and formal regulation of system environment. It takes operational 
techniques at all management levels. 

Situation approach is related to the behavior in specific situation. This means to 
analyze different scenarios and to choose optional scenarios in real time. Situational 
management focuses on the scenarios for environment and behavior of the system 
depending on the scenarios. It emphasizes on the tactic 

Program management is related to long-term goals and planning and consists of 
creating and following programs. Program management is focused on goals and their 
achieving. It emphasizes on the strategy. 

 
Conclusion 
Security System is a complex system with both anthropogenic and natural parts and it 

needs interdisciplinary approach of studying and management at different hierarchical 
levels through different approaches. Systematic approach to security gives a holistic view 
and permits further analysis of different security subsystems. The proposed model of 
security system may be used as a basis for each and every specific research of different 
parts of systems providing security. 
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Анотация: Българската Национална Телевизия е публично благо. Като нестопанска 
организация тя генерира обществена стойност (Public Value) в следните катего-
рии: инструментално-утилитаристична, морално-етична, политико-социална и 
хедонистично-естетическа. 
 

Ключови думи: обществена стойност (Public Value), индивид, общество, органи-
зации, обществени медии, Българска Национална Телевизия. 
 

Abstract: The Bulgarian National Television is a common good. As a nonprofit 
organization it generates Public Value in the following categories: instrumental-utilitarian, 
moral-ethical, political - social, hedonistic- aesthetic. 
 

Key words: Public Value, individual, community, organizations, public social media, 
Bulgarian National Television. 
 
 

След поредните глобални финансови и икономически трусове изискванията за 
прозрачност и легитимност към стопанските и нестопанските организации нараснаха. 
Създаването на работни места и плащането на данъци не е достатъчен принос за об-
ществото. Значението и позицията на обществената стойност (Public Value) добиват 
все по-голяма тежест. Това важи особено за дуалистичния медиен модел. По този на-
чин обществените медии могат не само да изтъкнат своята добавена стойност (об-
ществена полза), но и да аргументират финансирането си. Ползата е както за нацио-
налния оператор, така и за индивида, и обществото.  

Дилемата „частна телевизия – обществена телевизия“ се явява подкатегория на  
дилемата „икономическа ефективност – социална справедливост“, като основна същ-
ност на  фундаменталната категория обществено благосъстояние.  Да се остави ли на 
една привилегирована група всеобщото демократично право на пълна и изчерпателна 
информация, достъп до култура, образование и развлечение или това да е обществено 
благо, достъпно за всички. В 21 век в света на Интернет технологиите всеки индивид 
разполага с разнообразни опции за черпене на информация, но телевизията продъл-
жава да е ключов фактор за формиране на общественото мнение. 

Целта на настоящия доклад е на базата на обобщение и анализ на теорията и 
практиката в областта на съвременния мениджмънт да се предложи методика за 
оценка на дейността на Българската национална телевизия и на нейния принос към 
обществото. Гледната точка на този подход надхвърля финансово-икономическите 
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параметри и разширява понятието „създаване на стойност“, характерни за една сто-
панска или нестопанска организация. В статията се визират следните основни задачи:  

- изясняване на концепцията Public Value и съвременните й аспекти; 
- дефиниране на база за извеждане на критерии за оценка на организациите; 
- изясняване релевантността на функцията и мисията на БНТ на концепцията 

Public Value; 
- аргументиране на теоретичната обосновка с конкретни примери от практика-

та: авторско изследване, опит на водещи обществени телевизии и др.; 
- определяне на начини и насоки за прилагане на методиката в БНТ. 
 
ПУБЛИЧНА СТОЙНОСТ (PUBLIC VALUE)   
Понятието Public Value (обществена стойност) се свързва с името на харвард-

ския професор по административни науки Марк Харисън Мур, който публикува в 
средата на 90-те години на миналия век кингата си “Creating Public Value: Strategic 
Management in Government” [1]. Целта, която си поставя Мур е повишаване ефектив-
ността на публичния сектор чрез сътрудничество между мениджъри и потребители. 
Изследването се явява като отговор на възникналите тогава обществени дискусии 
около реформите в публичния сектор. Превръща се в контрааргумент на теориите и 
практиките на т.нар. нов мениджмънт в публичния сектор (New Public Management), 
който среща одобрението и подкрепата най-вече на Тачъризма и Рейгъномикса. New 
Public Management (NPM) намира последователи и в други страни като Австралия, 
Нова Зеландия, Швеция. „Най-общо, новият мениджмънт може да се дефинира като 
система от пазарно ориентирани подходи за управление на институциите и ресурсите 
в публичния сектор“ [2, стр.244].  

За разлика от NPM, който акцентира върху предприемаческия дух на организа-
циите,  мениджърската концепция на Мур търси и предлага начини  за създаване на 
публична стойност (Public Value) от тях. Той прави аналогия между целите на пуб-
личния сектор за генериране на обществени ценности и целите на частния сектор за 
генерариране на частни ценности, като постулира, че „..задачата на един мениджър в 
публичния сектор е да генерира Public Value...“ [1, стр.28]. Публичният мениджър на 
Марк Мур не е просто един послушен и съвестен изпълнител на задачи, които му се 
възлагат от по-висшестоящите, а той е инициативен, гъвкав и креативен. Мур го на-
рича „откривател“[1, стр. 20].   

 

За да характеризира понятието публична стойност (Public Value) харвардският 
учен разглежда три аспекта [3, стр.16-17]:  

- „най-доброто за най-голямата част от населението“ – от гледна точка на ико-
номикса на благосъстоянието; 

- правителството трябва да играе ролята на наставник, „агент“ на гражданите, 
когато се определя общата цел на обществото; 

- на държавата се възлага по-пълното задоволяване на индивидуалните по-
требности поради невъзможността на пазара да стори това. 

 

В края на 90-те години представители на стратегическия отдел към канцела-
рията на кабинета във Великобритания възприемат идеята за Public Value и я импле-
ментират в аргументите си за публичните разходи. По-късно примера следват 
английската обществена телевизия и радио British Broadcasting Corporation (ВВС), 
други правителства, стопански и нестопански организации, немските обществени те-
левизии Arbeitsgemeinschsft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD) и Zweites Deutsches Fernsehen  (ZDF), австрийската 
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обществена телевизия и радио Österreichischer Rundfunk (ORF) и др. Междувременно 
както понятието, така и концепцията са придобили по-широки измерения, което за-
труднява извеждането на една точна дефиниция. В научната литература се срещат ав-
тори с различни определения, характеристики, възгледи, изследвания и теории пре-
димно с нормативен характер по тази тема (Kelly, Mulgan & Muers; Stoker; Talbot; 
Bozeman; O`Flynn; Hill; Rhodes & Wanna; Alford & O`Flynn; британският мозъчен 
тръст The Work Fondation  с богата емпирика; Gomez, Meynhardt и др.).1  

Най-общо публичната стойност (Public Value) може да се интерпретира като 
добавена стойност за обществото. За разлика от частната добавена стойност (user - 
value), която акцентира на прякото въздействие върху заинтересованото лице 
(Stakeholder), публичната стойност като по-комплексна и многодименсионална кате-
гория има предимно непряко въздействие върху отделни групи или обществото като 
цяло. 

Друг подход, който обогатява този на Мур, предлага и прилага професорът от 
Университета Санкт Гален (Швейцария) Тимо Майнхард. „Възприятието е реалност-
та.“ („Perception is reality“) [4, стр. 80] – на базата на тази парадигма той надстроява 
своята холистична концепция. Според Майнхард фактите и действието не са от тако-
ва голямо значение, както възприемането, усещането – т.е. оценката например на ед-
на организация през погледа на обществото: „Public value is what the public values“ 
(Обществената стойност е това, което обществото цени) [5, стр. 7]. Един от централ-
ните въпроси, който Майнхард задава, е: „Какво прави една организация ценна за об-
ществото? Става дума за създаването на стойности, при което приноса към съжител-
ството в една общност се разглежда като част от дейността на една организация. Вол-
ното или неволното влияние върху неикономически стойности на обществото редом 
с финансово-икономическия принос се разбира като създаване на стойности за обще-
ството.2 Организациите не са само огледален образ на обществото, те „правят“ 
обществото и спомагат активно то да произвежда и възпроизвежда.“ [6, стр.4-5]. 
Въпросът за легитимността на организациите се поставя още в началото на 70-те 
години – приносът към обществото като „зелена карта“ за дейността им (“Rasion 
d`ȇtre”). Докато при Мур легитимността се разглежда от административно-управлен-
ска гледна точка като причина [1, стр 71], то този базов конструкт, разглеждан и от 
двамата,  Майнхард възприема в концепцията си  като следствие [7, стр.466 - 477]. 
Формулирано маркетингово – реалността принадлежи на потребителя, т.е. одобрение 
и подкрепа на обществото (и заинтересованите лица – Stakeholders)  може да се по-
стигне единствено чрез генериране на обществени стойности. Всяка стопанска или 
нестопанска организация, която не наблюдава внимателно перцепциите на общест-
вото, подлага бъдещето си на риск. 

Когато говорим за понятия като например оценка, избор и категории като 
потребност, (потребителна) стойност, които изразяват отношението на човека към 
условията на неговото съществуване, трябва да имаме пред вид тяхната субективна 
                                                 
1 С изключение на Марк Мур и Тимо Майнхард подробното разглеждане на останалите 
автори би излязло извън задачата, целите и рамките и на това изложение. 
2 Спрямо теорията на микроикономикса може да се приеме, че външните ефекти (предел-
ните външни ползи - MEB и/или пределните външни разходи - MEC) са частен случай на Public 
Value. В концепцията на Майнхард за обществената стойност (PV) някои икономически и 
социални понятия и категории (обществено благосъстояние, обществено благо, общо благо и 
др.) нямат точни координати. Например едно частно и едно публично благо могат да прите-
жават, но могат и да не притежават Public Value – зависи от оценката на широката 
общественост. 
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основа. Личното отношение в контекста на обществото решава дали се създава или 
руши обществена стойност  (Public Value). За да обясни тази необективност на инди-
вида, Майнхард се опира на базовите човешки потребности, като за опорна точка му 
служи когнитивно – преживелищната теория за Аза (Cognitive-Experiential Self-
Theory: CEST) на Сиймор Епщайн и по-конкретно разработките на Клаус Граве 
върху нея [8,стр.185-192]. От четирите базови психо-социални потребности професо-
рът от Университета Санкт Гален извежда четири измерения на стойностите [6, 
стр.6]:  

- потребност от ориентация и контрол: инструментално-утилитаристично 
(фокус върху ползата); 

- потребност от самооценка/ самоуважение и тяхното повишаване: морално-
етично (фокус върху индивида); 

- потребност от положителни взаимоотношения: политико-социално (фокус 
върху групата); 

- потребност от избягване на загубата/болката и стремеж към удоволствие-
то/облагата: хедонистично-естетическо (фокус върху положителни прежи-
вявания/впечатления/опит). 

 

Изброените измерения нямат йерархична структура,  като по отношение на 
частния сектор инструментално-утилитаристичното се декомпозира на предмет-
но-инструментално и финансово-икономическо (с фокус върху печалбата). Всички 
психологически параметри могат да се преобразуват в критерии за оценка на стопан-
ски и нестопански организации. 

Концепцията Public Value е нещо повече от парадигма, защото оперира в кон-
текста на обществото с неговата ценностна система, правила и норми. Тя обхваща и 
асимилира мениджърските подходи през последните пет десетилетия, характеризи-
ращи се със своята фокусираност и/или еднопосочност. 

С езика на маркетинга мениджърската й философия може да се преведе чрез 
един израз на Филип Котлър и Алън Р.Андреасен: „Реалността е онова, което потре-
бителят си мисли, че е.“ 

 
ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ 
От потребителите зависят не само стопанските, но и нестопанските организа-

ции, чиято важна обществена роля се допълва от съществения им принос за кръго-
врата на икономиката (като работодатели, потребители, производители и т.н.) Тъй ка-
то печалбата като икономическа цел има второстепенно значение, по-скоро рамков 
характер, въпросът за легитимността чрез подхода Public Value е от екзистенциално 
значение за тях. 

Представителка на това голямо семейството е и Българската национална теле-
визия (БНТ), която има своята над половинвековна история. С появата си през 50-те 
години на миналия век тя в продължение на 40 години трупа опит, лишена от конку-
ренция. Като политематична телевизия за този период в БНТ са пробвани, реализира-
ни и развивани всички възможни телевизионни жанрове. С нарицателни и до ден 
днешен предавания са се наложили като пример за професионализъм имената на мно-
го журналисти: Дмитри Иванов, Тома Томов,  Николай Конакчиев, Иван Гарелов, 
Бригита Чолакова, Кеворк Кеворкян, Величко Скорчев и много други. 

БНТ е юридическо лице със седалище град София и като национален обществен 
телевизионен и далекосъобщителен оператор извършва своята дейност по силата на 
Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Като обществена медия роля и задължение на 
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БНТ е да информира, образова и забавлява. Тя разпространява значима информация 
от сферите на политиката, икономиката, културата, науката, образованието, спорта и 
други социалнозначими сфери до всички граждани на държавата, като прави до-стъп-
ни националните и световни културни ценности и популяризира постиженията в на-
уката чрез излъчването на национални и чужди образователни и културни програми 
за всички възрастови групи и прослойки на населението. Програмната й политика е 
насочена към осигуряване защита на националните интереси, общочовешките цен-
ности, на националната наука, на образованието и културата, на националния език. 
Важна част от тази роля е поемането и на финансово-непривлекателни, но значими за 
културното развитие на една страна задачи, като стимулиране създаването на произ-
ведения от български автори, продуциране на български произведения, както и под-
крепа на националното изпълнителско изкуство. Според закона Българската нацио-
нална телевизия трябва да „отразява различните идеи и убеждения в обществото чрез 
плурализъм на гледните точки във всяко едно от новинарските и актуално-публицис-
тични предавания с политическа и икономическа тематика; съдейства за взаимното 
разбирателство и толерантността между хората; предоставя на гражданите да се за-
познаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения 
живот“[9].  

Единствено Националната телевизия подготвя и излъчва предавания за хората с 
увреден слух, новини на турски език, предавания със социално-обществена значи-
мост: „Бразди“ „Вяра и общество“, „История.bg“, „Малки истории“, както и излъчва 
„на живо“ всички тържествени митинг-зари на национаните, официални и богослу-
жения на големи църковни празници. 

„Днес сутрешният блок на БНТ е единственият, който се занимава с проблемите 
на изкуството и културата на интерпретативно ниво всеки ден, а не инцидентно“ [10, 
стр.90]. 

В стратегията на БНТ за 2013-2016 г. генералният директор Вяра Анкова  фор-
мулира, че „Мисията на БНТ е да запази отговорността за изграждане на обществен 
интегритет, плурализъм, култура и да дефинира гражданското самосъзнание“[11]. 
По-нататък се набляга на участието и съавторството на зрителя в телевизионното съ-
държание, като се акцентира на дигитализацията на обществената медия. Зрителят и 
обществото не се разглеждат като реципиенти, а като „фактор за обществения дебат“ 
в контекста на съвремието ни. Характеризира се нестопанския аспект на медията чрез 
ключови понятия като „културния образ“ и „историческата памет“ на страната ни. 
Кредото на Националната телевизия е“...да е медията на всеки зрител“ [11]. 

Във връзка с производството на програмата се слага ударение на добавената й 
стойност, обръща се внимание на възрастните, децата и малцинствените групи сред 
населението. Съществена е ролята на БНТ за българското филмопроизводство, като 
паралелно допринася за европейската интеграция. Критериите й за качествена журна-
листика се дефинират като „безпристрастност, плурализъм, независимост и колектив-
ност на редакционните решения“ [11]. 

Едно изследване на автора3 на четирите основни политематични телевизионни 
програми БНТ 1, бТВ, Нова телевизия и ТВ74 за петгодишния период от 2011 г. до 

                                                 
3 Пълните данни и анализи, както и методиката на изследването чрез т. нар. от автора 
триизмерна класификация ще бъдат представени в дисертационния му труд и/или отделно 
публикувани. На този етап с проучването са запознати начуният ръководител на докторан-
та и служители на БНТ. 
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2015 г. показва, че БНТ 1 е водеща във всички „non – profit” направления, форми, 
жанрове и тематики.   

Например данните спрямо собствената продукция сочат, че БНТ 1 е излъчила 
почти 15 % култура и 13 % образование. Следващите „най-добри“ резултати на тър-
говските телевизии са под 3 % за направление култура и под 6 % за направление об-
разование. БНТ 1 е лидер по производство на собствена (вътрешна) продукция  – над 
60 %, както и по жанрово-тематично многообразие – най-висок релативен индекс на 
ентропия (Н)[12].  

Изчисленията спрямо продукцията на всички телевизионни програми по-
казват, че БНТ 1 е излъчила над 50 % европейски филми и под 1 % филми с турска 
националност. С над 76 % БНТ1 доминира в документалните филми и с около 34 % 
води в направление информация. Безспорно е лидерството на БНТ 1 в направление 
култура – над 80 %, направление образование – над 50 % и в публицистиката – над  
40 %. Този малък пример от цялото изследване учи, че няма логика от социално-ико-
номическа гледна точка да се прави сравнение между организация, чиято основна цел 
е да генерира обществени стойности (Public Values) и организации, чиято основна 
цел е продажбата на зрителски аудитории. 

Програмните схеми на БНТ се различават съществено от една пазарно-рейтин-
гова програмна схема, насочена към привличане на максимален брой рекламодатели, 
т.е. – максимизиране на печалбата.Не на последно място Националната телевизия на-
лага стандарти в отрасъла, с които трябва да се съобразяват частните оператори. 
Българската национална телевизия е обществено благо както в икономическия, така и 
в естетическия смисъл на думата. 

След въвеждането на европейския дуалистичен модел в България  в края на 90-те 
години на миналия век общественият оператор е принуден да се адаптира в една съв-
сем нова ситуация: търсене и предлагане. В момента в публичния регистър на Съвета 
за електорнни медии (СЕМ) фигурират 158 български и 27 чуждестранни комерсиал-
ни телевизионни програми [13]. Друг важен аспект са недостатъчните финансови 
постъпления в БНТ, обусловени от незадоволителните икономически показатели на 
страната ни, законовите ограничения за рекламата, слабо развитото спонсорство и др. 
Тези предизвикателства водят до необходимостта от легитимирането и ясното пози-
циониране на Българската национална телевизия. Решението е: Public Value. 

 

Пионерът при обществените медии5, в прилагането на концепцията Public 
Value, ВВС я дефинира като сума от стойности на три компонента[14]:  

- стойност за индивида: т.е. снабдяването на индивидуалния потребител с ин-
формация, образование и развлечение; 

- стойност за обществото: т.е. подкрепа на благополучието на обществото, де-
мокрацията и културата; 

- стойност за икономиката: т.е. инвестициите трябва да имат положителен не-
тен ефект както върху служителите, така и върху икономиката. 

 

Генерирането на Public Value се начертава от британския обществен оператор в 
следните пет основни направления [14]: демократична стойност; културна и креатив-

                                                                                                                            
4 Коефициентът на концентрация (CR) за периода 2011-2015 година, изчислен на база 
средногодишен пазарен дял на телевизионните програми  е 63 %, което де факто е олигопол-
на структура. 
5 При ВВС и ORF телевизията и радиото са интегрирани под една обща марка. 
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на стойност; образователна стойност; социална и обществена стойност и глобална 
стойност.  

Логиката на немските обществени медии ARD и ZDF  и австрийската – ORF е 
изградена на същия принцип. Втората немска телевизия (ZDF) формулира осем стой-
ности за себе си [15], а австрийската обществена телевизия и радио (ORF) – пет изме-
рения, декомпозирани в 18 категории [16]. Както британските, така и немските жур-
налисти прилагат т.нар. многостепенни тестове  –  ВВС: „Public Value Test“ [14],  
ARD и ZDF: „Drei-Stufen-Test” [17], които определено са сложни и тромави. Предна-
значени са предимно за нови и дигитални оферти и се различават съществено по-
между си. Австрийските им колеги се задоволяват с подробен годишен отчет «Public 
Value Bericht”  [16]. 

Европейският съюз за радио и телевизия (ECPT/EBU) също декларира своето 
виждане за стойностите, характеризиращи услугите на обществените медии [18]: 
универсалност, независимост, високо качество, многообразие, иновативност. 

От направеното теоретично и фактологично изложение се стига до извода, че 
генериране на обществена стойност (Public Value) във връзка с Българската нацио-
нална телевизия има два основни аспекта: общество и индивид. Първият трябва да 
отговори на въпроса „Кое е добро за едно общество?“, подкрепян от закони, норми и 
ценности. Вторият е свързан с това „Какво иска индивидът?“, подкрепян от потреб-
ностите и предпочитанията на зрителя. Дилемата „трябва – искам“ се решава от една 
страна чрез продукцията  на признати от експерти и интелектуалния елит качествени 
предавания, като се визират следните стойности за БНТ:6 демокрация – най-ком-
плексната категория, ориентация, знание, култура, развлечение, икономика, инова-
ция. От друга страна се предлагат и оферти, съобразени с рейтинговите и маркетин-
говите проучвания. Какви да бъдат пропорциите в комбинацията, не е от компетен-
цията на икономиката. 

От гледна точка на предизвикателствата на производството зад всяка нужда и 
потребност стои съответната стока, услуга или идея. Адекватност между изведените 
Public Value-цели и потребностите на зрителя и обществото се постига чрез т.нар. от 
автора нестопански телевизионен маркетинг. В този смисъл маркетинга на БНТ не 
трябва да се разглежда само като комуникационна политика, а като фактор за генери-
ране на повече Public Value в Националната телевизия. 

Общественият принос трябва да се свързва с обществената подкрепа, т.е. с 
добро финансиране7. Дерегулациите в Нова Зеландия и Дания са добър пример, че 
една обществена медия на самоиздръжка чрез реклами не може да генерира Public 
Value[19].  

Значението, което има българското общество за БНТ е точно толкова голямо, 
колкото е значението на Българска национална телевизия за нашето общество. 

 

                                                 
6 Всяка една от тези стойности може да се дефинира чрез измеренията на Майнхард. 
Например културата има политико-социално измерение; икономиката – инструментално-
утилитаристично (финансово-икономическо); развлечението – хедонистично-естетическо и 
т.н. Това не означава, че нямат и други измерения, но те са от второстепенен характер. 
Окончателното и подробно описание на резултатите за Public Value на БНТ ще бъдат 
публикувани в дисертацията на автора. 
7 Ако разпределим скромния бюджет на БНТ върху броя на домакинствата за страната ни, 
ще получим сума(такса) по-малка от 2 лева на месец. Цената на билет за кино е 10 лева. 
„Телевизия се прави с много пари“(акад.Хачо Бояджиев). 
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ПРЕГЛЕД НА КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ /AQR АНАЛИЗ/ 

НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В Р. БЪЛГАРИЯ 
 

проф. д-р Мария Видолова 
СУ „Св. Кл. Охридски“ 

Стопански факултет, катедра „Финанси и счетоводство“ 
 

OVERVIEW OF THE QUALITY OF ASSETS /AQR ANALYSIS/ 
BANKING SECTOR IN BULGARIA 

 

Prof. Maria Vidolova, PhD 
 
 

Abstract: Being analyzed in the report are issues related to the organization and conduct of 
AQR analysis and stress tests in the Bulgarian banking system and possible expectations 
and results that will serve as a comprehensive assessment of the banking system, for 
confirmation or correction of basic capital ratio of Tier thus will determine how well 
capitalized the bank. When established the existence of an equity deficit compared with a 
predetermined capital value (benchmark), banks will be obliged to take certain remedial 
measures. 
 
Key words: AQR analysis, stress tests, banks 
 
 

От началото на 2016 г. в банковия сектор на Р България се провежда  оценка на 
качеството на активите на банките /AQR анализ/, обявена след затварянето на Корпо-
ративна търговска банка през лятото на 2014 г. В тази връзка, БНБ ще проведе об-
стоен преглед на отчетите за финансово състояние и риск профилите на банките в 
съответствие с единния надзорен механизъм, стартиран през 2014 г. и основан на 
препоръките на Европейската комисия. Провеждането на оценката е залегнало в 
Националната програма за реформи на правителството, с която то поема ангажимент 
да адресира констатираните слабости в банковия надзор в доклада на  Европейската 
комисия за макроикономическите дисбаланси на страната. Проверката включва 22 от 
28-те банки, които оперират на българския пазар, като извън обхвата й ще останат 
институции, които работят в страната под формата на клонове на чуждестранни бан-
ки. Подобна оценка от средата на 2016 г. се предвижда да се реализира и в пенсионно-
осигурителните и застрахователните дружества. 

Прегледът на качеството на активите се предвижда да приключи до м.юни 2016 г., 
след което ще се проведат стрес-тестове, като  резултатите ще бъдат публикувани в 
началото на м. август. Предвижда се, след провеждането на стрес-тестовете и обявя-
ването на резултатите, да се определят предпазни механизми, в случай че се конста-
тира недостиг на капитал в отделни кредитни институции, който не може да бъде по-
пълнен на пазарен принцип. Методологията, която е в основата на оценката е близка 
до проведената от ЕЦБ оценка на активите на 128-те най-големи банки в еврозоната. 
В началото на 2016 г. „Делойт България“ ЕООД беше избран в качеството на нацио-
нален консултант на програмата по преглед на качеството на активите, като изборът 
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беше основан на критериите за най-високи световни стандарти в сферата на тези ус-
луги и опит в провеждането на такава оценка в друга централна банка, или регулато-
рен орган. Националният консултант се ангажира да представи цялостна концепция 
за организирането и изпълнението на процедурата, която включва и стрес-тестове, да 
адаптира методологията на Европейската централна банка (ЕЦБ) към спецификите на 
местния пазар и да е готов с оповестяването на резултатите най-късно до 31 август 
2016 г. Всяка търговска банка на територията на Р България проведе конкурс за AQR 
провайдер от списъка на дружествата, отговарящи на изискванията, които да провеж-
дат конкретните оценки за всяка институция, като разходите за услугите му се 
бюджетират от самата банка, каквато е практиката и на стрес тестовете в еврозоната.  

Същинският преглед започна през първото тримесечие на 2016 г., като основни-
те данни са  към края на 2015 г./работи се със статичен баланс към 31.12.2015 г./. 
Акцент в работата е процесът по оценка и преглед на качеството на активите (AQR), 
т.е преглед на кредитните портфейли и кредитите, които се отпускат от търговските 
банки, в т.ч. процесът по отпускането им, оценката, подновяването и приемливостта 
на обезпеченията, а оттам и начисляването на провизии, амортизирането им, причи-
ните за предоговарянето и преструктурирането им, причините за динамиката в про-
цента на необслужваните кредити и т.н. В по-подробен аспект AQR е оценка, базира-
на на риска, и е фокусирана върху тези елементи от баланса на банката, които се 
приемат за най-рискови, или „непрозрачни”. Чрез провеждането на такова изследване 
се цели цялостна оценка на адекватността на провизирането на кредитните експози-
ции, определянето на подходящи методи за оценки на обезпечения, както и оценка на 
начина, по който се оценяват комплексни инструменти и високорисковите активи в 
отчета за финансово състояние (счетоводния баланс) на съответната търговска банка.  

Прегледът на качеството на активите (AQR) е част от всеобхватната оценка на 
риска на банковата система, която най-общо се състои в: 

1) Анализ на хармонизираните дефиниции по отношение на рисковия профил на 
експозициите, оценка на обезпеченията, както и адекватността на провизирането; 

2) Провеждане на стрес-тестове – преглед съгласно заложен базов и утежнен 
сценарий. Целта на стрес-тестовете е да се провери устойчивостта на бизнес модела в 
бъдещето – обикновено за период от три години при зададени хипотези за развитие 
на макроикономическо ниво. Базовият сценарий взема под внимание очакваното ико-
номическо състояние на Европейския съюз (ЕС) при прогнозирани ръст на БВП и ни-
ва на безработица. При утежнения сценарий, се залагат пазарни сътресения, кризисни 
сътресения и др., отново при зададени ръст на БВП и нива на безработица; 

3) Последващи корективни действия по отношение провизирането, при набавя-
нето на капитал, както и корективни действия във връзка с намаляване на рисково-
претеглените активи (RWA), които засягат продажбата на портфейли, възможността 
за консолидация и др. 

Предметът, или обхватът на това изследване засяга преглед на място на извадка 
от портфейла от страна на AQR провайдера, включително всички материално-зна-
чими активи. Портфейлите се разделят въз основа на Базел 3 /Регламент (ЕС) 
№575/2013 / на класове експозиции, като за целта е необходимо да бъде покрит целия 
баланс на съответната банка. Освен това, се предвижда да се осъществи провеждане 
на стрес тестове, преглед и преоценка на обезпеченията, както и преглед на клиенти-
те и клиентските досиета, които са част от извадката, като изискваната информация 
ще засяга финансовото им състояние, справка за навременното обслужване на поетия 
дълг, с какви случаи се занимават административните звена, свързани със събирането 
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на вземания и проблемните кредити. След това, получените резултати се екстраполи-
рат върху целия кредитен портфейл на съответната банка. 

Оценката на AQR провайдерите е базирана на Регламент (ЕС) №575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания 
за кредитните институции и инвестиционните посредници и Четвъртата директива за 
капиталовите изисквания (Директива CRDIV 2013/36/ЕС). 

Очакванията за резултатите от  провеждането на AQR оценяването биха могли 
да бъдат обобщени по следния начин – от една страна, ще се идентифицират и из-
чистят слабостите на кредитните портфейли на оценяваните банки, от друга – ще се 
подобри качеството на пазарната оценка на обезпеченията, а от трета – ще се опреде-
лят и зададат предпазни мерки по отношение на качеството. 

Чрез провеждането на AQR-анализа се постига по-голяма прозрачност и  пови-
шаване качеството на наличната информация, свързана със състоянието на банките; 
идентифициране и прилагане на необходими корекционни действия и мерки (при не-
обходимост); укрепване  на доверието на публиката в банковия сектор. Основната 
цел е свързана с потвърждаване, или коригиране на базовото капиталово съотноше-
ние от първи ред като след стрес тестовете, което ще определи колко добре е капита-
лизирана съответната банка. Важно е също така да се отбележи, че при наличие на 
капиталов дефицит, сравнен с предварително определена капиталова стойност 
(benchmark), банките ще са задължени да предприемат определени мерки за оздравя-
ване. Нивото на консолидация, при което ще се проведе AQR теста, ще засегне както 
отделната търговска банка, така  и всичките й дъщерни дружества, на които тя е ма-
жоритарен собственик (т.е. без асоциираните й дружества). 

 
Най-общо теоретичната част на проекта  може да бъде обобщена в следната 

графика1: 

 
 

                                                 
1 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/assetqualityreviewphase2manual201403en.pdf 
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Фаза 2 на ЕЦБ методологията за изготвяне на AQR анализ се състои от 10 стадия: 
 

 Процедури, политики и преглед на счетоводни практики (най-общо се 
има предвид попълването на въпросник, имащ за цел идентификация на пропуските в 
процеса, съставяне на дефиниции за неизпълнение в съответната банка, налични сче-
товодни правила и практики, метод на провизиране, признаване на активи, пасиви, 
преоценки и т.н.);  

 Създаване на подробен портфейлен файл за преглед и валидация на 
целостта на данните (отпускане на кредити - общ преглед на портфейли – дни 
просрочие, необслужвани кредити, преструктуриране, покритие с провизии и др. Ба-
зирайки се на определени критерии, БНБ ще избира портфейлите за оценка);  

 Определяне на извадка (избор на кредити на случаен принцип от избра-
ните портфейли);  

 Преглед на кредитни досиета;  
 Оценка на обезпеченията и недвижими имоти (съгласно актуални оцен-

ки от външни оценители;  
 Проекция на пропуските, установени при прегледа на кредитните 

досиета (ако са намерени слабости при прегледа на кредитните досиета – екстрапо-
лации – базирани на прегледа на кредитните досиета и оценката на обезпеченията);  

 Анализ на портфейлните провизии (изследване на колективното провизи-
ране – подход, базиран на броя идентифицирани по време на AQR анализа, но не-
отчетени от банката клиенти, изпаднали в неплатежоспособност – default);  

  Преглед на портфейл от активи по справедлива стойност (преглед на 
експозициите по справедлива стойност – преоценка и преглед на основния процес, 
модели за оценка –  като основният фокус са корпоративни/неликвидни ценни книги);  

 Определяне на AQR-модифициран базов капитал (CET1)% за употреба 
при стрес-тестовете на ЕЦБ. Стресиране и определяне на мерки за възстановяване за 
банките вследствие на цялостната оценка (стрес-тестове и коригирано съотношение 
на базовия капитал от I-ви ред – стрес-тестовете осигуряват оценка на загубата по 
кредити за всеки портфейл и оценка на необходимия капитал за поддръжката на 
специфично капиталово съотношение по съответния сценарий. Ще бъдат извършени 
три стрес-теста, които засягат пазарния, кредитния и операционния риск. Ще се про-
веде и симулация на нетния лихвен и на нетния пазарен доход);  

 Контрол на качеството и проследяване на напредъка (осъществява се от 
БНБ). 

 
Първи стадий: Процедури, политики и преглед на счетоводни практики 
(PP&A) 
Прегледът на процесите, политиките и счетоводните практики се фокусира 

върху процесите и политиките в банката, в частност онези от тях, които са свързани с 
основни счетоводни решения. Всяка част от този преглед е проектирана така, че да 
може да оцени банковите практики спрямо съответните счетоводни стандарти. Ос-
новните акценти включват подход на ресурсно обезпечаване; третиране на необслуж-
ваните експозиции, толеранс и т.н. Прегледът на ППС може да доведе до количестве-
ни резултати, които оказват влияние на коригирания вследствие на ПКА капитал 
CET1%. 

Специфичните тематични области, на които се обръща внимание  са: 
- Класификация и измерване на финансови активи на базата  на амортизуемата 

стойност, или справедливата стойност според МСС 39. Като обобщение, тази първа 
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част от обхвата на PP&A се отнася до счетоводните критерии на МСС 39 за признава-
не и измерване на финансовите инструменти и насоките от МСС 28 за инвестиции в 
асоциирани предприятия; 

- Прилагане на йерархията на справедливата стойност - класификацията на 
входящите данни, подлежащи на оценка и съответните експозиции в различните нива 
от йерархията на справедливата стойност според МСФО 13;  

- Определения за необслужвани експозиции – определението, което съот-
ветства на опростения подход на Европейския банков орган за AQR. Вътрешното оп-
ределение на банката за необслужвани експозиции е включено в тази част от прегле-
да, като всички установени проблеми могат да имат материален ефект върху процеса 
по извършване на статистическата извадка, който се използва за прегледа на кредит-
ния портфейл на банката; 

- Експозиции с мерки по въздържане (forbearance) и преструктуриране – 
политиката по преструктуриране, определение, идентифициране и проследяване на 
тези експозиции (forborne), вкл. провизирането. Третирането на експозициите с мер-
ки по въздържане (forbearance) и преструктуриране се включва в този преглед, тъй 
като всякакви установени проблеми могат да имат материален ефект върху процеса 
по извършване на статистическата извадка, който се използва за прегледа на кредит-
ния портфейл на банката; 

- Процеси и политики, свързани с провизирането – определение за „обезце-
нени активи”, уместност на механизмите за обезценка, както и политики и процеси, 
касаещи начисляването на провизиите; 

- Процеси по оценка на обезпеченията – процесите, касаещи оценката на 
обезпеченията сред различните типове обезпечения и консервативността на наложе-
ните политики; 

- Изчисляване регулирането на оценката на кредитите – съществуването и 
покритието на банковите калкулации за регулирането оценката на кредитите за дери-
вативи. Самото наличие на изчисление на регулирана оценка на кредитите (CVA) за 
деривативното портфолио се включва в този преглед, тъй като всички идентифицира-
ни проблеми ще имат пряко влияние върху AQR-регулирания коефициент на общия 
капитал CET1%.  

- Групи свързани лица (ГСЛ) и страна на крайния кредитополучател – налич-
ните процеси за идентифициране на свързаните лица и определяне на страната на 
риска на крайния кредитополучател. Всякакви идентифицирани проблеми ще имат 
пряк ефект върху прегледа на кредитния портфейл.  

- Процеси по деконсолидация – наличните процеси, с помощта на които се 
решава кога активите трябва да бъдат деконсолидирани от счетоводния баланс. Га-
рантирането, че процесите, които банката прилага при деконсолидация съответстват 
на МСФО 10 (или съответните МСС) е важно, тъй като тези процеси определят раз-
мера и състава на единния надзорен механизъм на консолидираното дружество, на 
което значимите банки рапортуват за целите на AQR. 

- Резерви за разходи, възникващи в хода на съдебни спорове – подходът, 
който банката използва при определянето на резерви за съдебни спорове и др. Бъде-
щите разходи, свързани с уреждането на правни спорове са от изключително голямо 
материално значение за множество банки и могат да окажат съществена тежест върху 
наличния капитал.  
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Втори стадий: Създаване на подробен портфейлен файл за преглед и 
валидация на целостта на данните 
Етапът включва създаването на кредитно портфолио съгласно Наръчника на 

ЕЦБ /Asset quality review Manual/, като обхванатите сегменти на портфейла са корпо-
ративни клиенти /Големи търговски предприятия, финансиране на проекти, доставка, 
авиация, държавни предприятия, търговски недвижими имоти, разработване на тър-
говски недвижими имоти, търговски недвижими имоти, произвеждащи доходи, други 
недвижими имоти, регионални правителства и местни власти/,  МСП, ипотеки на 
граждани, други кредити за граждани /Кредитни карти, овърдрафти, нереволвиращи 
необезпечени кредити, други обезпечени кредити, други, други кредити за граждани, 
револвиращи, кредити за малки и средни предприятия/. 

 

Трети стадий: Избор на извадка 
На този етап провайдерите извършват подбор на портфейла, като сегментацията 

е съобразно подгрупите на риска, рисково-претеглените активи на участващите бан-
ки, съществуващите практики за управление на риска и кредитирането, както и 
изискванията за отчетност пред надзорните органи. Извадката се формира на базата 
на статистически техники /според мащаба на българската банкова система, съвкуп-
ността на разглежданите класове активи, както и сегментираното в етап 2 кредитно 
портфолио/, насочени към ниво на сигурност 90% и в съответствие с международни-
те одиторски стандарти. Съществеността на изпълнението е зададена като 1% от об-
щата нетна експозиция2 на съответния сегмент от портфейла, т.е. корпоративни; 
МСП; ипотеки за граждани (жилищни недвижими имоти).  

От извадката се изключват експозиции, при които съотношението 
Дълг/EBITDA3 < 1 и/или Собствен капитал/Активи > 50% на база на одитираните фи-
нансови отчети към 31.12.2014 г., както и експозиции, които са ресурсно обезпечени 
повече от 95% към съответната дата на прегледа. Индикативната горна граница за 
броя на кредитните досиета, подлежащи на преглед като целева подгрупа, е 40 раз-
лични длъжници. Освен това се извършва преглед на  експозициите към свързаните 
лица (определени като лица, свързани с банката, ръководството, или акционерите). В 
процеса на прегледа може да се прегледат активи, като напр. облигации от Ниво 3, 
участия и индивидуални инвестиции в активи, притежавани недвижими имоти, заеми 
по справедлива стойност, активи, придобити от банките поради неизпълнение на 
длъжниците им. 

 
Четвърти стадий: Преглед на кредитни досиета  
Прегледът на кредитната документация се извършва съгласно Наръчника 

/Manual/ на ЕЦБ, като се вземат предвид предложените изменения на сегментите на 
портфейлите и подгрупите на риска.  

 
Пети стадий: Оценка на обезпечения и недвижими имоти 
Всички видове физически (материални) активи ще бъдат оценявани на основата 

на пазарната стойност, т.е. установената стойност, за която може да се размени даден 
актив или пасив на датата, на която е определена стойността, между потенциален ку-

                                                 
2 Нетната експозиция се определя като съвкупна експозиция на сегмента от портфейла след 
обезценка 
3 Където Дълг = общ лихвоносен дълг на кредитополучателя; EBITDA = печалба преди лихви, 
данъци, обезценяване и амортизация 
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пувач и продавач при пряка среща на пазара след провеждане на маркетингово про-
учване и където страните по сделката са действали информирано, благоразумно и без 
оказване на натиск. Оценките са извършват от независими външни оценители, които 
подлежат на съгласуване спрямо изискуемия оперативен процес по преоценка. Не-
движимите имоти се оценяват в съответствие с Европейските стандарти EVS-2012 
(Синята книга, Blue book), както и с други международни стандарти, като например 
указанията на Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) . 

 
Шести стадий: Отразяване на констатациите 
При анализа на отразяването на констатациите се вземат предвид предложените 

изменения на сегментите на портфейлите и подгрупите на риска.  
 
Седми стадий: Анализ на колективното ресурсно обезпечаване 
При анализа на ресурсното обезпечаване се осъществява проверка на моделите 

за колективно ресурсно обезпечаване на банката и тяхното съответствие с приложи-
мите счетоводни правила, както и дали съществуващите нива на ресурсно обезпеча-
ване са подходящи или изискват корекция. За целта всеки изпълнител на ПКА при-
лага свой собствен модел на проверка, който се валидира от БНБ.  

Подразделянето на портфейлите по продукти, отношения между заем и стой-
ност (LTV), канали и рискове се извършва с използване на данни за 2014 г., с изклю-
чение на случаите, в които липсват данни за 2014 г. /тогава е предвидено използване-
то на данни за 2015 г./. Моделът на проверка се прилага само за обслужваните и не-
обслужваните експозиции за граждани и за професионалните експозиции. Моделът 
на проверка се калибрира със собствените данни на съответната банка. 

 
Осми стадий: Експозиции на ниво 3 по справедлива стойност 
На този стадий изпълнителите на ПКА правят преглед на експозициите на ниво 3.  
 
Девети стадий: CET 1% 
Прегледът на СЕТ 1% се извършва съгласно Наръчника на ЕЦБ. На този етап се 

изисква получаване на параметъра CET1% за банката и проверка на всички капитало-
ви изисквания в съответствие с CRR/CRD IV 

 
Десети стадий: Осигуряване на качеството и проследяване на напредъка 
На този етап се очертава подхода, който е приет за осигуряване на качеството 

(ОК) и проследяване на напредъка. ОК и проследяването на напредъка са два взаим-
но допълващи се процеси, чиято съвместна цел е да се осигури точно и навременно 
изпълнение на ПКА по стандартизиран начин във всички значими банки. И двата 
процеса следват тристепенен модел на преглед. Екипът на изпълнителя на ПКА 
(който е независим от основния екип на изпълнителя на ПКА) формира първото ниво 
на преглед, като отговаря за точното и навременно изпълнение в съответствие с насо-
ките, издадени от БНБ, при което възникналите проблеми се пренасочват към цент-
ралния екип на БНБ при необходимост. Екипът по ОК на БНБ за всеки работен блок 
формира второто ниво на преглед, като извършва независими проверки за правдопо-
добност на работата на екипа за ОК на изпълнителя на ПКА. Ръководителят ОК на 
БНБ формира третото ниво на преглед, като преглежда и проверява изпълнението на 
ПКА, както и осигурява целенасочено разследване на конкретни въпроси при необхо-
димост. 
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Като значителна част от проверката, експертите ангажирани от ЕЦБ ще следят 
дали банките оценяват коректно обезпеченията по кредити, което в момента е основ-
ната неизвестна в повечето страни на Стария континент. Преди всичко става въпрос 
за ипотеки върху имоти, чиято пазарна стойност е спаднала в резултат на кризата, 
като тази промяна не е отразена в целия ѐ размер в балансите на банките. 

 

Като заключителен етап от цялостния преглед на качеството на активите се 
оформя изготвянето на стрес-тестове от всички банки, като са зададени условията на 
шок в базисния и утежнения сценарий: 

 Хоизонтът на симулиране и тригодишен – от 2016  до 2018 г., като стрес-
тестът се провежда на основата на общ базисен и утежнен сценаррий; 

 Водещ принцип при симулацията е работата със „статичен баланс“ към 
31.12.2015 г., като за тригодишния период на симулацията не се допуска кредитен 
растеж; 

 Запазва се географското и продуктово разпределение, валутната и падежната 
структура на активите и пасивите; 

 Ограничени са възможностите за нарастване на работещия портфейл, като 
увеличаването на „неработещите кредити“ става за сметка на „работещите“ при за-
пазване на общия обем на брутния кредитен портфейл; 

 Не се отчитат лихвите по кредити с просрочие над 90 дни, или с влошени 
показатели за дейността / т.нар. non performing/; 

 Ограничена е възможността за преструктуриране на кредити и активи, про-
дажба на активи и др.4 

 
Последиците за банковия сектор в България 
Проблем, който се очаква да се появи на финала на AQR анализа е свързан с 

констатации за недостиг на регулаторен капитал в някои банки. 
 

Два са механизмите, които след оценката биха довели до недостиг на регулато-
рен капитал: 

1) Увеличаване на рисково претеглените активи: За всеки един отпуснат кредит 
банката трябва да осигури регулаторен капитал като процент от рисково претеглена-
та част на кредитната експозиция (12% в България, 8% в Европа). Според наредбите 
на БНБ при ипотечните кредити рисково претеглената част на експозицията е по-нис-
ка от самата експозиция към кредитополучателя, ако показателят стойност на имота 
спрямо експозицията е достатъчно висок. Тоест, когато пазарната стойност на имота 
падне под определена стойност, рисково претеглената стойност се покачва, а с това и 
регулаторният капитал, който банката трябва да поддържа. 

2) Начисление на допълнителни провизии: Експозициите на банките към клиен-
ти се класифицират според качеството си в четири групи – редовни (с просрочия до 
30 дни), под наблюдение (31-90 дни), необслужвани (91-180 дни) и загуба (над 180 
дни). Според наредбите на БНБ експозиции под наблюдение се провизират с мини-
мум 10%, необслужваните – с минимум 50%, а тези, класифицирани като загуба – със 
100%. При неблагоприятен резултат от проверката ще се наблюдава миграция от по-
благоприятните категории към по-неблагоприятните, което изисква начисляване на 
допълнителни провизии. Формираната от този разход загуба води до намаляване на 
капиталовата база на банките. 

                                                 
4 Указания за провеждане на стрес-тест на банките 2016 г., БНБ, 28.04.2016 г. 
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Според представители на ЕЦБ, резултатите от текущия преглед ще наложат 
ново повишение на изискванията за регулаторен капитал като допълнителен буфер за 
предпазване на банките от фалит. Вероятен резултат след провеждането на AQR ана-
лиза е предприемането на мерки за рекапитализация на банките в изпълнение на 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и изработването на 
оздравителна рамка. В този смисъл, заслужава да се отбележи реалната опасност от 
ерозия на наличните буфери и изчерпване на капитала в някои български банки, 
предвид слабото вътрешно генериране на капитали и текущото калибриране на мер-
ките. Основният риск произтича от покритието на буфера за системен риск /насочен 
към вътрешните експозиции – 97% от кредитните портфейли на националните банки 
са на български длъжници/. 

Основание за притеснения при заключенията от AQR анализа дава вероятното 
констатиране на възможни несъвпадения  на отчетените стойности на обезпеченията 
по кредитните сделки с точните и актуални пазарни оценки, както и коректното отчи-
тане на обезпеченията по кредитите във връзка с флуктуациите в пазарната им стой-
ност в резултат на кризата. 

Проверката на качеството на активите вероятно ще открои необходимостта от 
значителни обезценки, свързани с реалното качество на кредитните портфейли, кре-
дитирането на свързани лица, кредитните качества на заемателите, стандартите за уп-
равление, практиките за сключване на договори за кредит, вида обезпечение и базис-
ния риск на портфейла, вкл. спукването на балона в сектора на недвижимите имоти. 

 

Възможни последици от проверката /с известна условност, дали налаганите 
практики и правила няма ли да се окажат скъпи и неадекватни за мащабите на бъл-
гарската банкова система/ са свързани с: 

  Затягане на регулаторния режим, хармонизиране на правната рамка в посока  
усъвършенстване дейността, свързана с прилаганите надзорни механизми, поддържа-
не на изискуемите от регламентите капиталови и ликвидни буфери, насърчаване на 
пазарната дисциплина, засилване на мерките по анализ и управление на рисковете, 
изчистване на банковите баланси от лоши кредити, прозрачност в полза на потреби-
телите и др. Разглеждането на управлението на риска като център за наблюдаване на 
бизнеса и разбирането на това как новите правила може да повлияят на стратегичес-
ките инициативи, е по-важно от всякога. Вероятността новите изисквания на евро-
пейските регулаторни органи да се прилагат и от БНБ върху банките с български ка-
питал в следващите години се засилва от факта, че рейтинговите агенции следят въ-
веждането на новите изисквания в България. Не се изключва те да намалят оценката 
си за страната, в случай че въвеждането на новите правила не се случи достатъчно 
бързо. На правната рамка в България се гледа като на един от големите рискове за 
банковия сектор в момента, заедно с ниския растеж на икономиката, слабото търсене, 
ограниченото кредитиране и значителния обем лоши кредити. 

За да няма негативно отражение на затегнатия регулаторен режим върху раз-
витието на българската икономика в следващите няколко години, Международният 
валутен фонд съветва в доклада си за България от януари 2014 г. банките да вземат 
навременни мерки за изчистване на балансите си. Един от възможните варианти е 
продажбата на лоши кредити и свързаните с тях обезпечения към финансови инвес-
титори, специализирали се в покупката на такъв тип активи.5” 

                                                 
5 http://karollbroker.bg/blog/predizvikatelstvata-pred-bankoviya-sektor-v-blgariya/ 
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  Евентуално ограничаване на кредитирането поради необходимостта банките 
да поддържат повече регулаторен капитал /поради увеличаване размера на рисково-
претеглените активи и начислението на допълнителни провизии/, като вероятно ще 
бъдат утежнени условията за получаване на жилищни и корпоративни кредити; При 
текущата ситуация банките-майки от Еврозоната няма да са в състояние да докапита-
лизират българските си дъщерни дружества. В момента дори самите те са по-нелик-
видни и с по-ниска капиталова адекватност. Физическите лица, например, ще бъдат 
конфронтирани с по-тежки условия за получаване на жилищен кредит, а бизнес и 
корпоративните клиенти с по-труден достъп до оборотен капитал и средства за нови 
инвестиции. 

  Увеличаване размера на лихвите и комисионите като компенсаторна мярка 
за допълнително начислени провизии 

  Предприемане на стъпки за възстановяване на бизнес моделите на банките в 
отговор на новите стандарти за качество на капитала и ликвидност. Повишаване на 
качеството, количеството и прозрачността на капиталовата база, за да се гарантира, 
че банковите институции са в по-добра позиция за поемане на загубите. Подобряване 
на  конкурентната позиция на банките с оглед адаптиране към  сложността и несигур-
ността на по-широката регулаторна среда. 
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Abstract: This paper summarizes the results of a study оn three countries form Central and 
Eastern Europe which differ in the human capital’s structure specifically the educational 
level of the labor force: Bulgaria, Estonia and the Czech Republic. The econometric output 
does not fully support the hypothesis that human capital stimulates economic activity since 
the results per country differ in both the sign and the magnitude of the estimated effect.   
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1. Въведение 
Настоящият доклад представя сравнително изследване относно влиянието на 

образованието върху икономическия растеж в три страни от Централна и източна 
Европа – България, Чехия и Естония. Проучването си поставя няколко цели: 1). да 
тества хипотезата, че човешкият капитал е фактор за растежа в съвременните иконо-
мики; 2). да оцени и сравни ефектите на средното и на висшето образование; 3). да 
провери за наличието на зависимост между абсолютния дял на работната сила с даде-
на образователна степен и промяната в съвкупния продукт; 4) да сравни приноса на 
човешкия капитал с този на други детерминанти на икономическата активност. Раз-
работените емпирични модели следват неокласическата парадигма, по-конкретно 
разширения неокалсически модел на растежа с човешки капитал (ЧК). Структурата 
на изложението е както следва: резюмирана е методологията и е обоснован изборът 
на трите страни предмет на проучване; представени са и са анализирани основните 
резултати от емпиричните модели; накрая са направени изводи и заключителни бе-
лежки.  

 
2. Методология на изследването 
Основно място в теоретичните и емпирични изследвания относно връзката 

„човешки капитал – икономически растеж“ заема разширеният неокласически модел 
на растежа, разработен от Mankiw, Romer и Weil (1992). Той се базира на агрегатната 
производствена функция на Cobb-Douglas с човешки капитал (H), физически капитал 
(K) и трудов ресурс (L) и има вида:  

 

)1(   ttttt LHKAY
     (1), 
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Параметрите α и β измерват еластичността на съвкупния продукт по отношение 
на физическия и човешки капитал, а A е индикатор за технологичен прогрес. Според 
теорията за човешкия капитал, той се акумулира предимно чрез обучение, независи-
мо че в широк аспект включва още натрупания професионален и житейски опит, 
здравен статус. Предвид високото средно образователно равнище в разглежданите 
страни1, тук като измерител за ЧК се използва делът на работната сила с поне средно 
образование. Във връзка с това, уравнение (1) може да се замести със следната функцио-
нална зависимост:  
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Променливата SEC представя ЧК, натрупван в средното образование, докато 
HIGH се отнася за работната сила с висше образование. Следвайки логиката и изчис-
ленията на оригиналния модел на Mankiw и др. (1992) може да се изведе, че състоя-
нието на дългосрочно равновесие се описва чрез следната система равенства (3):  
 

 

                              (3) 

 
 

Запасът от физически (k*) и човешкият капитал (sec*, high*) на единица труд 
зависят от темпа на прираст на населението (n), нормата на амортизация (δ), 
технологичен параметър (g), както и нормата на натрупване т.е. инвестициите във 

физически ( ) и човешки ( и ) капитал. Замествайки (3) в производствената 
функция (1) и прилагайки логаритмуване, получаваме равновесното равнище на до-
хода на един зает (y):  
 

                                               
 

                                                                                                                                         (4) 
Алтернативно, дохода на единица може да се изрази като функция не на норма-

та на натрупване, а на запаса от човешки капитал със средно и висше образование 
(sec*, high*), както следва:  

                                                 
1 Според последните изчисления на Barro и Lee (www.barrolee.com) средният брой години на 
обучение за населението над 25 години в ЕС е 9.7 през 2000 и нараства с 0.8 пункта за първото 
десетилетие на века. Това означава, че средният европеец има завършено поне първо равнище 
на средно образование (lower secondary). През 2010г. средният брой години на обучение е 
12.32 за Чешката република, 12.01 за Естония и 9.95 за България.  
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(5) 

 

Емпиричната спецификация в дискутираното изследване се базира на структур-
но уравнение (5). В общия случай, функционалната зависимост, използвана за стати-
стическа оценка на дългосрочното равновесие има вида (6):  

  (6), 

където доходът (y T*) е функция на набор от променливи (Z), детерминиращи темпа 
на растеж (Dowrick, 2003). Тук те включват още стойността на износа и преките чуж-
дестранни инвестиции (ПЧИ). Инвестициите включват частния и публичния сектор. 
Всички променливи са изразени на единица работна сила.  

Оценяваната регресия на растежа (7) е разширение на модела на Stock и Watson 
(1993), който взема предвид потенциални структурни прекъсвания в данните, ендо-
генност на зависимите променливи и серийна корелация на грешките чрез специален 

компонент  за първите разлики на независимите променливи. Методът е 
подходящ за малки извадки.  
 

         (7) 
 

Зависима променлива е реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на единица 
работна сила в логаритмична фирма (RGDP). Векторът на регресионните коефициен-
ти [di] измерва дългосрочния ефект на факторите върху темпа на промяна на съвкуп-
ния продукт. Функциите, обозначени с g(t) представят модели на прекъсване на ре-
жима на развитие, като са разграничени два основни типа: с прекъсване в тренда 
и/или прекъсване в нивото на развитие.  
 

Фигура 1. Образователен профил на населението на възраст 25-64 г. 
 

 
 

Източник: Евростат 
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3. Анализ на резултатите 
Извадката се фокусира върху три от новите страни-членки на ЕС предвид разли-

чията в състава на човешкия капитал, по-точно образователното равнище на населе-
нието и работната сила, както показва фигура 1. Както ясно се вижда, Чехия е с най-
висок дял на населението с поне средно образование, обусловен от хората със средно 
образование – ¾ от населението, което е най-високата стойност в ЕС. Обратно, срав-
нително високото средно образователно равнище на Естония се дължи на дела на ви-
шистите (33%) – също една от най-високите стойности в ЕС. За България се откроява 
сравнително големият дял на хората с основно и по-ниско образование (25%).  

Използвани са тримесечни сезонно коригирани данни от Евростат и национал-
ните банки на проучваните страни за периода 2000:1 – 2013:4. Направени са всички 
необходими предварителни статистически проверки като: тест за стационарност на 
времевите редове на Perron (1989) и Zivot и Andrews (1992) със структурно прекъс-
ване, тест за коинтеграция при наличие на структурно прекъсване в данните Johansen, 
Mosconi and Nielsen (2000). При конструиране на моделите е заимстван методът на 
Carrion-i-Silvestre и Sanso (2006). Таблица 1 представя резултатите от решаването на 
емпиричните спецификации, базирани на иконометричен модел (7) за всяка от трите 
изследвани страни.  

 

Трябва да се подчертае, че съпоставимостта на резултатите (вж. табл. 1) при ре-
шаваните различни модификации на базовия модел (7) показва тяхната устойчивост и 
здравина (robustness). Във връзка с поставените цели се открояват следните изводи 
относно връзката „човешки капитал – образование – икономически растеж”: 

1. Хипотезата за положително влияние на ЧК върху растежа се доказва за 
Естония и не се потвърждава за България в изследвания период. Регресионните кое-
фициенти са положителни както за средното, така и за висшето образование в първа-
та и изцяло отрицателни за втората.  

2. За чешката република по-високият дял на хората с висше образование стиму-
лира съвкупната активност, докато резултатът за средното образование е чувствите-
лен спрямо избора на модел и отчитането на структурно прекъсване в динамиката на 
реалния БВП (трето тримесечие на 2005г.). Тъй като последният модел по-точно от-
разява тенденциите в активността, може да се приеме, че и полученият резултат е по-
точен т.е. нарастването на работната сила със средно образование е по-скоро в нега-
тивна корелация със съвкупния продукт. 

3. Преките чуждестранни инвестиции и експорта са основни двигатели за рас-
тежа в България и Естония, докато вътрешното инвестиционно търсене детерминира 
растежа в Чехия.  

4. Предвид получените отрицателни стойности на регресионните коефициенти 
за висшето образование в България и за средното образование в Чехия изследването 
навежда към извода, че нарастването на работната сила с дадена образователна сте-
пен при висок абсолютен дял не допринася за ускоряване на растежа. Това може да 
се обясни чрез връзката между образованието и пазара на труда и задълбочаващите 
се вертикални несъответствия при неадекватен спрямо изискванията на пазара обра-
зователен профил на трудовите ресурси.  

Изведените тук негативни стойности на регресионните коефициенти са в син-
хрон с резултатите на Ганева и др. (2014), които прогнозират, че структурната недо-
заетост при вишистите се очаква да нарасне с 31% между 2014 и 2018 г., достигайки 
19% от тези, предлагащи труда си, а към 2028 г. – 22%. В допълнение, според 
Герунов (2014) е налице отрицателен статистически незначим ефект на дела на тру-
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доспособното население с поне средно образование върху темпа на растеж на реалн-
ия брутен вътрешен продукт (БВП) за всички страни от ЕС.  

 
 

Таблица 1. Резултати от решаването на емпиричните модели 
 

 ЕСТОНИЯ БЪЛГАРИЯ ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

Зависима 
променлива 
rgdp* 

1 
прекъсва
не 2006:1 

2 
2006:1 

3 
2007:2 

4 
2006:3 

5 
2006:4 

6  
7 
2008:2 

8 
2008:2 

9 
2005:3 

Sec 
1.242(3) 
(0.689) 

1.981(1) 

(0.679) 
3.315(1) 

(0.762) 
-0.375(1) 

(0.099) 
-0.962(1) 
(0.078) 

-0.662(1) 

(0.079) 
1.942(1) 

(0.427) 
1.801(1) 
(0.497) 

-0.603(1) 
(0.256) 

High 
0.271 
(0.371) 

0.753(3) 
(0.391) 

1.786(1) 

(0.364) 
-0.159(2) 
(0.067) 

0.117 
(0.238) 

-0.135(2) 
(0.060) 

0.386(2) 

(0.143) 
0.320(3) 

(0.178) 
1.460(1) 
(0.128) 

Rinv 
0.191(1) 
(0.017) 

0.159(1) 

(0.019) 
0.108(1) 
(0.016) 

-0.007 
(0.008) 

0.047 
(0.048) 

-0.008 
(0.009) 

0.454(1) 

(0.047) 
0.451(1) 
(0.047) 

-0.051 
(0.043) 

Fdi 
0.162(1) 

(0.017) 
0.170(1) 

(0.016) 
-0.068(1) 

(0.016) 
0.125(1) 
(0.004) 

0.097(1) 
(0.027) 

0.125(1) 

(0.006) 
0.033 
(0.031) 

0.029 
(0.033) 

-0.011 
(0.019) 

Exp 
0.167(1) 
(0.034) 

0.212(1) 
(0.037) 

0.333(1) 

(0.054) 
0.129(1) 
(0.014) 

0.161(1) 
(0.027) 

0.131(1) 

(0.017) 
0.030 
(0.029) 

0.032 
(0.024) 

0.087(1) 
(0.022) 

sec_ 
dummy** 

- - 
-0.843(2) 

(0.342) 
- 

0.188 
(0.368) 

- - - 
3.836(1) 
(0.343) 

high_ 
dummy 

- - 
0.019 
(0.243) 

- 
-0.584(3) 
(0.325) 

- - - 
-1.409(1) 

(0.107) 
rinv_ 
dummy 

- - 
0.008 
(0.011) 

- 
0.082 
(0.050) 

- - - 
0.009 
(0.025) 

fdi_ 
dummy 

- - 
0.390(1) 

(0.048) 
- 

0.047 
(0.033) 

- - - 
0.324(1) 
(0.028) 

exp_ 
dummy 

- - 
-0.010 
(0.040) 

- 
0.228(1) 
(0.041) 

- - - 
0.075(1) 

(0.019) 

Time - 
-0.001(2) 
(0.000) 

0.010(1) 

(0.001) 
- - - - 

0.001 
(0.001) 

- 

rgdp_ 
dummy 

0.031(1) 

(0.008) 
0.039(1) 
(0.010) 

-0.471 
(2.244) 

-0.018(1) 

(0.005) 
-1.368 
(2.215) 

- 
0.024(2) 
(0.007) 

0.025(1) 
(0.007) 

-16.639(1) 
(1.521) 

time_ 
dummy 

- - 
-0.020(1) 
(0.002) 

- - - - - - 

Wald test*** 
13.32 
(0.001) 

14.62 
(0.001) 

117.18 
(0.000) 

13.355 
(0.000) 

58.638 
(0.000) 

- 
11.15 
(0.002) 

13.21 
(0.001) 

88.30 
(0.000) 

AIC -375.66    -381.52    -457.35    -410.96 -458.73    -400.84 -392.64    -390.92    -485.74 

Normality 
of  residual  

2.860 
(0.239) 

2.595 
(0.273) 

4.138 
(0.126) 

3.542 
(0.170) 

1.260 
(0.532) 

2.009 
(0.366) 

0.620 
(0.734) 

 0.905 
(0.636) 

0.322 
(0.851) 

EC term**** 
−0.309(1) 

(0.105) 
-0.186(1) 

(0.075)       
-0.454(1) 
(0.144) 

-0.771(1) 

(0.177) 
-0.854(2) 
(0.411) 

−0.731(1)    
(0.168)     

-0.225(1) 
(0.032) 

-0.228(1) 

(0.034) 
-0.371(1) 
(0.105) 

 
* Зависима променлива е логаритъм от реалния брутен вътрешен продукт на единица работна сила. 
Променливата rinv обозначава брутните вътрешни инвестиции, fdi – преките чуждестранни инвестиции, 
exp – обема на износа. Всички са представени на единица работна сила и в логаритмична форма. Един  лаг 
и лийд е включен за всяка променлива. В скобите са дадени стандартните грешки на оценките.  
** Дъми променливите представят структурното прекъсване в режима на поведение на съответната про-
менлива.  
*** Статистика за Wald теста относно наличието на структурно прекъсване. Дадени са  p-стойностите в 
скоби. 
**** Компонент за корекция на грешката (EC). Отрицателната му статистически значима стойност доказва 
устойчивостта на модела. Стандартните грешки на оценките са представени в скобите.   
 (1),(2),(3) Значимост при ниво на значимост съответно 0.01, 0.05 и 0.10. 
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4. Заключение 
Дискутираното в настоящия доклад изследване тества хипотезата, че човешкият 

капитал стимулира икономическата активност, като се фокусира върху три страни с 
различен профил на работната сила от гледна точка на придобитото образование: 
България, Естония и Чехия. Резултатите от коинтеграционния анализ със структурно 
прекъсване, базиран на разширения неокласически модел на растежа, не подкрепят 
изцяло тази хипотеза. Делът на работната сила със завършено поне средно образова-
ние е в отрицателна зависимост с реалния БВП на глава от населението в България, 
докато за Естония е изведена положителна зависимост както за средното, така и за 
висшето образование. По-високият дял на вишистите стимулира растежа и в чешката 
икономика.  

Резултати могат да бъдат обяснени с: 1). качеството на трудовите ресурси;  
2). задълбочаване на вертикалните несъответствия при ускорен ръст на населението с 
по-висока образователна степен, което създава предпоставки за заемане на работни 
позиции, неизискващи придобитото образование, и ръст в скритата безработицата. 
Разнопосочните резултати в трите проучвани икономики подчертават необходимост-
та от фокус върху отделната страна вместо използване на панелен анализ – преобла-
даваща тенденция в съвременните изследвания  в тази област.    

Изследването насочва към някои практически аспекти относно образователната 
политика в европейските икономики. Автоматичното спазване на целевия показател 
за 40-процентов дял на вишистите между 30 и 34 години до 2020 г. би могъл да има 
негативен ефект, ако не е подкрепен от реформиран образователен сектор. Основна 
отговорност на властите е да насърчават изграждане на качествен трудов ресурси и 
осигуряване на съответствие между изискванията на пазара на труда и придобивани-
те знания и умения.  
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Abstract: This article outlines few approaches for changes in the curricula of 
undergraduate and postgraduate programmes in accounting at Bulgarian universities as 
well as changes in the content of accounting disciplines. The study focuses on some good 
international practices reviewed in the context of our environment and traditions. Special 
attention is thrown upon the significant role of professional accounting bodies. Based on 
the experience of countries with well-developed accounting education, some problems and 
possibilities for their solution are examined.  
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Увод 
Необходимостта от промени в обучението по счетоводство е обект на сериозни 

дискусии през последните няколко десетилетия в страни като САЩ, Великобрита-
ния, Австралия и Канада. В тях системно се провеждат целенасочени изследвания 
върху състоянието на счетоводното образование, които насочват предприеманите ре-
форми. Добре развитата счетоводна и одиторска професии са също важен фактор, 
който мотивира и определя промените в учебните програми по счетоводство спрямо 
потребностите на практиката. По-широкият контекст, в който се разглежда счетовод-
ното образование в тези държави, допринася за непрекъснатата актуализация на 
учебното съдържание, включително прилагане на интердисциплинарния подход, как-
то на ниво бакалавър, така и на ниво магистър. При обучението се акцентира върху 
използването на съвременни информационни технологии (ИТ), етичните аспекти на 
професията, развитието на т. нар. „меки“ умения, създаването на предпоставки за не-
прекъснато последващо обучение, повече практическа насоченост посредством за-
дължителни стажове или дуално обучение. Финансовата криза от началото на века 
също повлия върху учебните програми, като наложи необходимостта от интегриране 
на повече финансови дисциплини в счетоводните специалности. В посочените по-
горе страни,  сътрудничеството между университетите и националните професионал-
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ни организации се засилва и понастоящем се изразява не само в акредитиране на ба-
калавърски и магистърски програми, но и в откриване на съвместни такива [16]. 

В България, от друга страна, липсват изследвания за състоянието на висшето 
счетоводно образование, което възпрепятства осъвременяването на учебното съдър-
жание. Няма яснота и кой трябва да инициира една такава промяна и да разработи не-
обходимите за нея мерки – държавни институции (Министерство на образованието), 
професионални организации (Институт на дипломираните експерт-счетоводители 
(ИДЕС), Асоциация на сертифицираните счетоводители – Association of Chartered 
Certified Accountants  (ACCA) и др., или самите висши учебни заведения (ВУЗ). В на-
шата страна подновяване на учебното съдържание по счетоводните дисциплини се 
извършва на университетско ниво и често има неяснота относно връзката между 
правените промени и потребностите на практиката. Често прилаган подход е бакала-
върските и магистърските програми по счетоводство да се разработват на базата на 
сходни програми на чужди университети с висок рейтинг.  

 

Целта на настоящата статия е да се очертаят някои насоки за промени в учеб-
ните планове на бакалавърските и магистърските програми по счетоводство във ВУЗ 
в България, както и в учебното съдържание по счетоводните дисциплини на базата на 
добри международни практики. Това ще бъде направено в контекста на национал-
ните ни специфики и традиции. Постигането на тази цел е свързана с изпълнението 
на следните задачи: 

 Проучване на международни практики в областта на обучението по счето-
водство, с оглед възможностите за адаптирането им към българската реал-
ност; 

 Извеждане на потенциални проблеми на основата на опита на страни с добре 
развито счетоводно образование. 

 
Международни практики в областта на обучението по счетоводство 
Множество проучвания са направени в САЩ, Великобритания, Австралия и 

Канада през последните три десетилетия върху състоянието, проблемите и възможно-
стите за промени в обучението по счетоводство. Известно е, че в посочените страни 
счетоводната и одиторската професии са добре развити и има влиятелни професио-
нални организации с дълга история, които са един от основните инициатори на тези 
промени.  

В САЩ дебатите по тези въпроси са започнали още през 80-те години на мина-
лия век. През 1986 г. е публикуван доклада на Американската счетоводна асоциация, 
известен като Доклад на Комисията Бедфорд (The Bedford Committee Report) [3]. В 
него се извежда проблема за отдалечеността на преподаваните счетоводни знания и 
умения от потребностите на практиката, който е актуален и към настоящия момент. 
Комисията препоръчва да се променят съществено почти всички аспекти на образо-
вателния процес – учебните планове, методите на преподаване, процедурите за акре-
дитация и отношението на университетите към промените. В документа по-конкрет-
но се предлага специализираните счетоводни курсове да бъдат изучавани в магистър-
ските програми, а в бакалавърските да се акцентира върху хуманитарните и общоико-
номически дисциплини. Във връзка с подготовката на студентите за последващото 
обучение, което е неразделна част от счетоводната професия, се предлага използване-
то на нови методи на преподаване, чрез които студентите да бъдат извадени от 
състоянието си на „пасивни“ слушатели. Друга насока за реформа е изместването на 
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фокуса при атестирането на академичния състав от научните изследвания към прино-
сите в преподавателската дейност. Разработването и прилагането на по-гъвкави про-
цедури при акредитацията на програмите спрямо професионалните стандарти е също 
сред посочените приоритети. Докладът на Комисията Бедфорд има историческо зна-
чение и е в основата на всички следващи разработки в САЩ. 

Другото значимо изследвани е направено от най-големите по това време осем 
международни одиторски компании, известно като Бала книга (Perspectives on 
Education: Capabilities for Success in the Accounting Profession) [4], като в него също се 
акцентира върху неадекватната подготовка на бъдещите счетоводни и одиторски 
кадри от университетите. Анализират се факторите, довели до промяна в ролята на 
счетоводителя, а именно нарастващата глобализация, високата конкуренция, услож-
няването на дейността на компаниите, развитието на информационните технологии и 
засилващото се регулиране на счетоводната практика. Като основен недостатък на 
учебните програми по счетоводство се посочва акцентирането върху придобиването 
на технически знания и умения от обучаваните посредством класически, а не инте-
рактивен тип обучение. От друга страна, динамиката на развитието на счетоводната 
практика създава трудности при съответното адаптиране на преподаваните дисцип-
лини. Също така тя налага необходимостта от развиване и на други умения за успеш-
на професионална реализация. 

Конкретните насоки за промени се отнасят до структурата, формата и съдържа-
нието на учебните програми. По-конкретно се мотивират „меките“ умения, които за-
вършилите трябва да са придобили по време на следването си, за да могат да се спра-
вят с предизвикателствата на счетоводната кариера. С последната е свързана и осъз-
натата потребност от непрекъснато последващо обучение. В този контекст като прио-
ритет се оформя развиването на определени умения за самоподготовка, които да под-
помогнат този процес. 

Поставените проблеми трябва да се разглеждат, като се отчитат спецификите на 
професионалните счетоводни квалификации в САЩ, при придобиването на които 
значима роля играят университетите. Професионалните организации по принцип не 
предлагат подготвителни курсове при полагане на изпитите и разчитат на специали-
зираното обучение във ВУЗ. Отношение към него имат и счетоводните и одиторските 
фирми, които като работодатели се сблъскват с недостига на квалифицирани кадри и 
виждат причините за това в неадекватното счетоводно образование. Посочените за-
интересувани страни обединяват усилията си и през 1989 г. създават Комисия по 
промените в счетоводното образование (Accounting Education Change Commission) 
[1]. 

В основата на нейната философия стои разбирането, че програмите по счетовод-
ство в университетите трябва да подготвят студентите да станат професионални сче-
товодители, а не да бъдат такива в началото на тяхната кариера, което според нас е 
показателно за ролята на последващото обучение. Комисията счита, че основните це-
ли на промените в университетското обучение са: изместването на фокуса от запаме-
тяване на регулациите към развиване на аналитично и концептуално мислене; създа-
ване на умения за самообучение, което е ключово за успешна кариера; и умения за 
ориентация в разнообразните информационни източници при извеждането и решава-
нето на конкретни проблеми. Последната цел може да бъде постигната само посред-
ством обучение на място и работа в групи, при използването на съвременните техно-
логии, като неразделна част от обучителния процес. Като основна пречка за постига-
нето на тези цели Комисията по промените в счетоводното образование посочва лип-
сата на мотивация на преподавателите. 
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Един от значимите ефекти от тази предприета съвместна инициатива е финанси-
рането на няколко университета, изявили желание да извършат предложените проме-
ни в счетоводните си програми. Близо 2,3 милиона долара са разпределените сред-
ства, които са осигурени от осемте международни одиторски фирми [1]. Това е пър-
вият по рода си опит за моделиране от страна на доставчика на краен „продукт“ с оп-
ределени характеристики по поръчка на клиента. Имаме предвид, че работодателите 
заявяват необходимите компетенции, които преподавателите трябва да развият у сту-
дентите по време на тяхното следване. 

Доказателство за значимостта на повдигнатите проблеми и сериозността, с коя-
то се подхожда в САЩ към  тях, са други две обсъждани изследвания. През 2000 г. 
Albrecht & Sack [2] в своята монография се фокусират върху съществуващата криза в 
счетоводното образование и предлагат конкретна стратегия от няколко основни стъп-
ки, целта на която е да подпомогне университетите за нейното преодоляване и по-
конкретно при разработването на бъдещите счетоводни програми (вж. табл. 1). Един 
от фокусите в нея е разбирането на етичните аспекти на счетоводната професия, като 
част от обучението. Считаме, че някои от предложените стратегически мерки могат 
да бъдат взаимствани като добри практики и за България.  

 
Таблица 1. Стратегия за преодоляване на кризата в счетоводното образование 

 
Стъпки Описание 

1. Оценка на 
средата, в която 
се предлага 
учебната 
програма. 

Свързана е с изясняването на следните въпроси: 
1. Кои са основните работодатели на студентите, какво 
изискват от тях и как оценяват техните умения; необходимо 
ли е да се търсят контакти с други работодатели за увелича-
ване на възможностите за реализация на завършващите? 
2. Какви студенти кандидатстват понастоящем и какви са 
бъдещите очаквания; какво студентите очакват от универси-
тета и как може да бъде поддържана атрактивността на пред-
лаганите програми; какви са възможностите за привличане на 
други студенти при неблагоприятни прогнози? 
3. Какви са дадения момент силните и слабите страни на 
университета и в частност на факултета; достатъчен ли е на-
личният капацитет и ако не, какви са възможностите за раз-
растване; какви ще са силните и слабите страни в случай на 
демографски промени? 
4. До каква степен програмите по счетоводство съответстват 
на предлаганите от учебното заведение научни специал-
ности? 
5. Какви са наличните ресурси и каква е зависимостта от про-
мените в броя на студентите; какви са възможностите за оси-
гуряване на други източници на ресурси? 

2. Анализ на 
всяка предлагана 
програма по 
счетоводство 
(бакалавърска, 
магистърска и 
докторска). 

Изисква отговори на следните въпроси: 
1. Необходимо ли е да се предлага отделна бакалавърска про-
грама по счетоводство? 
2. Подходящо ли е да се комбинира счетоводната програма с 
други? 
3. Има ли потребност от предлаганата магистърска програма 
по счетоводство? 
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4. Към кой факултет на университета и към коя катедра е най-
подходящо организирането на програмите? 
5. Трябва ли да продължи предлагането на докторска програ-
ма по счетоводство и ако да, подходящо ли е структурирана 
тя? 
6. Необходимо ли е откриването на нови програми? 
За решаването на идентифицираните проблеми се предлагат 
няколко стратегии. Една възможност е учебният план да 
следва изискванията на професионалните организации. Друга 
алтернатива е предлаганата счетоводна програма да се ком-
бинира с друга, като например информационни системи или 
финанси, което би я направило по-атрактивна на пазара за 
образователни услуги. 

3. Анализ на 
учебния план и 
съдържанието  
на изучаваните 
учебни 
дисциплини. 

Необходимо е да се търсят отговори на следните въпроси: 
1.Адекватно ли е преподаваното учебно съдържание, като те-
матика и сложност, на потребностите на бизнес практиката; 
трябва ли да бъдат направени съответни промени в него с 
оглед нарастващата глобализация, развитието на технологии-
те и динамичната конкурентна среда? 
2. Как се преподават най-важните концепции от учебния ма-
териал и използват ли се подходящи педагогически методи? 
3. Изолирани ли са счетоводните дисциплини от другите 
дисциплини, свързани с тях и как това може да бъде преодо-
ляно? 
Например, в резултат на направения анализ, може да се окаже 
удачно включването на нови и актуални теми в учебните про-
грами, като например използване на счетоводната информа-
ция при вземане на решения, за анализ на рисковете и кон-
трол, роля на счетоводната професия, данъчно облагане и др. 

4. Изследване  
на прилаганите 
педагогически 
методи при 
обучението във 
всеки един курс 

Предполага фокусиране върху следните въпроси: 
1. Начинът, по който се обучават студентите, развива ли у тях 
аналитично мислене? 
2. До каква степен се разчита на присъствените занятия и за-
паметяването на учебния материал от студентите? 
3. Има ли достатъчно извънкласни дейности и подходящи ли 
са те? 
Анализът при тази стъпка от стратегическото планиране 
може да покаже, че е необходимо въвеждането на нови мето-
ди, като работа в групи с цел развиване на лидерски умения, 
ролеви игри, симулиращи преговори с контрагенти, задания, 
изискващи прилагане на ИТ при решаването им. 

Източник: по Albrecht & Sack, 2000. 
 
Близо десетилетие след монографията на Albrecht & Sack, Комисията Патуейс 

(The Pathways Commission) [17] публикува доклад, фокусиращ се върху факторите, 
които не позволяват успешни реформи в областта на счетоводното образование, сред 
които неподходящата схема на заплащане на академичния състав, резистентност към 
необходимото преструктуриране от страна на административния персонал. Незави-
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симо от ширещия се скептицизъм, Комисията предлага конкретна стратегия за ус-
пешното реализиране на желаните промени. 

Във Великобритания също са правени сходни изследвания и са полагани целе-
насочени усилия за подобряване на счетоводното образование. Значима роля в този 
процес играе Институтът на сертифицираните счетоводители на Англия и Уелс 
(Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) [9]. През 1998 г. той 
публикува резултатите от изследване на състоянието на обучението по счетоводство, 
заедно с препоръки за подобрения в няколко насоки – промяна в учебното съдържа-
ние на специализираните дисциплини, промяна в модела на преподаване, с цел въз-
приемане на учебния материал с повече разбиране, както и осмисляне от страна на 
студентите, че тяхното университетско образование е част от един дългосрочен процес. 

Според Hassall et. al. [8] работодателите във Великобритания считат че, прите-
жаващите квалификацията на Института на сертифицираните управленски счетово-
дители (Chartered Institute of Management Accountant – CIMA) не притежават знанията 
и уменията, необходими в счетоводната практика, в резултат на което CIMA променя 
учебното съдържание и начина на изпитване. Институтът на сертифицираните счето-
водители на Ирландия също прави сходни реформи, като измества фокуса от изиск-
ваните към дадения момент чисто техническите познания на своите членове към по-
широки бизнес-ориентирани лични и професионални компетенции [6].   

Канада е друга страна, в която проблемът за несъответствието между счетовод-
ното образование и счетоводната практика е обект на отдавнашна дискусия. За разли-
ка от представените по-горе държави, промените в обучението в университетите се 
инициира от академичните среди. В резултат на предприето изследване, вниманието 
се насочва към профила на студентите, преподавателите по счетоводните дисципли-
ни, съдържанието и начина на представяне на курсовете, както и институционалния 
натиск. В резултат на тази инициатива Канадският институт на сертифицираните сче-
товодители (Canadian Institute of Chartered Accountants – CICA) прави фундаментални 
промени в изискванията за придобиване на квалификацията от бъдещите си членове [18].   

От Австралия също могат да бъдат взаимствани добри практики в областта на 
счетоводното образование, което аналогично на другите разглеждани страни, е обект 
на изследване и дебати в професионалните среди. Първият документ, заслужаващ 
внимание, е Докладът на Матюс (The Mathews Report) от 1990 г. [14], в който основен 
акцент е поставен върху начина на държавно финансиране на счетоводните и бизнес 
програми, големите групи от обучавани, отклоняване на ресурсите от счетоводните и 
бизнес дисциплини към други курсове и като цяло пренебрегване на счетоводните 
специалности. В по-късно изследване на Hancock et. al. [7], дискусията се пренасочва 
към учебните планове, недостатъчно развитите езикови и комуникационни умения на 
преобладаващия брой чуждестранни студенти, недостига на достатъчно квалифици-
ран преподавателски състав с подходяща възрастова структура и различните възмож-
ни професионални направления в счетоводната професия. Най-често обсъжданите 
„меки“ умения от гледна точка потребността им за студентите като бъдещи счетовод-
ни кадри са: 

 комуникационни и презентационни умения; 
 умения за работа в екип и междуличностно общуване; 
 инициативност и предприемчивост; 
 аналитично мислене при решаване на проблемите; 
 технически умения; 
 организираност и умения за планиране на ангажиментите. 
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Работодателите в Австралия посочват като основен проблем невъзможността на 
постъпващите от университетите кадри да комуникират както с контрагентите, така и 
помежду си в рамките на компанията. 

Година по-късно, Cappelletto [5] отправя критики към недостатъчния напредък в 
решаването на повдигнатите в Доклада на Матюс проблеми. Според автора, за 
последните 20 години все още не е постигната яснота по отношение на знанията и 
уменията, които един започващ кариерата си счетоводител трябва да притежава и 
къде те трябва да бъдат придобити – в университета, чрез стажове, посредством по-
следващо обучение или на самото работно място. 

Направеният преглед ни дава основание да оценим тези разработки като значи-
ми за развитието на счетоводното образование в разгледаните държави. Анализира се 
състоянието и се дават конкретни насоки за преодоляване на съществуващите про-
блеми. Обзорът показва също че, в САЩ и Австралия това е непрекъснат процес, в 
който участие вземат различни страни – академичните среди, професионалните орга-
низации и работодателите.  

В България, от друга страна, липсват подобни мащабни изследвания, така необ-
ходими на фона на концептуалните промени в счетоводното образование, съпът-
стващи прехода към пазарна икономика след 1989 г. Това възпрепятства получава-
нето на ясна представа за проблемите и необходимите реформи. Независимо от това, 
ние считаме, че повечето ВУЗ у нас се сблъскват със следните основни предизвика-
телства: 

 драстично намаляване на броя и мотивацията на кандидатстващите в счето-
водните специалности, което отчасти се дължи и на увеличаващата се неат-
рактивност на счетоводната и одиторската професии; 

 липса на достатъчна мотивация у преподавателите; 
 непрекъснато отправяни критики за неадекватността на счетоводното образо-

вание спрямо практиката и несподеляне на отговорността между заинтере-
суваните страни; 

 недостатъчно ефективно взаимодействие между основните участници в про-
цеса на обучението по счетоводство, разглеждан в по-широк контекст (вж. 
фиг. 1). 

Работодатели

Кандидат-студенти Университет

Държавни структури

Професионални организации 

Завършили студенти 

 
Фигура 1. Заинтересувани страни от счетоводното образование в България 

 

Някои от илюстрираните на фигура 1 връзки е необходимо да бъдат преос-мис-
лени и развити като партньорство. Работодателите, освен като критици на настоящия 
модел на образованието по счетоводство в страната ни, според нас могат да играят 
по-градивна роля като бъдат по-активни при консултирането на учебните програми и 
учебното съдържание, осигуряването на специализирана литература, стажове и сти-
пендии. Те могат да подпомагат и преподавателите за повишаване на тяхната квали-
фикация с оглед на непрекъснато променящата се счетоводна практика и приложими-
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те регламентации. Професионалните организации са относително нова заинтересува-
на страна. През последните години се наблюдава засилен интерес от тяхна страна 
към университетите у нас, изразяващ се в предоставяне на възможности за адапти-
ране на учебните планове към техните квалификационни критерии и акредитиране на 
курсове. Държавните органи е необходимо да са инициатори при разработването на 
конкретна стратегия за развитие на образованието в областта на счетоводството и да 
направляват реформите. В ролята им на работодатели те имат интерес да бъдат оси-
гурени специалисти за публичния сектор, носещ своите специфики и проблеми. В 
контекста на задълбочаващата се демографска криза в България и възможностите за 
обучение в чужбина, повече внимание трябва да бъде обърнато на студентите. ВУЗ 
трябва да предприемат определени инициативи за по-добрата им мотивация и своев-
ременна професионална ориентация. Засилването на връзките с фирмите-работодате-
ли е предпоставка за успешна реализация на завършилите.  

Посочените проблеми не изчерпват въпросите, нуждаещи се от преосмисляне, 
но те ни провокират да търсим решения с дългосрочен ефект. Международният опит 
е добър източник за конкретни мерки, които могат да бъдат предприети от различни-
те заинтересувани страни. Въз основа на него могат да бъдат изведени и поуки за ус-
пешното и неуспешното прилагане на различни инициативи. Направеният обзор ни 
дава основание да насочим вниманието към добри практики, които считаме, че могат 
да бъдат приложени и в България при отчитане на националните ни специфики. 

 
Добри практики за реформи на счетоводното образование в България и 

потенциални проблеми 
Една такава добра практика е подходът на професионалните компетенции, при 

който водещи са знанията и уменията на завършващите студенти. Тези компетенции 
включват както специализирани счетоводни знания и умения, така и други „меки“ 
умения – презентационни и комуникационни, за работа в екип, аналитично мислене, 
креативност, професионална любознателност и пр., като между двата вида компетен-
ции трябва да се търси баланс. Те мотивират необходимостта от интегрирана учебна 
програма и определят съдържанието на отделните курсове. Разглежданият подход би 
допринесъл, от една страна, за по-добре подготвени специалисти за счетоводната 
практика, а от друга би създал предпоставки за успешно кариерно развитие чрез не-
прекъснато последващо обучение, важна характеристика на съвременната счетоводна 
професия. Един потенциален проблем е свързан с възможността посочените умения 
да бъдат преподавани, както и  квалификацията на преподавателите по счетоводните 
дисциплини, които не са обучавани в тази насока. Друг важен проблем е риска от 
прекаленото фокусиране върху „меките“ умения за сметка на специализираните, кое-
то е свързано с допълнителни разходи от страна на ВУЗ, без гарантирани съответни 
ползи. Самата счетоводна професия изисква определени  счетоводни знания и техни-
чески умения у начинаещите кадри  и  не трябва да се допуска такова изместване и 
дисбаланс. Според нас липсата на необходимите „меки“ умения е характерна за всич-
ки завършващи студенти и в голяма степен се дължи на тяхната възраст, недоста-
тъчна зрялост и липса на житейски опит. 

Етиката е друг важен аспект на счетоводното образование и интегрирането й в 
учебните програми е предпоставка за положителна промяна в бизнес климата. Фи-
нансовите скандали показват, че при сблъсъка на интереси етичните норми се прене-
брегват от счетоводители и одитори. Според Owen [15] счетоводното образование съ-
що има вина за етичните провали и трябва да поеме отговорност посредством включ-
ване на специализирани курсове в бакалавърските и/или магистърските програми по 
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счетоводство. В контекста на дилемата „правни норми – етика“, Langenderfer & 
Rockness [13] считат, че счетоводните регламентации не винаги предписват етично 
поведение или отразяват етичните норми на обществото и в този смисъл в универси-
тетите трябва да се дискутират етичните въпроси и какво е приемливото етично 
поведение съобразно закона.  Тази идея има и своите опоненти, според които етичния 
„компас“ на човека се формира и развива основно в детска възраст, в условията на 
семейна среда, като възможностите за въздействие на един по-късен етап са силно 
ограничени. Също така сблъсъкът между интересите на компаниите и потребителите 
на финансови отчети провокира неетичното поведение от представителите на счето-
водната и одиторската професии. Тук отново на преден план излиза проблема за не-
достатъчната компетентност на счетоводния академичен състав за преподаване на 
професионална етика. Поддръжниците сред преподавателите по счетоводство на ди-
лемата „философия – практика“, смятат че етиката трябва да се преподава от колеги-
те им от философските факултети и департаменти. Ние считаме, че независимо от по-
сочените рискове, включването на професионалната етика в учебното съдържание ще 
подпомогне студентите в тяхната бъдеща кариера. 

Счетоводното образование в България често е критикувано и за липсата на 
практическа насоченост. Един от начините за преодоляване на проблема са стажове-
те в счетоводни и одиторски предприятия и специализирани отдели, като задължи-
телна част от обучението по счетоводство, още повече, че през последните години то-
ва се превръща в средство за наемане на млади кадри. Като положителен ефект за 
последните може да посочим възможността им да се докоснат до професията в реал-
на работна среда. Тази мярка предполага ефективно сътрудничество с работодатели-
те и контрол от страна на учебните заведения. Добра съвременна практика е дуалното 
обучение, което набира привърженици и в България. 

 Традиционно в нашата страна, като отделни дисциплини се изучават специали-
зирани счетоводни програмни продукти. Според нас това е недостатъчно, отчитайки 
развитието на ИТ и тяхното навлизане в счетоводната и одиторската професии. Тряб-
ва да се търсят начини студентите да придобиват необходимите ИТ знания и умения 
чрез интегриране на ИТ в основните счетоводни дисциплини и/или обособяването на 
отделни курсове, които стават толкова значими, колкото курсовете по данъци и одит. 
Още повече, темите, свързани с ИТ могат да бъдат преподавани от академичен състав 
с опит в областта и то в учебна среда, за разлика от „меките“ умения и професионал-
ната етика. Доказателство за значимостта на ИТ знанията и уменията за счетоводната 
професия са публикуваните от Международната федерация на счетоводителите през 
2010 г. Международен образователен стандарт 2 Първоначално професионално раз-
витие – технически компетенции (IES 2 Initial Professional Development-Technical 
Competence) [10] и Бюлетин по международна образователна практика 2 (IEPS 2 
Information Technology for Professional Accountants) [11]. В тях се потвърждава необ-
ходимостта от придобиването на ИТ компетенции в рамките на счетоводните програ-
ми и по-конкретно възможности за оценяване на рисковете и контрола, свързани с 
ИТ,  ролята на ИТ в бизнес информационните системи, както и възможности за 
прилагане на различни ИТ инструменти. Наличната в университетите в България 
материална база често се явява пречка за използване на съвременни ИТ технологии в 
обучението по счетоводство. Това е и основната причина за различното ниво на при-
добиваните ИТ знания и умения в учебните заведения у нас. Друго предизвикател-
ство са големия брой софтуерни продукти на пазара ни, от една страна, а от друга 
липсата на надеждна информация за най-приложимите в практиката. С този проблем 
се сблъскват и други страни, като едно възможно решение е промяна в подхода – от 
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изучаване на конкретни програми към разбиране на връзките между информационни-
те системи и счетоводния софтуер, между триото „човек – процес – технология“, 
между информацията, ИТ, информационните системи и управлението, както и риско-
вете, асоциирани с тях. 

Както отбелязахме, практиката на много държави показва, че сътрудничество-
то между учебни заведения и национални и международни професионални организа-
ции може да бъде много успешно. Една от неговите насоки е консултиране актуали-
зирането на учебното съдържание и акредитиране на курсове, които отговарят на оп-
ределени стандарти. България се намира в етап на установяване и затвърждаване на 
това сътрудничество, като ние считаме, че ИДЕС трябва да има по-активна роля в то-
зи процес, заедно с международните професионални организации. Според нас, друга 
възможност за колабориране е по линията на последващото обучение, което започва 
да се възприема като част от счетоводното образование. Към момента то често не е с 
нужното качество и не винаги е адаптирано към потребностите на професията. Добра 
практика са и предлагането на съвместни програми, гарантиращи на завършващите 
не само качествено обучение, но и по-добра разпознаваемост от работодателите. Под-
помагане повишаването на квалификацията на университетските кадри е друг аспект 
на съвместна дейност, особено необходимо в контекста на ускоряващите се процеси 
по акредитиране на академични програми в българските ВУЗ. 

Друга добра практика е използването на интердисциплинарния подход, възприе-
та като конкретна стратегия в монографията на Albrecht & Sack [2]. Примери за ус-
пешното й реализиране са бакалавърските програми по счетоводство и финанси, 
предлагани от Университета Уоруик (University of Warwick), Университета в Кардиф 
(Cardiff University), Университета в Манчестър (University of Manchester) и Лондон-
ския университет по икономика (London School of Economics), разработени съвмест-
но с ICAEW и ACCA. Специфично за посочените университети е, че студентите имат 
възможност в продължение на една година да натрупат опит в счетоводни фирми или 
други компании, практика известна като дуално обучение. Този подход се реализира 
успешно и в Австралия [12]. Необходимо е да подчертаем, че предпоставка за 
ефективното му прилагане е доброто сътрудничество между работодатели, професио-
нални организации и университети. Интердисциплинарния подход се изразява също 
и във включване в учебната програма на специални дисциплини или теми, покрива-
щи актуални въпроси, като например устойчиво развитие, креативно счетоводство, 
интегрирано отчитане и др. 

 
Заключение 
Липсата на целенасочени изследвания върху състоянието и проблемите на вис-

шето образование по счетоводство в България ограничава ефективността на пред-
приеманите мерки. Специфично за последните е, че те не са подчинени на една обща 
национална реформа, а са резултат от усилията на ВУЗ да се справят с настоящите 
предизвикателства. Добрите международни практики могат да бъдат успешно из-
ползвани и у нас, като се отчитат рисковете и особеностите на средата. Акцентът в 
бъдеще трябва да бъде поставен върху различните възможни форми на сътрудничест-
во с националните и международните професионални организации, както и върху 
практическия опит на завършващите, осигуряван в реална работна среда. Като основ-
на роля на държавата се очертава формулирането на конкретни мерки за реформи в 
счетоводното образование, което изисква предварителна оценка на неговото състоя-
ние. 
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Abstract: В настоящото изложение е поставена темата за приложимите счетовод-
ни бази от предприятията в България по реда на новоприетия Закон за счетоводст-
вото, влязъл в сила от 1 януари 2016 г. Най-напред са представени категориите и 
групите предприятия според заложените законови показатели. На тази основа са 
изведени приложимите счетоводни бази от предприятията у нас съобразно тяхно-
то класифициране. Посочени са възможностите за преминаване от една към друга 
счетоводна база. Акцентът е поставен върху някои ефекти за предприятията, про-
изтичащи от прилагането на различни счетоводни бази, регламентирани в Закона 
за счетоводството. Направени са обобщения и изводи. 
 

Abstract: The present article is an attempt to look at the applicable accounting bases in 
accordance with the new Law of Accounting, in force since the January 1st 2016. We start 
with presentation of the categories and groups of enterprises in accordance with the 
criteria set in the Law. On that base the applicable accounting bases of the enterprises in 
Bulgaria, under their classification, are drawn. The possibilities and conditions for 
transition from one accounting base to another are mentioned. The emphasis is put on the 
effects of applying of different accounting bases in the enterprises, defined in the Law of 
Accounting. On that base, reflections are made and conclusions are drawn. 
 

Key words: categories and groups of enterprises, applicable Accounting base, accounting 
and tax effects. 
 
 

Увод 
Счетоводството в теоретичен и в практико-приложен аспект се отличава с реди-

ца особености, една от които е неговото правно регламентиране, породено от значи-
мостта му като неотменна вътрешно присъща част (подсистема) в системата на уп-
равление на всяко предприятие. През отделните икономически и културно-истори-
чески етапи у нас биха могли да се отграничат различни подходи, прилагани за регу-
лиране на счетоводството. В ретроспективен план в икономическата история на 
България счетоводството най-напред се регламентира посредством правните норми,  
съдържащи се в Търговския закон, а по-късно и с тези в специализирания Закон за 
счетоводството, в постановления на Министерски съвет, в счетоводни стандарти, 
директиви на Европейския съюз, регламенти и разяснения към тях. В България сче-
товодството за първи път се регламентира през 1898 год. посредством Търговския 
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закон. В последствие от 1921 г. със Закон за търговските книги, от 1936 г. – с 
Наредба-закон за търговските книги, и отново от 1947 год. само със Закон за търгов-
ските книги. Историческите данни свидетелстват, че през 1948 г. е приет първият 
Закон за счетоводството, който действа само две години – до 1950 г. Оттук насетне, 
до 1991 година, правното регламентиране на счетоводството у нас на практика се 
урежда с наредби, правилници, постановления, приети от Министерски съвет, т.е. с 
подзаконови нормативни документи. След близо 40 годишен период, през 1991 г. 
Великото народно събрание приема Закон за счетоводството, действащ от 3 януари 
1991 год., който в последствие е заменен с нов, в сила от 01.01.2002 г., а от 1 януари 
2016 г. е приет и прилаган понастоящем нов Закон за счетоводството.  

Интересни в тази връзка са фактите, че първата българска книга по счетовод-
ство – „Диплография или как да се държат търговските книги“ – е публикувана в 
Цариград през 1850 година от братята търговци Стоян и Христо Караминкови, и че 
счетоводството като учебна дисциплина за първи път се преподава в Търговската 
гимназия в гр. Свищов през 1884 год. 

От няколко десетилетия и понастоящем в световен мащаб протичат процеси, 
целящи хармонизиране и/или конвергиране на счетоводните правила, което поражда 
редица изменения в специализирания правен режим в отделните държави, включи-
телно и у нас. Като страна-членка на Европейския съюз от началото на 2007 година, 
Република България приема по надлежен ред приложимото хармонизирано счетовод-
но законодателство на ЕС – счетоводни стандарти, европейски директиви, регламен-
ти, разяснения. Изискваните промени на европейско и световно ниво са много на 
брой и често сложни за прилагане в отделните държави, поради съществуващи спе-
цифики в търговското, данъчното и оттук логично в счетоводното законодателство на 
национално ниво. Има държави, например като Германия, с изявени и системно раз-
вивани традиции в прилагането и законодателното уреждане на счетоводните прави-
ла. Има и такива държави обаче, в които развитието на икономиката и в частност на 
счетоводството не се характеризират с надграждане, и в които традиции по-скоро 
липсват1. Именно значимостта на измененията в правния режим и ефектите, породени от 
това, налагат потребността от непрекъснато проследяване и анализиране на промените в 
законовите и подзаконовите нормативни документи с оглед правилното им прилагане 
според заложените критерии. В този смисъл предпоставка и една от основните причини, 
провокирали интереса ни към темата за избора на счетоводна база, е приложимият от 
началото на 2016 година новоприет Закон за счетоводството2, в който регламентираните 
счетоводни бази и изискванията за прилагането им се различават спрямо тези, разписани 
в отменения вече Закон за счетоводството в края на 2015 година.  

От съществено значение за всяко предприятие е въпросът за избора на счето-
водна база, доколкото тя има отражение не само върху счетоводното отчитане на 
дейността на предприятието, но и е подчинена на цялостната управленска полити-
ка и се отразява пряко върху оценъчната, данъчната и пр. политики, провеждани 
от отделния стопански субект. Направените в тази връзка проучвания показват, че 
изборът на счетоводна база се явява ключов момент относно редица значими съби-

                                                 
1 Виж Свраков, А., Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството, „Счетоводство, 
данъци и право“, ИК „Труд и право“, 2016, кн. 03. 
2 Влизането в сила на новоприетия Закон за счетоводството, безспорно поражда финансови, 
икономически, данъчни ефекти за предприятията, но именно и поради това се провокира 
поставянето на въпроса – защо не се даде един по-разумен срок между датата на обнародване 
на закона в Държавен вестник – 8. 12.2015 г. и датата на влизането му в сила – 01.01.2016 г. 
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тия, които намират отражение както в текущото, така и в периодичното счето-
водно отчитане на дейността на стопанските предприятия. Основен мотив за про-
мяна в счетоводното ни законодателство, респ. в приемането на нов Закон за счето-
водството, в сила от началото на 2016 г., където глава ІV е „Приложима счетоводна 
база“, безспорно е хармонизирането на националните с правни норми в ЕС и най-вече – 
транспонирането на Европейската директива 2013/34/ЕС и на Съвета относно годиш-
ните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади за 
някои видове предприятия3.  

За да се изведат приложимите счетоводни бази за предприятията у нас и за да се 
обосноват ефектите от тяхното прилагане за отделните стопански субекти, последо-
вателно ще се посочат и класифицират категориите предприятия и групите предприя-
тия по реда на Закона за счетоводството. 

 
Категории предприятия и групи предприятия по реда на Закона за счето-

водството (ЗС) 
За да отговорим на въпроса кои са приложимите счетоводни бази у нас и какви 

ефекти те пораждат за отделнте предприятия, следва най-напред да се класифицират 
предприятията и групите, които на тази основа определят счетоводната си база в 
съответствие със законовите изисквания. Удачно би било да се посочи, че в Закона за 
счетоводството е запазено смисловото различие на понятието предприятие в счето-
водно-отчетен и в търговско-правен аспект4, тъй като счетоводството е функция на 
предприятието5. С новоприетия и действащ вече Закон за счетоводството за първи 
път се въведе нова категория предприятия – микропредприятия. Запазиха се малките, 
средните и големите предприятия като категории, но се промениха стойностните по-
казатели, за тяхното класифициране. Заслужава да се подчертае, че за първи път в се-
га действащия Закон за счетоводството за целите на прилагането му в § 1, т. 22 от 
Допълнителните разпоредби, се дефинира понятието Предприятие от обществен 
интерес (ПОИ), което има пряко отношение и към определянето на счетоводната ба-
за, независимо какво е предприятието от гледна точка на количествените показатели 
(голямо, малко и пр). Досега дефиниция на предприятие от обществен интерес се съ-
държаше в Закона за независимия финансов одит6 (ЗНФО), но не и в Закона за 

                                                 
3 Виж § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. 
4 На лице е различие в дефинирането на понятието предприятие по реда на Закона за счетовод-
ството и на Търговския закон, което произтича от целите, които имат двата нормативни доку-
мента. 
5 Виж Свраков, А., Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството, „Счетоводство, 
данъци и право“, ИК „Труд и право“, 2016, кн. 03. 
6 Виж т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО. „Предприятия, извършващи дейност от 
обществен интерес“ са: а) публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и 
в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо ространство; б) 
кредитни институции; в) застрахователи, презастрахователи и пенсионноосигурителни дру-
жества; г) търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и 
топлоенергия; д) търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират при-
роден газ; е) търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и 
телекомуникационни услуги; ж) „Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му 
предприятия.  
 За целите на настоящото изложение няма да бъде направен съпоставителен анализ на де-
финирането на ПОИ в двата посочени нормативни документа, доколкото акцентът в изложе-
нието е поставен върху определянето на ПОИ единствено за счетоводни цели. 
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счетоводството. Към предприятията от обществен интерес по реда на настоящата 
редакция на новоприетия Закон за счетоводството се отнасят: 

- Предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на 
регулирания пазар в държава-членка на ЕС; 

- Кредитни институции; 
- Застрахователи и презастрахователи; 
- Пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове; 
- Инвестиционни посредници, които са големи предприятия по реда на Закона 

за счетоводството; 
- Колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на 

Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия 
за колективно инвестиране, които са големи по реда на ЗС; 

- Финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, 
които са големи по реда на ЗС; 

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му предприятия; Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“;  

- Търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пре-
насят, и/или да продават електроенергия, и/или топлоенергия и които са големи пред-
приятия по Закона за счетоводството; 

- Търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, 
и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по 
Закона за счетоводството; 

- Търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят ВиК услуги. 
Към ПОИ се отнасят и всички финансови институции, които са големи пред-

приятия, като например лизингови и факторингови дружества, а не само търговските 
банки. Промяната важи и за големи инвестиционни посредници и колективни инвес-
тиционни схеми, за фондове, управлявани от пенсионно-осигурителни дружества. Не 
са ПОИ здравноосигурителните предприятия и предприятията, предоставящи телеко-
муникационни услуги.  

Според текста в глава ІІ „Категории предприятия и групи предприятия“ от 
Закона за счетоводството са налице четири категории предприятия: микро-, малки, 
средни и големи. За да бъде отнесено към някоя от посочените категории, дадено 
предприятие към 31 декември на текущия отчетен период, следва да покрива най-
малко два от посочените в закона, три показателя (табл. 1). 

        Табл. № 1 
 

Пока-
затели 

Кате-
гория 

предпри-
ятия 

Микро 
предприятия 

Малки 
предприятия 

Средни 
предприятия 

Големи 
предприятия 

Балансова 
стойност на 
активите 

≤   700 000 лв. ≤ 8 000 000 лв. ≤ 38 000 000 лв. ≥ 38 000 000 лв. 

Приходи от 
продажби 

≤ 1 400 000 лв. ≤ 16 000 000 лв. ≤ 76 000 000 лв. ≥ 76 000 000 лв. 

Средна численост 
на персонала за 
отчетния период 

≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 ≥ 250 

 

Предприятието само определя стойностите по трите показателя, за да се катего-
ризира според разписаните за целта критерии. 
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Характерно за балансовата стойност на активите е, че тя се влияе непосред-
ствено от това коя счетоводна база, респ. оценъчна политика се използва в предприя-
тието, т.е. изборът на счетоводна база влияе върху счетоводните оценки, в т.ч. и на 
активите. Така например в Националните счетоводни стандарти (НСС) се прилага 
един по-консервативен подход за определяне на балансовата стойност на дълготрай-
ните материални активи (ДМА). Балансовата стойност7 се определя като разликата 
между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за нея. По реда на МСС/МСФО, 
значителна част от активите се представят във Финансовия отчет (ФО) на предприя-
тието по справедливата им стойност към датата на изготвяне на отчета.  

Съществена особеност в регламента на новоприетия Закон за счетоводството е 
как се формира размерът на нетните приходи от продажби (НПП), имащи пряко от-
ношение и явяващи се показател за класифициране на предприятията. Съобразно 
текста на т. 11 от Допълнителните разпоредби в закона „НПП са сумите от продажба 
на продукция, стоки и услуги, получени от обичайната дейност на предприятието, на-
малени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, 
пряко свързани с приходите.“ От определението е видно, че в обхвата на НПП за це-
лите на Закона за счетоводството в състава им не са включени: приходите от финан-
сирания (правителствени дарения), финансовите приходи, приходите от продажба на 
дълготрайни/нетекущи активи, приходите от продажба на материали, с които не се 
търгува, приходите от последваща оценка на активи. Подходът за идентифициране на 
НПП е от изключително значение за правилното определяне на размера им и оттук – 
за отнасянето на предприятието в категорията според заложените показатели. Следва 
да се отбележи, че установеният по надлежен ред стойностен размер на НПП за 
периода има пряко отношение и към размера на имуществените санкции, налагани по 
реда на Закона за счетоводството8.  

Средната численост на персонала е третият показател. Неговата величина се 
установява въз основа на изготвяни справки от отдел „Личен състав“ или „Труд и ра-
ботна заплата“ на база сключени и прекратени по реда на Кодекса на труда договори, 
както и по данни от Разчетно-платежните ведомости на предприятието за периода. 

Поради специфика на прилаганата счетоводна база е нужно да се дефинира и 
кое предприятие се счита, че е в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
като се съблюдава реда на част четвърта Несъстоятелност, чл. 607 и сл. от Търгов-
ския закон. По смисъла на чл. 607, ал. 1 от същия, „Производство по несъстоятелност 
се открива за търговец, който е неплатежоспособен.“ и ал. 2 „Освен при неплатежо-
способност, производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на 
дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дру-
жество с акции.9“ 

По реда на чл. 21 и 22 от новоприетия Закон за счетоводството групите пред-
приятия са три – малки, средни и големи. Аналогично важи изискването да се вземат 
предвид стойностите по посочените показатели за предприятията към 31 декември за 
текущия отчетен период. 

 
 
 
 

                                                 
7 Виж НСС 1 Представяне на финансови отчети, т. 15.4. 
8 Виж чл. 74 от Закона за счетоводството. 
9 Виж Търговски закон, част четвърта Несъстоятелност. 
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Табл. № 2 
 

Показатели/ Групи Малки групи Средни групи Големи групи 

Балансова стойност 
на активите 

≤ 8 000 000 лв. ≤ 38 000 000 лв. ≥ 38 000 000 лв. 

Нетни приходи от 
продажби 

≤ 16 000 000 лв. ≤ 76 000 000 лв. ≥ 76 000 000 лв. 

Средна численост на 
персонала за 
отчетния период 

≤  50 ≤  250 ≥ 250 

 

Въз основа на въведените показатели с новоприетия Закон за счетоводството 
всяка група предприятия следва да се класифицира като малка, средна или голяма. 
Така установената група изготвя ФО на консолидирана база, т.е. изготвя Консолиди-
ран финансов отчет (КФО). Важно е да се подчертае, че предприятието-майка 
изготвя КФО на база Счетоводните стандарти, които тя – майката, прилага като 
своя счетоводна база. Особеност, която заслужава внимание е, че майката на малки-
те групи предприятия не е задължена да изготвя КФО в случай, че в групата няма 
предприятие от обществен интерес. 

 
Счетоводни бази – същност и видове. Приложно поле. 
С оглед разкриване на същността на понятието счетоводна база са потърсени 

различни гледни точки. В Българския тълковен речник съществуват няколко въз-
можни тълкувания на думата база, но предвид разглежданата проблематика ще се 
цитира само първото от тях: „База е съвкупност от условия, положения, принципи 
като предпоставка за съществуването или появата, възникването на нещо; основа.“ 10 
Понятието „счетоводна база“ е изяснено в Енциклопедията по счетоводство, като 
„базата, която се прилага при съставянето на финансовите отчети....11“ На тази основа 
и на разписаното в глава ІV Приложима счетоводна база в Закона за счетоводството 
бихме могли да приемем, че счетоводна база представлява съвкупност от основопо-
лагащи условия, положения, принципи и правила, които в своята съвкупност пред-
ставляват изходни положения, основа за създаване на текуща и най-вече на перио-
дична счетоводна информация от предприятието. Счетоводната база би могла да се 
възприема като изходната правна регламентация за осъществяване на текущото сче-
товодно отчитане и изготвяните периодични Финансови отчети от предприятията, 
понастоящем намерила израз в двете основни групи Счетоводни стандарти – НСС и 
МСС. Израз на периодична счетоводна ниформация са: Годишните и Междинните 
финансови отчети с общо предназначение, съставяни по реда на приложимите Счето-
водни стандарти в предприятието. Считаме за нужно, макар и бегло, да направим то-
ва отграничение на счетоводната база, за да не се отъждестява тя безусловно с прило-
жимата Счетоводна политика12, която има по-конкретен, индивидуален характер за 
всяко отделно предприятие, доклкото отрязява неговите особености и условия на 
работа, и още - конкретизира разписаните в стандартите алтернативни модели. 

 

                                                 
10 Виж Български тълковен речник, стр. 40 
11 Виж Енциклопедия по счетоводство, том 2, стр. 223 
12 Виж Николова, Г. Счетоводна политика, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2013. 
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Предвид приложимата специализирана регламентация биха могли да се разгра-
ничат четири вида счетоводни бази: 

- Национални счетоводни стандарти (НСС13); 
- Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО14); 
- НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност; 
- Счетоводна база за бюджетните предприятия15. 
 

Важно е да се обърне внимание, че с действащия от 1 януари 2016 год. Закон за 
счетоводството се определя единна база при изготвянето на междинните (по реда на 
СС 34 Междинно отчитане) и годишните (по реда на СС 1 Представяне на финан-
сови отчети) финансови отчети. Междинното и годишното счетоводно приключване 
следва да се извършват по реда на една и съща група Счетоводни стандарти, т.е. или 
по НСС за двата вида отчета, или по МСС/МСФО – също за двата вида отчета. 

 

По реда на действащия Закон за счетоводството: 
  

НСС могат да се прилагат от: 
- новоучредените предприятия; 
- микро-, малките, средните и големите предприятия; 
- Предприятия – юридически лица с нестопанска цел. 
 

МСС са счетоводна база за:  
- предприятията от обществен интерес (задължителна); 
- предприятия, които към момента са малки или средни по критериите на 

отменения към 31.12.2015 г. Закон за счетоводството и вече са възприели и 
прилагат МСС като своя единствена счетоводна база. 

- други предприятия, които са избрали МСС като своя счетоводна база (по 
желание). 

 

НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност се прилага задължител-
но от предприятията, които са в процедура по несъстоятелност и в ликвидация по ре-
да на Търговския закон. 

Така в съответствие със Закона за счетоводството, в следващата таблична форма 
са представени категориите предприятия и приложимата за всяка от тях счетоводна 
база. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
13 В отменения Закон за счетоводството, действащ до 31.12.2015 г., тази група стандарти бяха 
наименовани Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия 
(НСФОМСП). Поради регламента в новоприетия Закон за счетоводството, който позволява 
националните стандарти да се прилагат и от категорията – големи предприятия, наименова-
нието на стандартите се промени на Национални счетоводни стандарти (НСС). 
14  Характеристика на МСС/МСФО като счетоводна база, е че те са ориентирани изключително 
към ФО. 
15 Виж глава VІІІ Бюджетни предприятия от Закона за счетоводството. За бюджетните  пред-
приятия понастоящем не са разработени отделна група Счетоводни стандарти. Поради специ-
фиката в счетоводната отчетност на бюджетните предприятия, те няма да бъдат обект на раз-
глеждане в настоящото изложение. 
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Табл. № 3 
 

Категория 
предприятие 

Приложима база 
по реда на ЗС 

МСС НСС НСС 13 

Микропредприятие 
- √ - 

Малко предприятие 
- √ - 

Средно предприятие 
- √ - 

Голямо предприятие 
- √ - 

Предприятие от обществен интерес √ - - 
Предприятие – юридическо лице с 
нестопанска цел 

- √ - 

Предприятие, в процедура по 
несъстоятелност и ликвидация 

- - √ 

 
Промяна в категориите и в групите предприятия, респ. в приложимата от тях 

счетоводна база, се извършва по реда съответно на чл. 20 и 22 и от Закона за счето-
водството, когато предприятието през последните две последователни години има 
промяна в два от трите посочени показателя. Категорията следва да се промени от на-
чалото на следващия (трети) отчетен период. Съгласно текста на чл. 20 (2) от Закона 
за счетоводството се урежда хипотезата, при която, когато конкретно предприятие за 
последните две последователни отчетни години отговаря на показателите за две раз-
лични категории предприятия, следва да се категоризира спрямо показателите си за 
последния отчетен период.  

 

Преминаване от една към друга счетоводна база би могло да се осъществи по 
следния начин: 

- преминаване от МСС/МСФО към НСС; 
- преминаване от НСС към МСС/МСФО; 
- преминаване от НСС или от МСС/МСФО към НСС 13 Отчитане при 

ликвидация и несъстоятелност; 
- преминаване от НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност към 

НСС или към МСС/МСФО. 
 

При първата хипотеза – преминаване от МСС/МСФО към НСС, следва да се 
подчертае, че в новоприетия Закон за счетоводството е запазено правилото от 
отменения закон – не се разрешава преминаване от МСС/МСФО към НСС, когато 
предприятието веднъж е изготвило ГФО на база МСС/МСФО. Още една важна 
постановка от новоприетия закон е, че на микро-, малките, средните и големите пред-
приятия, които до сега са прилагали МСС/МСФО като счетоводна база, се дава пра-
вото еднократно да преминат към НСС16. Това е изцяло нов подход. Необходимо е 
да се подчертае, че съгласно текстовете от закона, микро-, малките и средните пред-
приятия, които до сега са имали за база МСС, могат еднократно да преминат към 
прилагане на НСС от началото на 2016 год. На големите предприятия също се предо-

                                                 
16 Виж § 8 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
счетоводството. 
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ставя възможността да се върнат еднократно към счетоводната база НСС, но от  
1 януари 2017 год. За еднократното преминаване на предприятията от МСС/МСФО 
към НСС се създаде нов НСС 42 Преминаване за първи път към НСС17. 

 

Втората хипотеза е за преминаване от НСС към МСС/МСФО. Тя е възможно да 
се реализира при следните ситуации: 

- при покриване на изискванията за задължително прилагане на МСС/МСФО 
от предприятието, по реда на Закона за счетоводството; 

- по решение на ръководството на предприятието, без да е налице задължител-
ност, т.е. предприятия, за които МСС/МСФО не са задължителна счетоводна база би-
ха могли да я изберат, освен ако преди това не е извършена промяна в счетоводната 
баз, по реда на чл. 34(4) от Закона за счетоводството. Така се дава възможност 
предприятия от една категория да могат да прилагат различни счетоводни бази. 

 

Преминаване от счетоводните бази НСС или от МСС/МСФО към прилагането 
на НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност се осъщестява при хипоте-
за за наличие на основания за откриване на процедура по производство по несъстоя-
телност или ликвидация на предприятие по реда на част Четвърта Несъстоятелност 
от Търговския закон. Това са предприятия, за които счетоводният принцип „дейст-
ващо предприятие“ при изготвянето на ГФО е неприложим. 

Хипотезата за преминаване от НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоя-
телност към НСС или към МСС като счетоводна база е възможна за предприятие, 
което е имало за своя счетоводна база НСС 13, но основанието за обявяването му в 
несъстоятелност по реда на Търговския закон е отпаднало. И още – собствениците на 
предприятието следва да имат намерение да продължат дейността му. В тази ситуа-
ция предприятието отново може да прилага счетоводния принцип „действащо пред-
приятие“ и следва да съблюдава установените в Закона за счетоводството показатели 
за категоризиране на предприятията и групите и да избере, и започне да прилага за 
своя счетоводна база – НСС или МСС. 

По отношение на предприятията, които изготвят Консолидиран финансов отчет 
(КФО), за първи път в новоприетия закон се залага правилото КФО да се изготвя 
съобразно счетоводната база, прилагана от предприятието майка. Това означава, че 
ако в една група от предприятия част от тях изготвят ГФО на база НСС, други – на 
база МСС/МСФО, то отчетът на групата на коносолидирана основа следва да се 
изготвя в съответствие със Счетоводните стандарти, които прилага предприятието 
майка. 

ПОИ могат също да променят счетоводната си база. По реда на § 5 от Допъл-
нителните разпоредби на Закона за счетоводството18, когато предприятие по § 1, т. 22 
престане да бъде ПОИ, то може еднократно да промени своята счетоводна база като 
премине от МСС към НСС в първия отчетен период, следващ периода, през който е 
престанало да бъде ПОИ. Приложим е НСС 42 Прилагане за първи път на национал-
ните счетоводни стандарти. 

Изложените нормативни изисквания относно класифицирането на предприятия-
та в категории и в групи и предвид посочените хипотези за избор и прилагане на сче-
товодна база са с основополагащо значение, за да се потърсят възможните ефекти, 

                                                 
17 Виж ПМС № 394/30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП, приети с 
Постановление № 46 от 2005 г. 
18 Виж § 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.  
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породени именно от избора на счетоводна база при изготвяне и представяне на ГФО 
с общо предназначение на предприятието. 

 
Възможни ефекти от избора на счетоводна база 
За изясняването на възможните ефекти са направени конкретни проучвания в 

приложимото закнодателство, специализираната литература, както и емпирично са 
събрани репрезентативни данни на база индивидуални интервюта със съставители на 
Финансови отчети и практикуващи одитори. На тази основа могат да се посочат при-
мери, при които – едни и същи сделки счетоводно се отчитат текущо и се представят 
във Финансовия отчет на предприятията по различен начин в зависмост от това, коя 
счетоводна база са избрали и прилагат отделните стопански единици.  

Налице е отлика в счетоводното отчитане и представянето на правителствени-
те дарения в зависимост от това, коя счетоводна база прилага отделното пред-
приятие (НСС или МСС/МСФО). Приложими са: НСС 20 Отчитане на правителстве-
ни дарения и оповестяване на правителствена помощ и МСС 20 Отчитане и оповестя-
ване на правителствена помощ. Различията имат няколко проявления, свързани 
например с това: 

- как следва да се отчитат и представят във ФО дарения, получени от трети 
лица, различни от Държавата (местна или централна власт); 

- отчитане и представяне във ФО на преотсъпен корпораивен данък. 
 

Съществуват различия в оценъчните бази, прилагани от предприятията, което 
произтича от заложените модели в двете групи Счетоводни стандарти – НСС и 
МСС/МСФО. Тези разлики са не малко на брой и в определени случаи твърде значи-
ми. Подобни разлики са откроими например по отношение на определени случаи на 
първоначална оценка на дълготрайните материални активи, на последваща оценка на 
дълготрайните материални активи, метод на оценка на разхода за материалните запа-
си, при определени случаи на трансформиране на активи в или от инвестиционни 
имоти, както и други.  

Различия има и по отношение на счетоводните принципи19 прилагани от пред-
приятията, в зависимост от счетоводната им база. Предприятията, със счетоводна 
база НСС съблюдават счетоводните принципи, разписани в чл. 26 от Закона за счето-
водството, а предпирятията с база МСС/МСФО – принципите в Международните 
счетоводни стандарти. 

Класифицирането на предприятията в категории и в групи поражда различия в 
изискванията към наименованието, структурата, съдържанието и обхвата на ин-
формацията, която се публикува в ГФО с общо предназначение, изготвян по реда на 
двете счетоводни бази – НСС и МСС/МСФО. Приложими от двете групи стандарти 
са СС 1 Представяне на финансови отчети и СС 7 Отчет за паричните потоци. 

Изискванията за това, кои съставни части формират ГФО с общо предназна-
чение и подлежат на публикуване, са в зависимост от категорията на предприятието, 
респ. и от прилаганата в него счетоводна база. 

С влизането в сила на Закона за счетоводството от 2016 год. в частта за извърш-
ване на независим финансов одит на ГФО и КФО на предприятията и групите (чл. 37) 
са налице две промени. Първата – променя се обхватът на предприятията и групи-
те, чиито ГФО, респ. КФО, изготвени на приложимата от тях счетоводна база, 
подлежат на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор. Вто-

                                                 
19 Виж Nikolova, G, On Accounting Principles in the context of the new Accounting law, 2016. 
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рата – разширява се обхватът на докладваната от предприятието информация, за 
която регистрираният одитор е задължен да изрази становище в одиторския доклад. 

Посочените ефекти от избора на приложима счетоводна база пряко влияят вър-
ху информацията в ГФО на предприятието, която се използва за вземане на управ-
ленски решения и четене от трети външни лица. 

Изборът на счетоводна база оказва непосредствено влияние и върху отчитането 
и представянето във ФО на някои източници на безвъзмездни средства в предприя-
тието, каквито са: правителствена помощ, правителствени дарения, дарения от други 
физически или юридически лица, преотстъпени и опростени данъци. Всеки от тези 
източници е дефиниран за счетоводни цели в приложимата счетоводна база на пред-
прияието. В групата на НСС е приложим СС 20 Отчитане на правителствени дарения 
и получаване на правителствена помощ. В стандарта поотделно се дефинират поня-
тията: правителствена помощ; правителствено дарение, съответно обвързано с активи 
и обвързано с приходи; опростени данъци и преотстъпени данъци. За целите на на-
стоящото изследване се откриват различия в счетоводното признаване, отчитане и 
оповестяване при обектите правителствени дарения и преотстъпени данъци в резул-
тат от прилагане на различни счетоводни бази, ще се ограничим до тяхното предста-
вяне.  

По реда на НСС 20 Отчитане на правителствени дарения и получаване на 
правителствена помощ като дарения се отчитат получените от Правителството, както 
и от трети лица (неправителствени дарения). В отлика, по смисъла на МСС 20 Отчи-
тане и оповестяване на правителствена помощ, като правителствени дарения в пред-
приятието се признава получената безвъзмездна помощ от Държавата. Това е първата 
разлика, а именно в обхвата на признаваните, отчитани и оповестявани суми под 
формата на правителствени дарения. В съответствие с постановките на т. 3.2. от НСС 
20 правителствените дарения са обвързани със спазване в миналото или в бъдеще на 
определени условия, отнасящи се за текущата дейност на предприятието, които се 
отчитат като финансиране (приходи за бъдещи отчетни периоди), т.е. прилага се 
приходният подход. В случай, че полученото в предприятието дарение е обвързано с 
актив, то приходът се отчита пропорционално на начислените за съответния период 
разходи за амортизация на актива, придобит от дарението. Когато полученото даре-
ние е обвързано с приходи, такива се признават през периода, през който са отчетени 
разходите за изпълнение на условията по дарението. Следва да се посочи, че като 
функция на данъчния закон (ЗКПО), а не на счетоводната база НСС възниква разли-
чие при формирането на амортизируемата сума на актива, придобит по реда на даре-
ние, за данъчни и за счетоводни цели. Прилагайки НСС 20, предприятията ще пред-
ставят счетоводно придобития актив по неговата историческа цена, която ще бъде и 
амортизируемата му сума, и активът ще се амортизира съборазно възприетата амор-
тизационна политка в предприятието. За данъчни цели, по реда на чл. 53 (1) от 
Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), данъчна амортизируема стой-
ност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени прови-
зии и дарения, свързани с актива. Регламентът на МСС 20 се отличава, като предоста-
вя не един, а два подхода за отчитане на правителствените дарения, свързани с акти-
ви. Първият – приходен, изискващ признаване на приходи за бъдещи отчетни перио-
ди (ПБОП), разпределяни на системна база. Вторият – полученото от предприя-
тието финансиране се приспада от отчетната стойност на дълготрайния актив, 
обект на дарението, като по този начин се получава представяне на компенсирана 
база. Ако предприятие има за своя  счетоводна база МСС и избере първия подход, ще 
представи информация за реалната стойност на активите, придобити по реда на фи-
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нансиране на лицето на ФО. В случай, че предприятието прилага втория регламенти-
ран в МСС 20 подход и историческата цена (цената на придобиване) на придобития 
по реда на финансиране актив е изцяло получена и отчетена като правителствено да-
рение, то поради компенсаторния ефект на лицето, т.е. в Отчета за финансовото със-
тояние към ГФО на предприятието, активът – обект на дарението, няма да бъде пред-
ставен, а информация за него ще се съдържа в оповестяванията към отчета. Разликата 
се проявява в това, че предприятията, имащи за своя база НСС, ще представят ин-
формация за актива – обект на дарението в баланса си (на лицето), докато за пред-
приятията със счетоводна база МСС, избрали втория възможен подход, ще предста-
вят информация за актива – обект на дарението в оповестяванията към ФО.  

Предприятията, прилагащи втория подход от МСС 20, за счетоводни цели и за 
данъчни цели следва да формират амортизируемата сума на актива като разлика меж-
ду цената на придобиване на актива и полученото за него правителствено дарение. 
Видно е, че при избора на счетоводна база предприятията следва да отчитат освен 
счетоводните също и данъчните ефекти, произтичащи от това. Въпреки че ефектът 
върху крайния финансов резултат за предприятията, прилагащи МСС 20, е един и 
същ, независимо кой подход са избрали, се създават предпоставки за несъпостави-
мост на информацията в отчитането и представянето на даренията, свързани с акти-
ви, поради което избраният подход следва да се оповести в Приложението към ГФО 
на предприятието. Още един пример, който има отношение към ефекта от избора на 
счетоводна база при отчитането на даренията. Той е свързан с прилагането на НСС 1 
Представяне на финансови отчети, съгласно който активите, пасивите и собственият 
капитал се представят в Счетоводния баланс по тяхната балансова стойност, без да 
могат да бъдат компенсирани. За сравнение – счетоводната база МСС дава възмож-
ност за представяне на елементите в съставните части на ГФО на компенсирана база. 
Въз основа на направените разсъждения акцентът следва да се постави върху различ-
ното третиране на даренията, получени от трети лица. По реда на НСС предприя-
тията, получили дарения от трети лица, следва счетоводно да подходят все едно, че 
дарението е получено от правителството. Това обстоятелство има директен ефект 
върху финансовия резултат за периода на получаване на дарението, като влияе и вър-
ху сравнимостта на финансовата информация през отделните отчетни периоди. В от-
лика, по реда на МСС хипотеза за получено дарение от трети лица не се разглежда. 
Ако предприятие има за своя счетоводна база МСС и получи дарение от трети лица 
(неправителствено), следва веднага да го признае за приход. След като възприемаме 
счетоводството като важна информационна система, вниманието в случая следва да 
се насочи върху това, че счетоводната информация, в т.ч. и оповестената в ГФО на 
предприятието се използва за изчисляване на редица стандартизирани икономически 
показатели, върху които всичко по-горе описано оказва непосредствено влияние.  

НСС 20 регламентира счетоводното отчитане и представяне на опростените (без 
условия) и преотстъпените (при определени условия) данъци. Отлики и ефекти при 
счетоводното им отчитане и представяне за предприятия, прилагащи счетоводните 
бази – НСС и МСС, се откриват по отношение на преотстъпените данъци. 
Съгласно т. 3.2. от НСС 20, преотстъпеният корпоративен данък и намалението на 
корпоративния данък по реда на ЗКПО следва да се отчитат като резерв, т.е. прило-
жим е капиталовият подход. Логиката на МСС 20 е, че предоставените от Държавата 
безвъзмездни средства, които са продължение на фискалната й политика, предприя-
тията следва да включват в Отчета за доходите, приложим е приходен подход. От из-
ведените текстове на съпоставимите Счетоводни стандарти е видно, че в предприя-
тията, прилагащи различни счетоводни бази, възниква различие в подходите за счето-
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водно отчитане и представяне във ФО с общо предназначение на преотстъпените да-
нъци. Считаме, че подходът, залегнал в НСС, е неправилен от гледна точка на общата 
счетоводна логика. Преотстъпеният корпоративен данък е част от данъчното задъл-
жение на предприятието за съответния отчетен период. След като предприятието е 
преценило, че отговаря на предвидените за преотстъпване условия, то би следвало 
ефективният разход за данък да бъде представен нетно от преотстъпения корпорати-
вен данък. Противното изкривява финансовата информация за периода. Предприя-
тията със счетоводна база НСС няма да покажат ефективният разход за данък (ЗКПО) 
в Баланса си, докато предприятията, за които МСС са счетоводна база, ще покажат 
ефективният разход за данък в ГФО, а в Приложението към него – информация за 
правото и за ефекта от приложението на нормата за преотстъпени данъци. 

В практиката редица примери свидетелстват, че за да се обслужват определени 
управленски интереси, се използват възможностите за прилагане на алтернативни 
счетоводни оценки по реда на счетоводните бази – НСС и МСС/МСФО. Съобразно 
текстовете на НСС не се предвижда преоценка на нетекущите активи по тяхната 
справедлива стойност, докато при МСС е на лице такава възможност. Познавайки 
тези специфики, ръководствата на някои предприятия, водени от поставените си 
цели, преминават към избор за прилагане на Международните счетоводни стандарти, 
за да използват именно възможността за завишаване по счетоводен път оценките на 
редица свои активи и по този начин да показват по-високо балансово число, респ. 
стойност на нетните активи. Както по-горе в изложението бе посочено, взаимовръз-
ката, влиянието между счетоводна база и показателите за класифициране на пред-
приятията в категории и в групи са двуаспектни и взаимнообусловени.  

По въпроса за оценъчната политика различие се открива и в методите за изпис-
ване на стоково-материалните запаси (СМЗ) при тяхното потребление, по реда на СС 
2 СМЗ. В групата МСС не се допуска използването на метода „последна входяща, 
първа изходяща“, който към момента е приложим за предприятия със счетоводна 
база НСС. Различията, произтичащи от избрания метод за изписване на материалните 
запаси, съобразно двете счетоводни бази (НСС и МСС) рефлектират върху информа-
цията за посочената група текущи активи, представена във ФО на предприятието. По 
тази причина избраният от предприятието метод за оценка при отпускането на мате-
риалните запаси се оповестява в Приложението към ГФО. 

Различията в прилагането на счетоводните принципи от предприятията се опре-
деля от наличието на повече от една счетоводни бази. У нас по реда на чл. 26 (1) и (2) 
от Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводството при спазва-
не на принципите в закона или в съответствие с изискванията на МСС, когато счето-
водната база на предприятието са МСС20. Нужно е да се подчертае, че между счето-
водните принципи, регламентирани в Закона за счетоводството, и тези – в МСС, към 
момента не е постигнато абсолютно съответствие поради съществуващите концепту-
ални различия между хармонизираното Европейско и приложимото международно 
счетоводно законодателство. Прилагането на различни счетоводни принципи от 
предприятията,  произтичащо от избора на счетоводна база, също следва да се има 
предвид при използване на информацията във ФО на предприятията. 

Различията в наименованията, структурата и съдържанието на информацията в 
отделните съставни части към ГФО с общо предназначение, изготвяни от предприя-
тията на база НСС, МСС или НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност са 
представени систематизирано в следващата таблица.  

                                                 
20 Виж Nikolova, G, On Accounting Principles in the context of the new Accounting law, 2016. 
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Табл. № 4 
 

НСС 1 Представяне  
на финансови отчети 

МСС 1 Представяне  
на финансови отчети 

НСС 13 Отчитане  
при ликвидация  
и несъстоятелност  

Счетоводен баланс Отчет за финансовото 
състояние  

Начален/Краен  
Счетоводен баланс на 
предприятие в ликвидация 

Отчет за приходите и 
разходите 

Отчет за печалбата и 
загубата и другия 
всеобхватен доход  

 

Отчет за собствения 
капитал 

Отчет за промените в 
капитала за периода 

 

Отчет за паричните 
потоци 

Отчет за паричните 
потоци  

 

Приложение Пояснителни приложения  
  

Относно предприятията, които са в ликвидация и имат за своя счетоводна база 
НСС 13, следва да се отбележи, че в края на отчетния период е възможно производст-
вото по ликвидация на предприятието да не е приключило. В тези случаи специали-
зираният стандарт изисква предприятието в процес на ликвидация да изготвя финан-
сов отчет, съдържащ21: 

- Счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към НСС 13 Отчитане при лик-
видация и несъстоятелност; 

- Отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към НСС 13 
Отчитане при ликвидация и несъстоятелност; 

- Отчет за приходите и разходите съгласно НСС 1 Представяне на финансови 
отчети за стопанската дейност, осъществявана от предприятието в ликвидация; 

- Отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към НСС 13 Отчитане 
при ликвидация и несъстоятелност; 

- Приложение съгласно НСС 1 Представяне на финансовите отчети. 
 

Погледнати в цялост ФО с общо предназначение, изготвяни на различни счето-
водни бази, дават основание да се отбележи, че съществуват особености в степента 
на детайлизация на информацията, представяна в отчета. Характерно за ФО-ти, из-
готвяни по реда на МСС е, че те са значително по-синтезирани в основните четири 
съставни части, като в същото време съдържат по-подробни пояснителни сведения. В 
контекста на Англо-саксонската концепция, базирана на Счетоводни стандарти и 
добри професионални практики, остава отговорност на ръководството на предприя-
тието относно преценката за обема информацията, оповестявана в Приложението, 
предвид значението й за ползвателите на отчета. В отлика ФО-ти, изготвяни на база 
НСС, са по-детайлизирани, по-подробни в основните четири съставни части (Счето-
воден баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал и Отчет 
за паричните потоци).  

С новоприетия Закон за счетоводството се въвеждат промени в минимално из-
скуемата информация, респ. съставните части, които предприятията трябва да изгот-
вят и публикуват в ГФО с общо предназначение, в зависимост от категорията им. 

                                                 
21 Виж НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, т.4.6. 
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Табл. № 5 
 

Катего-
рия 
предпри-
ятие 

Със-
тавни 
части 

Счетово-
ден 
баланс 

ОПР ОСК ОПП Прило-
жение 

Бележки 

Микро 
предприятия22 

√ √ - - - Отчетните 
форми могат да 
бъдат предста-
вени в съкра-
тен вид. Разпо-
редбата не се 
отнася за ин-
вестиционните 
дружества и 
финансовите 
холдингови 
дружества.  
Чл. 29 (4 и 5) 

Малки 
предприятия 

√ √ - - √ Отчетните 
форми могат да 
бъдат изготве-
ни в съкратен 
вид. Чл. 9 (6) 

Средни 
предприятия 

√ √ √ √ √ 

Големи 
предприятия 

√ √ √ √ √ 

ПОИ √ √ √ √ √ 

Предприятия-
та изготвят пъ-
лен комплект, 
съгласно при-
ложимите Сче-
товодни стан-
дарти. 

 

Постановката на чл. 29 от Закона за счетоводството въвежда изискването – ГФО 
за всички предприятия да се състои най-малко от Счетоводен баланс, Отчет за прихо-
дите и разходите и Приложение, но следва да се имат предвид и следните няколко 
особености: 

ГФО на Едноличните търговци, които не подлежат на независим финансов одит 
(НФО)  и размерът на нетните приходи от продажби не надхвърля 200 000 лв., могат 
да съставят само ОПР в съответствие с текста на чл. 29 (3). 

Еднолични търговци, които не подлежат на НФО, не публикуват своите ГФО по 
реда на чл. 38 (4). 

Важно е да се подчертае, че предприятията имат възможността да съставят пъ-
лен комплект ГФО въпреки уредените облекчения за тях, съобразно разпоредбите на 
чл. 29 (8). 

                                                 
22 В § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е посочено, че микропред-
приятията, извън облекченията по реда на закона се третират като малки предприятия. Такъв 
подход е приложен и по отношение на съдържанието на ГФО на двете категории предприятия.  
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Освен основните съставни части на ГФО предприятията по реда на глава VІІ 
Годишни доклади от Закона за счетоводство имат задължението да изготвят и Годи-
шен доклад за дейността, Нефинансова декларация23, Доклад за плащанията към пра-
вителства. Всички разпоредби на закона влизат в сила от началото на 2016 година, с 
изключение на тези за Нефинансовата декларация. Нефинансовата декларация следва 
да се изготвя и публикува от предприятията като част от Доклада за дейността или 
като самостоятелен доклад за отделните отчетни периоди, започващи на или след  
1 януари 2017 година24.  

По реда на чл. 40 от Закона за счетоводството, Декларация за корпоративно 
управление следва да се изготвя от емитентите на ценни книжа (ЦК), кредитните 
институции, застрахователните и презастрахователните дружества съгласно Закона за 
публично предлагане на ЦК. Декларацията може да се изготвя като отделен доклад 
или да бъде включена в Доклада за дейността за отчетни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2016 година.  

Изискването за изготвяне на Нефинансова декларация е ново, въвежда се за пър-
ви път в националното ни законодателство във връзка с изискванията на Директива 
2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за измене-
ние на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова ин-
формация и на информация от многообразието от страна на някои големи предприя-
тия и групи. 

Докладът за плащанията към правителства засяга предприятия от публичен ин-
терес в определени сектори от добивната промишленост, които са извършили едно-
кратно плащане или поредица от свързани плащания в размер до 195 600 лв. на го-
дишна база. Предприятията изготвят доклада за отчетните периоди, започващи на 
или след 1 януари 2016 година. 

Заедно с това е нужно да се отбележи, че са въведени промени и в задължител-
ното изискване за извършване на независим финансов одит на ГФО и КФО на пред-
приятията в аспект на разширяване на обхвата на предприятията, чиито ГФО следва 
да се проверяват от регистриран одитор. И тук от съществено значение е правилното 
дефиниране на категориите и групите предприятия съобразно заложените законови 
показатели. В тази връзка на НФО задължително подлежат ГФО и КФО на следните 
категории и групи предприятия: 

- малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период 
надвишават най-малко два от посочените показатели: 

 Балансова стойност на активите – 2 000 000 лв. 
 НПП за годината – 4 000 000 лв. 
 Средна численост на персонала за годината – 50 човека. 

- средните предприятия; 
- големите предприятия; 
- ПОИ; 
- средни групи; 
- големи групи; 
- всички групи, в състава на които има поне едно ПОИ; 
- всички предприятия в група и предприятието-майка в случай, че коносолиди-

раният ФО подлежи на одит; 

                                                 
23 Виж Николова, Г., студия За нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счето-
водството, сп. Икономика 21, книга 2/2015. 
24 § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството. 
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- всички предприятия, за които по реда на друг нормативен документ се 
изисква одит; 

- всички борсови предприятия и всички АД; 
- нестопанските предприятия. 
 

Освободени от задължителна независима одиторска проверка са микропред-
приятията, които не са ПОИ, както и АД и КД, когато същите не са осъществявали 
дейност през отчетния период. 

С разпоредбите на чл. 37 от новоприетия Закон за счетоводството се разширява 
обхватът на одиторската проверка. Одиторите ще изразяват независимо становище 
върху Финансовия отчет, в т.ч. върху доклади и декларации, които предприятията ще 
изготвят по реда на Закона за счетоводството – Нефинансова декларация, Декларация 
за корпоративно управление и пр., доколкото те стават част от отчета. 

 
Обобщения и изводи 
Счетоводството е важна част от информационната система на предприятието и 

заедно с това е част от системата му за вътрешен контрол. Прилаганите от предприя-
тието счетоводни бази са от изключително значение за организацията на текущо и 
периодично създаваната счетоводна информация за дейността за съответния отчетен 
период. От направените теоретични, нормативни и репрезентативни емпирични из-
следвания по темата за счетоводните бази, прилагани съобразно изискванията на 
Закона за счетоводството от предприятията у нас, биха могли да се отграничат след-
ните няколко момента. 

-  Въведените с новоприетия Закон за счетоводството показатели за класифици-
ране на предприятията в категории и в групи са в съответствие с хармонизираното 
Европейско счетоводно законодателство, и в частност с имплементирането на Сче-
товодна директива 2013/34/ЕС. 

- В зависимост от категорията, в която попада дадено предприятие или 
група, съобразно заложените в Закона за счетоводството показатели, се определя сче-
товодната му база. Въз основа на извършения анализ е видно, че всички предприя-
тия могат да прилагат МСС като своя единствена официална счетоводна база, в т.ч. 
тези, за които съществува изискване за задължителност, и всички останали, които ги 
избират доброволно. Посоченото е предпоставка предприятия от една и съща катего-
рия да прилагат различни счетоводни бази по реда на Закона за счетоводството, а то-
ва ще намери пряко отражение върху представянето на информацията във финансо-
вите им отчети. 

- Поради значимостта на счетоводната база за изготвянето на текущата и пери-
одичната счетоводна информация и предвид разнообразието от нейни ползватели, тя, 
счетоводната база, се оповестява по реда на СС 1 Представяне на финансови отче-
ти. Счетоводната база се посочва в Приложението към ГФО с общо предназначение 
на предприятието. Значимостта на информацията в ГФО на предприятията се подчер-
тава от използването й за вземане на управленски решения, за изчисляване на стан-
дартизирани икономически показатели, за четене от трети за предприятието лица. 

- Изборът на счетоводна база от предприятието е в пряка зависимост от 
цялостната му управленска политика. От избора на счетоводна база в предприятие-
то се определят счетоводната, в т.ч. оценъчната, също и данъчната и пр. политки, за-
лагани от ръководството на отделната стопанска единица. 
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- Налице е взаимна зависимост и обусловеност между показателите за кла-
сифициране на предприятията в категории и в групи и счетоводната база, която те 
са избрали и прилагат. 

- В приложимото счетоводно законодателство са уредени случаите за задъл-
жително и доброволно преминаване от една към друга счетоводна база. Изборност 
на счетоводната база в предприятието е възможна само в предвидените от Закона за 
счетоводството хипотези/случаи. 

- Съществува ясна отлика между понятията счетоводна база и счетоводна 
политика. 

 

Поставянето на темата за приложимите у нас счетоводни бази безспорно пред-
полага разглеждането им в различни аспекти, поради широкото им влияние върху 
счетоводното отчитане на дейността на предприятието и представянето й във финан-
совия му отчет с общо предназначение. Очертаните в изложението ефекти от избора 
на счетоводна база в предприятието намират отражение в ГФО с общо предназначе-
ние на предприятието. Именно поради това те, счетоводните бази, прилагани в пред-
приятието, следва да бъдат оповестявани в Приложението към ГФО и КФО и да се 
имат предвид от страна на различните ползватели при възприемането на информа-
цията. Разгледаните различия в подходите за оценка на отчетни обекти, в прилагани-
те счетоводни принципи, в правилата за текущо отчитане и счетоводно представяне 
на отделни отчетни обекти във ФО, произтичащи от избора на счетоводна база в 
предприятието, по същество водят до различия в частта за установяване на стойност-
ния размер например на нетните активи и на финансовия резултат на предприятието 
за отчетния период, които са ключови показатели в отчета. А както твърди един от 
най-богатите в света инвеститори – Уорън Бъфет, „Печалбата е душата на една 
фирма25.“  
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Abstract: The lev has been the legal tender in Bulgaria since 1880 and since then several 
exchange rate regimes have been changed. The introduced currency board in 1997 is 
expected to act until the Euroarea membership. The questions discussed in the paper are: 
1. What was the development of the exchange rate regimes in the transition period? 2. 
What are the effects of the exchange rate regimes in the country on foreign exchange risk? 
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Българският лев е националната парична единица в страната още от 1880 г. и 
към момента, въпреки че е приет фиксиран валутнокурсов режим под формата на 
паричен съвет, винаги е актуален въпросът какво следва. Включването в Европейския 
икономически и паричен съюз е естествен процес с оглед на пълноправното ни член-
ство в Европейския съюз. Но предизвикателствата за развитието на този съюз и бъде-
щото присъединяване на страната към него също не са малко. Кога това би могло да 
се случи и как би се отразило в икономически и социален аспект са въпросите, които 
са разгледани в доклада, в контекста на валутнокурсовите режими и валутния риск в 
България в периода след 1989 година.   

Европейският паричен съюз се възприема като последния етап на интеграцията, 
тъй като се въвежда единната европейска валута като официално платежно средство 
в съответната държава. За поддържането стабилността на еврото отговаря Европей-
ската централна банка и тя, когато е необходимо може да предприема мерки в негова 
подкрепа на международните пазари като част от провежданата от нея парична поли-
тика. Така паричните политики на страните се обвързват с общата, което се отнася и 
за механизмите за надзор и финансиране. 

Въпреки това, не могат да се пренебрегнат и проблемите, пред които е изправен 
самият Европейски съюз и неговите институции, тъй като мигрантската вълна се 
очаква да се отрази върху неговия бюджет, а оттам и върху финансирането на прио-
ритетните области за всички държави.  

Освен вътрешния „натиск“ за бъдещото единно развитие на 28-те страни, остава 
и състоянието на световната икономика. След глобалната финансово-икономическа 
криза, тя продължава да се възстановява, като през последната година икономиките 
на нововъзникващите пазари също се влошиха (Русия, Китай, Бразилия). Така съще-
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ствува възможност някои от общите политики на Европейския съюз да се преразгле-
дат, за да се направи опит за преодоляване на настоящите и очакваните затруднения. 

Това, разбира се, са темите, които са актуални за настоящата и следващите го-
дини, що се отнася до тяхното отражение върху Европейския паричен съюз и иконо-
мическото развитие на България, както и евентуалното приемане на еврото като офи-
циално платежно средство. Страната ни вече има опит в последните 25 години от 
прилагането на различни валутнокурсови режими (плаващ и фиксиран), което също 
дава възможност да се прецени какви са възможните алтернативи.  

Целта на доклада е да се представят възможните ефекти от включването на 
България в Европейския паричен съюз и приемане на еврото като официално платеж-
но средство.  

 

Конкретните задачи на настоящия доклад са свързани с два основни аспекта: 
- Разглеждане на валутнокурсовите режими в България след 1989 година до 

момента и връзката с валутния риск; 
- Представяне на проблемите пред Европейския паричен съюз и тяхното отра-

жение върху избора за приемане на еврото.  
 

Тези две задачи са дискутирани последователно в доклада, като представеният 
материал е част от по-детайлен анализ по тази тема. 

Преобладаващите въпроси, които се анализират в българската литература в тази 
област са свързани с възможностите и вероятните сценарии за приемане на еврото 
като официално платежно средство в страната, особено след въвеждането на парич-
ния съвет, както и отражението върху макроикономическата рамка (напр. Н. Ненов-
ски, К. Христов, Б. Петров (2001) [1], И. Тодоров (2014) [2] и С. Кирова (2014)) [3].  

В текста се ползват две основни понятия „валутен риск“ и „валутнокурсов ре-
жим“, като е добре да бъде дефинирано тяхното значение за целта и задачите на до-
клада, предвид различното им приложение при отделни автори.  

Валутнокурсовият режим в текста се определя като нормативната основа за де-
финиране на валутния курс на местната спрямо всички останали валути. Като напри-
мер, М. Стоименов го определя като „форма на съществуване на валутния курс в раз-
личните му разновидности, т.е. типа валутен курс, избран от паричните власти“ [4]. В 
документите на Международния валутен фонд няма изрично определение на валут-
нокурсов режим, но се представя класификация на видовете режими, които описват 
какъв валутен курс е приет в дадена държава и как централната банка се намесва в 
нейна подкрепа на пазара.[5] 

За видовете режими се възприема класификацията на Международния валутен 
фонд [5]1.  

Валутният риск се разбира като рискът, който възниква в резултат на проме-
ните в активите и пасивите, както и приходите и разходите на стопанските субекти, 
дължащи се на измененията на валутните курсове [6]. 

Изборът на валутнокурсов режим се отразява както върху провежданата парич-
на политика, така и върху нивото на валутния риск за стопанските субекти, включ-
вайки към тях освен физическите и юридическите лица, и държавата.  

 
 

                                                 
1 Предвид разнообразието на класификации на валутнокурсовите режими в литературата, осо-
бено по отношение на детайлното разграничение между отделните елементи, в доклада е прие-
та възприетата от Международния валутен фонд. За повече детайли: International Monetary 
Fund. Annual Report on Exchange Rate Arrangements and Exchange Restrictions, October 2014, pp. 5-8.  
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Каква е връзката между валутнокурсовия режим и валутния риск? 
В литературата разбирането е, че всеки тип валутнокурсов режим се отразява 

върху дейността на участниците в икономиката на една държава, независимо дали е 
плаващ или фиксиран. Наличието на валутен риск е свързано предимно с практичес-
ката страна на валутнокурсовия режим или какви загуби би понесъл даден субект от 
своята дейност в чужда валута спрямо местната. Именно за това валутният риск се 
разглежда в контекста на валутнокурсовите режими, като за България е интересен 
изборът на конкретен тип режим пред друг.  

Презумпцията е, че при плаващ валутнокурсов режим, като няма значение дали 
той е от типа управлявано или независимо плаване, колебанията на валутните курсо-
ве предполагат високи транзакционни разходи за намаляване влиянието на валутния 
риск върху стопанските субекти. Но при износ предимството на този тип режим е в 
случаите на по-слаба местна валута спрямо водещите международни валути, тъй като 
това позволява стоките и услугите да са по-конкурентни и съответно се насърчава из-
носът  от местната икономика (напр. едно от предимствата за износ, ползвано от 
Китай е по-слабият юан). 

От друга страна, при фиксирани валутнокурсови режими се приема, че няма ва-
лутен риск при фиксиран курс на местната валута към определена (резервна) чужде-
странна валута. Рискът е налице, само когато той е „привнесен“, т.е. риск има спрямо 
валути, към които не е фиксирана съответната чуждестранна (резервна) валута. Друга 
вероятност за валутен риск съществува, в случай че централната банка реши да про-
мени валутнокурсовия режим от фиксиран на плаващ (напр. при швейцарския 
франк). Ето защо, независимо от прилагания режим, икономиките на страните с фик-
сиран и плаващ се наблюдават и анализират.  

 
1. Валутен риск и валутнокурсови режими след 1989 г. в България  
След 1989 г., България, както и други държави от Централна и Източна Европа, 

започват трансформирането на икономиката от планова към пазарна. Всяка от тези 
страни избира свой път, по който да продължи развитието си и в резултат на това 
днес бившите социалистически страни се намират на различен етап. А състоянието 
на икономиката и нейното преструктуриране се отразява върху стабилността на на-
ционалната парична единица за всяка една от страните, което провокира с разглежда-
нето на настоящите въпроси.  

Отражение оказват и прилаганите икономически и финансови политики, които 
директно влияят върху избора за вида на прилагания валутнокурсов режим. Що се 
отнася до държавите в Европейския съюз, определяща е и тяхната цел за включване в 
Европейския паричен съюз.  

В България изборът на валутнокурсов режим се затруднява от това, че по време 
на плановото стопанство, държавата определя валутния курс спрямо валутите на 
страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). А трансформирането от 
планова към пазарна икономика изисква промяна на съществуващия модел на управ-
ление: приемане на съвременно законодателство, изграждане на стандарти и правила 
за финансовата и банковата система и за прилагане на паричната политика от страна 
на централната банка.  

Всъщност съществуват множество въпроси за разрешаване, но ключовите по 
отношение на българския лев и избора на валутнокурсов режим след 1989 г. са:  

 Съществуването на „два български лева“ или т.нар. „множественост на 
валутния курс“. Характерно за периода преди 1989 г. е използването на 
„две валути“ за различни цели: едната е българският лев, прилаган за 
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целите на местната икономика, а вторият е валутният лев, който е бил за 
извършване на операциите на страната чрез външнотърговските дружества 
в държави извън СИВ. Тази „множественост“ на валутните курсове позво-
лява да се предпазва вътрешната икономика от външни кризи и влияния, но 
е приложимо само в затворен тип икономики. Така държавата си е осигури-
ла ресурси в конвертируема чуждестранна валута чрез износ на местни 
стоки.  

 Липсата на конвертируемост на българския лев. Това означава, че трябва 
да се даде възможност свободно да се обменя лев срещу останалите валути, 
а централната банка да има готовност да прилага парична политика и да за-
пази стабилността на местната валута от външни шокове.  

 Трансформиране на централната банка, за да може да отговори на промя-
ната по отношение на валутнокурсовия режим и въвеждане на паричната 
политика, която да е съобразена с пазарните условия. Тя става независима 
от провежданата политика на правителството или други институции, за 
разлика от нейните функции при планова икономика.  

 Емисионна политика. Това е ключов въпрос за поддържането на паричната 
маса в обращение и недопускането на ръст в инфлацията, както и финанси-
ране на задължения на институциите за сметка на нови емисии. 

 Избор на валутнокурсов режим. Тъй като до 1989 г. трудно може да се 
определи какъв точно е ползваният режим според приетите класификации, 
то след това изборът се свежда до плаващ или фиксиран валутнокурсов ре-
жим. Повечето от държавите от Централна и Източна Европа предпочитат 
да въведат фиксиран режим в началото на прехода, за да предпазят своите 
валути от девалвация, а и съществува риск от неуспех при запазване на 
стабилността на валутите.  

 

Разбира се, това са само част от въпросите, които са стоели за разрешаване в на-
чалото на прехода в България, но със сигурност изборът за бъдещото развитие е бил 
труден. Въпреки това, в страната са приложени и фиксиран, и плаващ валутнокурсов 
режим.  

 

 
 

Фигура 1. Средномесечен валутен курс на българския лев спрямо щатския долар  
за периода м. февруари 1991 г. – м. декември 1995 г. [7] 
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По отношение на валутния риск и приложените валутнокурсови режими в 
България в последните 25 години, могат да се разгледат следните периоди. 

o Фиксиран валутнокурсов режим. За кратко след 1989 г. българският лев е 
бил фиксиран, за да не се допусне неговата девалвация след началото на прехода в 
страната. Това е и подходът и на останалите държави от Централна и Източна 
Европа, което позволява да не се допусне рязко обезценяване на местната валута към 
останалите и още в началото на прехода да се насочат усилията към справяне с валут-
нокурсови разлики вместо с други съществени въпроси за трансформирането на ико-
номиката.  

o Плаващ валутнокурсов режим от 1990 г. до 1997 г., като този период е клю-
чов за настоящото състояние на българския лев в момента. На фиг. 1 и фиг. 2 е предс-
тавен валутният курс на българския лев спрямо щатския долар, от които се вижда 
какви са колебанията през годините и кога има резки скокове в курса. Могат да се по-
сочат няколко водещи събития през този период, които променят избраният тип ва-
лутнокурсов режим:  

 криза във финансовата и банковата система на страната 1996-1997 година; 
 девалвация на българския лев спрямо щатския долар (фиг. 2) и спрямо оста-

налите водещи валути; 
 хиперинфрация в началото на 1997 година. 
Тези събития поставят на изпитания функционирането на финансовата система 

в страната, в резултат на което се въвежда отново фиксирания валутнокурсов режим, 
но този път под формата на паричен съвет.  

 

 
 

Фигура 2. Средномесечен валутен курс на българския лев спрямо щатския долар  
за периода м. февруари 1991 г. – м. декември 1995 г. [7] 

 
o Фиксиран валутнокурсов режим от м. юли 1997 г. досега, чрез система на 

паричен съвет. Основният фактор за поддържането на паричния съвет са междуна-
родните валутни резерви (фиг. 3), които трябва да са минимум 100% от паричната 
маса в обращение.  

От приемането на фиксирания валутнокурсов режим през 1997 г. валутните ре-
зерви са покривали винаги паричната маса в обращение, гарантирайки стабилността 
на неговото функциониране. Българският лев е фиксиран към еврото и така централ-



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 304

ната банка няма възможност да прилага парична политика, но се включва като креди-
тор от последна инстанция само в случай на системен риск за банковата система.  

 

 
 

Фигура 3. Международни валутни резерви [7] 
 

Към края на м. април 2016 г. покритието на валутните резерви е приблизително 
около 171%, като общо активите на Управление „Емисионно“ на Българска народна 
банка са 42 308 239 хил. лева. От тях най-голям дял имат инвестициите в ценни кни-
жа, които са в размер на 28 767 389 хил. лева, следвани от паричните средства и пре-
доставени депозити в чужда валута 10 738 833 хил. лева и монетарно злато и други 
инструменти в монетарно злато 2 802 017 хил. лева.  

 
2. Проблеми пред Европейския икономически и паричен съюз 
Европейският паричен съюз предполага преди всичко хомогенна интеграция 

между държавите, така че различията и „пропастите“ в стандарта на живот и иконо-
мическо развитие помежду им да не създават дисбаланси, и то не само финансови, 
свързани с единната валута.  

Ако съществуват значителни разлики в икономическото и социално развитие, 
то провеждането на паричната политика, а и на всички останали общи политики е 
затруднено и изисква допълнителни мерки за преодоляването им. Тъй като, рано или 
късно, тези дисбаланси ще попречат на бъдещото функциониране на паричния съюз 
и на Европейския като цяло. 

Факт е, че в страните в Еврозоната има по-добре развити държави и не толкова 
добре справящи се с прилагането на общата парична политика и дълговата криза от 
2010 година го показа. Същото се отнася и за страните в Европейския съюз извън 
Еврозоната, които са потенциалните бъдещи участници. За справяне с различията по 
отношение на останалите политики се активират дейностите по кохезионната поли-
тика и мерките за подпомагане на по-слаборазвитите региони.  

За паричната политика до дълговата криза липсваха подобни инструменти, 
които да противодействат на дисбалансите. Добри примери за това са Европейският 
надзорен механизъм и Европейският стабилизационен механизъм, имащи за цел да се 
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справят с подобни предизвикателства предварително. Необходимо е повече време, за 
да се види как те работят и какви са резултатите от тяхното функциониране, но на-
пример натискът върху еврото на международните пазари намаля след въвеждането 
на Европейския стабилизационен механизъм.  

 

Трябва да се има предвид, че световната икономика и отделни региони се разви-
ват и не изчакват разрешаването на трудностите в Европейския паричен съюз. Освен 
това, възникват и други предизвикателства, които също имат отражение върху фи-
нансовата и икономическата стабилност. Някои от основните са следните: 

 Критериите от Маастрихт, необходими за присъединяване в Европейския 
паричен съюз. Оказва се, че преди да станат част от него всички държави са 
длъжни стриктно да ги изпълняват. Не така стои въпросът с вече приелите 
еврото държави, тъй като при тях има неспазване на тези критерии, а като 
ответна реакция няма преки санкции за нарушилите ги, както е с повечето 
останали общи политики. А това дава възможност за увеличаване на бюд-
жетния дефицит и външният държавен дълг и не толкова стриктно спазване 
на правилата от отделните държави. На практика се оказва, че страните, по-
следни присъединили се (Естония, Литва, Латвия) са по-коректни спрямо 
тези правила. Това изисква преди всичко постигането на механизми за кон-
трол върху основните фискални и финансови показатели на тези страни след 
приемане на еврото, а не само преди това.  

 Финансови и икономически кризи. След глобалната финансова и икономичес-
ка криза от 2007 г. се оказа, че приелите еврото, поради различията в разви-
тието и редица пропуски за точно тези критерии, както и управлението на 
външния държавен дълг, допринесоха за формирането на още една криза – 
дълговата от 2010 г. тя засегна по различен начин отделните държави в 
Еврозоната, но се отрази и върху повечето държави в Европейския съюз, из-
вън паричния съюз. В резултат на това Европа все още се възстановява от 
последвалата рецесия. Механизмите, приети за справяне с последната дълго-
ва криза, засега работят, като се очаква те да се справят и с други подобни 
кризи. Въпросът за финансовата и икономическата политика на ниво отдел-
ни държави остава, т.е. ако не се съобразяват с общите мерки на паричната 
политика, отново може да се очакват нови кризи. 

 Мигрантска вълна. Това е едно от предизвикателствата засега само пред Ев-
ропейския съюз, но ако мигрантският поток се продължава да се увеличава, 
вероятно ще се наложи преразглеждане на приоритетите и тяхното финанси-
ране от страна на общия бюджет, предвидени за останалите общи политики, 
включително и за кохезионната. Така се предполага отлагане на справянето с 
дисбалансите в Европейския съюз и в Еврозоната.  

 Членство в Европейския съюз и / или Еврозоната. В контекста на желанието 
на Великобритания да напусне Европейския съюз и очаквания референдум, 
стабилността на еврото на международните пазари и на провежданата парич-
на политика са силно уязвими. Същото се отнася и ако друга държава реши 
да дискутира дали да продължи да е член на тези два съюза. Разбира се, не 
трябва да се пропуска и алтернативата да се приеме държава, която не 
изпълнява тези критерии и това допълнително да усложни функционирането 
на паричния съюз.  

Проблемите пред Европейският паричен съюз не са малко и това изисква прила-
гането на парична политика, която да се синхронизира между всички държави, особе-
но що се отнася до спазването на фискална и финансова дисциплина.  
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Изводи 

България за последните 25 години има опит с прилагането на плаващ и фикси-
ран валутнокурсов режим. Както показа и практиката, за управляваното плаване на 
българския лев към останалите валути е необходимо провеждането на активна парич-
на политика от страна на централната банка, обвързана не само пряко с валутния 
курс, но и останалите регулаторни нейни функции, като надзорната и емисионната.  

Избраният фиксиран валутнокурсов режим под формата на паричен съвет, ста-
билизира финансовата система (банкови и небанкови институции) и създаде прогно-
зируемост на бизнес средата. Що се отнася до валутния риск, то спрямо еврото, сто-
панските субекти в страната нямат такъв, но имат към останалите валути, нефикси-
рани към еврото, като водещи са щатският долар, британската лира, швейцарският 
франк. 

В България евентуалното преминаване от фиксиран валутнокурсов режим към 
плаващ се очаква да настъпи след приемането на еврото като официално платежно 
средство. Въпреки че страната в тази ситуация е по-неконкурентоспособна по отно-
шение на износа, особено в условия на растеж на световната икономика. Но при 
приемането на друг плаващ валутнокурсов режим, поне това показва стопанското 
развитие на страната, е трудно да се предпази българският лев от разликите във ва-
лутните курсове, а оттам и поддържането на стабилност на финансовата и банковата 
система. Освен това, се изисква и прилагането на активна парична политика и сери-
озно експертно познание за функционирането на финансовите пазари, включително и 
за валутният.  

Не бива да се забравят проблемите пред Европейският паричен съюз, които 
поставят пред изпитания страните, приели еврото за свое платежно средство. Що се 
отнася до критериите от Маастрихт, България ги изпълнява и би могла да ги изпълни 
и за период от две години, но към момента по-добрият вариант е да се изчака. 
Въпреки това, приемането в т.нар. валутнокурсов механизъм (ERM 2) би показало на-
меренията за бъдещо присъединяване към еврозоната, каквото е и логичното разви-
тие по отношение на интеграцията на страната.  
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Abstract:  The actuality of the problem is determined by legislative changes for the insurance 
sector with the entry into force of the new regulatory framework Solvency II directive 
2009/138 / EC, which significantly raises the capital requirements for the companies. Each 
insurer must prove its capital adequacy, as well as create management systems to ensure 
how the modus operandi take risks where reinsurance.  The regulation is very complex and 
therefore the author of the thesis aims to explore the current state of the assets and 
liabilities of insurance companies. Focus of the study is the first pillar of the "Solvency II", 
which is based on evaluation of all balance sheet items of insurance companies at their 
market value. This approach requires the calculation of net asset value, consistent with 
their market values, i.e. the value of assets minus liabilities. The subject is the financial 
position of insurance companies. The study focused on the rules for calculating the capital 
system of insurance companies in Bulgaria. The aim is to explain and reveal peculiarities 
and difficulties in the analysis of assets and liabilities of insurance companies under the 
modular approach to calculating the Solvency Capital Requirement.. 
 

Кey words:  insurance, solvency, assets, liabilities 
 
 

Актуалността на разглежданата проблематика се определя от законодателните 
промени в страните от ЕС, свързани с решенията на Европейската комисия за създа-
ването на предпоставки за прехода на застрахователните дружества към „Платежо-
способност II”, посредством приемането на Директива 2009/138/ЕО. Прилагането на 
системата „Платежоспособност II” е сериозен проблем за всички застрахователни 
дружества от Европейския съюз. 

Обект на изследването е финансовото състояние на застрахователните дружест-
ва. Предмет на изследването са правилата за изчисляване на капиталовата адекват-
ност на застрахователните дружества в България. Целта е да се обяснят и разкрият 
особеностите и трудностите при анализа на активите и пасивите на застрахователни-
те дружества съгласно модулния подход  за изчисляване на капиталовото изискване 
за платежоспособност 

Основната цел на проекта на нов Кодекс за застраховането е въвеждането в 
българското законодателство на разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно 
започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане, както и 
на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 
2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС. С проекта на Кодекса за застраховането се въвеждат и раз-
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поредбите на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
застрахователното посредничество, както и на Директива 2009/103/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при из-
ползването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за 
сключването на такава застраховка. В допълнение на транспонирането на горепосо-
чените директиви с проекта на кодекса се предлага усъвършенстване на норматив-
ната уредба с цел по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни 
услуги. 

В Кодекса за застраховането от 01.01.2016г. се въвежда нов режим за опреде-
ляне на капиталовите изисквания на застрахователя, съответно презастрахователя, на 
неговите резерви, както и на правилата за инвестиции на средствата му, като гаран-
ция за финансовата стабилност и изпълнението на задълженията по застрахователни-
те и презастрахователните договори.  

Усъвършенства се режимът на системата на управление на застрахователите и 
презастрахователите. Регламентират се функциите по управление на риска, вътрешен 
одит, вътрешен контрол, актюерска функция. Регламентира се задължението всеки 
застраховател или презастраховател да публикува годишен доклад за платежоспособ-
ност и финансовото си състояние, което ще позволява на всяко заитересовано лице да 
извършва непосредствен анализ на тяхното състояние с оглед информиран избор на 
доставчик на застрахователна услуга.  

С оглед правилата за прилагане на Директивата Платежоспособност II се създа-
ват условия за застрахователите с по-ограничен обем на дейността да извършват дей-
ността си при изискванията преди 01.01.2016 г. във връзка финансовото състояние, 
което ще им спести разходите им за адаптиране към усложнените модели за надзор  
на платежоспособността съгласно изискванията на новата европейска уредба. Застра-
хователите, които изберат да се възползват от този облекчен режим, няма да имат 
възможност да извършват дейност в рамките на общия пазар по силата на право на 
установяване или при свободата на предоставяне на услуги. Наред с това, с оглед 
подобряване на управлението, тези застрахователи ще прилагат общите усъвършен-
ствани правила за системата на управление и публично оповестяване.  

 
I 

 
Застрахователният фонд е образуван от натрупването на средства и услуги: 

резерви и запаси, спестявания, социално обезпечение, застраховане. Всичките форми 
и видове на натурална и парична помощ на икономиката и населението се акумули-
рат в такива своеобразни „застрахователни“ фондове.  

В условията на пазарна икономика, която в основата си съдържа предприема-
ческата дейност на стопанските субекти под различна форма на собственост, управ-
ленските функции на държавата в сферата на застраховането и организацията на 
застрахователната защита са ограничени и се проявяват в управлението на социални-
те обществени рискове, в определянето на порядките, формите и условията за регули-
рането на дейностите на застрахователния пазар.  

Средствата, които образуват застрахователния фонд, могат да бъдат разграниче-
ни на средства, собственост на застрахователното дружество, и средства, собственост 
на застрахованите лица. Собствените средства са необходими на застрахователното 
дружество, за да може то да получи лиценз и стартира своята дейност. Наред с това 
собствените средства на застрахователя представляват своеобразна гаранция за из-
пълнението на задълженията му към застрахованите лица по повод сключените 
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застрахователни договори. В случай че събраните застрахователни вноски и образу-
ваните от застрахователя технически резерви се окажат недостатъчни да покрият въз-
никналите задължения по застраховките, именно собствените средства ще са послед-
ният „буфер”, от който ще се вземат средства, за да се изплатят обезщетенията. 
Собствените средства на застрахователното дружество включват: записания акционе-
рен капитал, капиталови резерви, преоценъчен резерв, премии от емисии, неразпре-
делена печалба и непокрита загуба.  

Застрахователните дружества разполагат с и управляват средства, които са 
собственост на застрахованите. Тук могат да се отнесат средствата на: запасния 
фонд;  математическите резерви; резервите по застраховки „Живот”, свързани с ин-
вестиционен фонд; резерв за капитализирана стойност на пенсиите; резервите за 
предстоящи (висящи) загуби и др. 

Средствата, формиращи застрахователния фонд, могат да са финансови сред-
ства (пари в касата и разплащателната сметка, банкови депозити, придобити ценни 
книжа и др.) или да бъдат под формата на материални дълготрайни активи (например 
сгради или транспортни средства).  

Средствата на застрахователния фонд могат да служат за покриване на текущи 
задължения и/или предварително известни или неизвестни бъдещи потребности на 
застрахователното дружество.  

Източниците за формирането на застрахователния фонд са: уставният капитал 
на застрахователното дружество; постъпващите застрахователни (и презастрахова-
телни) вноски; доходите, получени от инвестирането на застрахователните резерви и 
собствените свободни средства на застрахователя. За да получи лиценз и за да започ-
не своята дейност, застрахователното дружество  е  необходимо да притежава собст-
вен, акционерен капитал (при взаимозастрахователните кооперации – дялов капитал). 
Този капитал е и част от застрахователния фонд, макар и да не е основен източник за 
неговото формиране. 

Постъпващите застрахователни вноски са основният източник за образуването 
на застрахователния фонд. Техният размер зависи от редица фактори като: вид 
застраховка; брой сключени застраховки; вероятност за настъпване на неблагоприят-
но събитие; размер на застрахователните суми на застрахованите обекти; възприетата 
система за обезщетение и др. 

Доходите, получени от инвестирането на застрахователните резерви и собстве-
ните свободни средства на застрахователя, са третият източник за формиране на 
застрахователния фонд. Колкото по-голяма е получената доходност от инвестираните 
средства, толкова повече се увеличава делът на този източник при образуването на 
фонда. Съгласно нормативната база застрахователните дружества са задължени да 
инвестират средствата в конкретни инвестиционни инструменти, като целта е да се 
минимизира рискът, свързан със загуби от инвестиционна дейност.  

Разходването на средствата от застрахователния фонд се извършва във връзка с: 
плащания, обусловени от настъпването на покрити рискове или други условия, пред-
видени в застрахователните договори; разноските за издръжка на дейността на дру-
жеството; други плащания, които съпровождат текущата дейност на застрахо-ва-тел-
ното дружество. 

Плащанията, обусловени от настъпването на покрити от застрахователния до-
го-вор рискове, заемат най-голям дял от всички плащания на застрахователя. Тяхното 
предназначение е да покрият претърпените загуби от застрахованите, породени от 
настъпил застрахователен случай. Величината на тези плащания е в тясна зависимост 
от честота и тежината на загубите.   
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В процеса на своята дейност застрахователят извършва плащания, които не са 
свързани с покритите рискове, но се извършават, за да може той да функционира като 
икономически субект на пазара и да издържа своята дейност. Тези плащания, свърза-
ни с текущата издръжка на дейността, наречени разноски на застрахователното дру-
жество, са свързани с организирането, управлението и разпределението на застрахо-
вателния фонд.  

Към другите плащания, които съпровождат текущата дейност на застраховател-
ното дружество, могат да се отнесат: дължимите данъци и такси; погасяване на 
кредити и дължими лихви; покриване на отрицателни разлики от промяна на валутни 
курсове и др. 

  
Таблица 1. Активи на застрахователните дружества в България  

за периода 2010-2016 г. 
 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 31.03.2016 г.   
Активи 

(млн. лв.) 
Активи 

(млн. лв.) 
Активи

(млн. лв.) 
Активи

(млн. лв.)
Активи

(млн. лв.)
Активи 

(млн. лв.) 
Активи 

(млн. лв.) 

Oбщо 4737,0 4803,8 5303,8 5261,4 5680,2 6117,1 6261,0 

Застрахова-
телни 
дружества, 
извършващи 
животозаст-
раховане 

1095,9 1092,6 1180,4 1261,1 1463,5 1658,7 1739,1 

Застрахова-
телни 
дружества, 
извършващи 
общо 
застраховане 

3562,4 3628,3 4040,5 3989,0 4216,6 4458,3 4521,8 

вкл. 
Презастра-
ховатeлни 
дружества 

1631,5 1599,4 1996,7 1769,1 1916,0 2061,0 2111,0 

Здравнооси-
гурителни 
дружества 

78,7 83,0 82,8 11,3 0,2 0,1 0,1 

 

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, 
които осъществяват дейност в България, възлизат на 6.261 млрд. лв. към края на март 
2016 г. Техният размер се увеличава с 315.8 млн. лв. (5.3%) в сравнение с края на 
март 2015 г. (5.945 млрд. лв.) и със 143.9 млн. лв. (2.4%) спрямо края на четвъртото 
тримесечие на 2015 г. (6.117 млрд. лв).Данните са показани в Таблица 1.  

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със  
174.2 млн. лв. (11.1%) – от 1.565 млрд. лв. към края на март 2015 г. до 1.739 млрд. лв. 
към края на същия месец на 2016 г. Спрямо края на декември 2015 г. (1.659 млрд. лв.) 
те се увеличават с 80.4 млн. лв. (4.8%). Техният относителен дял в общия размер на 
активите към края на март 2016 г. е 27.8%, при 26.3% към края на първото тримесе-
чие на 2015 г. и 27.1% в края на декември 2015 г. 
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Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се 
увеличават със 141.6 млн. лв. (3.2%) – от 4.380 млрд. лв. към края на март 2015 г. до 
4.522 млрд. лв. към края на същия месец на 2016 г. Те нарастват с 63.5 млн. лв. (1.4%) 
спрямо края на декември 2015 г. (4.458 млрд. лв.). Към края на март 2016 г. Относи-
телният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застра-
ховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна 
дейност, е 72.2% при 73.7% в края на първото тримесечие на 2015 г. и 72.9% към края 
на декември 2015 г. 
 

Таблица 2. Инструменти включени в активите на застрахователите в България  
за периода 2010-2016 г. 

 

Активи по инструменти и валута

(в хил. лв.) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.3.2015 31.12.2015 31.3.2016

ОБЩО 4 736 989 4 803 790 5 303 760 5 261 364 5 680 249 5 945 132 6 117 113 6 260 976
1. Парични средства в каса 23 155 9 554 15 328 13 920 12 504 11 987 11 909 11 024
  - в лева 22 557 9 402 15 173 13 855 12 404 11 686 11 788 10 956
  - в евро 592 141 152 61 96 295 116 66
  - в долари 3 9 2 3 3 3 3 1
  - в други валути 3 3 1 1 2 2 2 1
2. Депозити 946 058 895 633 1 119 859 898 729 746 989 792 251 648 032 731 908
  - в лева 583 734 589 850 604 652 517 276 430 441 406 647 368 375 391 247
  - в евро 216 545 135 667 116 998 122 206 128 005 142 878 123 135 140 211
  - в долари 6 613 1 691 2 204 9 531 6 022 11 200 3 763 14 656
  - в други валути 139 166 168 425 396 005 249 716 182 521 231 526 152 759 185 793
3. Предоставени кредити 164 273 80 264 72 682 107 632 119 718 126 560 163 202 215 670
  - в лева 53 207 76 532 69 233 95 386 107 315 114 027 147 846 202 760
  - в евро 9 638 3 731 3 447 12 230 12 382 12 509 15 334 12 888
  - в долари 0 0 2 17 21 24 22 22
  - в други валути 101 428 0 0 0 0 0 0 0
4. Ценни книжа, различни от акции 1 759 169 2 168 853 2 430 170 2 384 504 2 812 032 2 970 671 3 132 476 3 161 376
5. Акции и други форми на собственост 499 195 435 242 448 955 510 582 607 573 649 158 704 831 734 958

5.1. Акции (в т .ч. дялове на договорни фондове) 284 851 268 528 318 679 379 648 476 107 517 555 556 639 481 148
5.2. Други форми на собственост  ² 214 345 166 713 130 276 130 934 131 466 131 604 148 192 253 810

6. Инвестиционни имоти 150 009 148 254 142 553 169 052 185 385 186 347 187 884 188 178
7. Финансови деривати 3 395 97 5 242 1 454 373 738 4 208 7 805
8. Нефинансови активи 92 952 100 113 108 041 97 222 99 591 100 760 93 208 94 453
9. Вземания от застрахователни операции 715 420 578 087 566 769 665 194 668 881 668 448 681 533 631 713

9.1. От  преки застрахователни операции 382 655 427 499 417 804 432 358 469 642 488 163 465 444 494 208
  - в лева 379 421 423 823 414 775 429 396 466 404 484 908 460 406 489 112
  - в евро 3 099 3 213 2 799 2 812 3 114 3 247 5 038 5 096
  - в долари 134 461 228 128 124 8 0 0
  - в други валути 1 1 2 23 0 0 0 0

9.2. От  презастрахователни операции 332 765 150 588 148 965 232 835 199 239 180 285 216 089 137 506
  - в лева 15 593 15 406 33 677 67 263 78 956 71 171 50 680 29 807
  - в евро 62 606 46 394 20 075 44 548 27 326 17 494 39 339 25 792
  - в долари 879 298 8 62 0 1 10 1
  - в други валути 253 687 88 490 95 205 120 963 92 957 91 619 126 060 81 906
10. Други активи 383 363 387 694 394 161 413 074 427 203 438 213 489 831 483 890
  - в лева 379 893 376 495 393 225 412 602 406 081 413 355 470 098 464 808
  - в евро 3 450 3 144 648 472 18 860 21 039 17 110 16 621
  - в долари 0 1 155 25 0 2 261 2 526 2 622 2 462
  - в други валути 21 6 900 263 0 0 1 292 0 0

Брой на наблюдаваните единици 66 65 63 59 60 60 58 57
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В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахо-
вателна дейност, към края на март 2016 г. преобладават притежаваните ценни книжа, 
различни от акции, които на годишна база се увеличават със 190.7 млн. лв. (6.4%) до 
3.161 млрд. лв./вж.Таблица 2./ Спрямо края на март 2015 г. депозитите намаляват с 
60.3 млн. лв. (7.6%) до 731.9 млн. лв., акциите и другите форми на собственост се 
увеличават с 85.8 млн. лв. (13.2%) до 735 млн. лв, а средствата във вземания от 
застрахователни операции намаляват с 36.7 млн. лв. (5.5%) до 631.7 млн. лв. В края 
на първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от 
акции, е 50.5%, при 50% към края на същото тримесечие на 2015 г., на депозитите - 
11.7% при 13.3% към края на март 2015 г., на акциите и другите форми на собстве-
ност – 11.7% при 10.9% към края на март 2015 г., и на вземанията от застрахователни 
операции – 10.1% при 11.2% към края на първото тримесечие на 2015 г. 

Във валутната структура на активите основен дял имат активите в левове, които 
са 43.7% от общия размер на активите към края на март 2016 г. при 42.7% към края 
на първото тримесечие на 2015 г. Активите в евро са 29.6% при 28.1% към края на 
март 2015 г. Към края на март 2016 г. активите в щатски долари са 3.2% при 4.1% 
към края на първото тримесечие на 2015 г., а в други валути – 23.5% при 25.1% към 
края на март 2015 г. 
 

Таблица 3. Пасиви на застрахователните дружества в България 
за периода 2010-2016 г. 

Пасиви по инструменти и валута

(в хил. лв.) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.3.2015 31.12.2015 31.3.2016

ОБЩО 4 736 989 4 803 790 5 303 760 5 261 364 5 680 249 5 945 132 6 117 113 6 260 976
1. Собствен капитал 1 487 846 1 571 203 1 836 886 1 726 471 1 864 380 2 002 070 1 936 499 2 012 553
2. Получени кредити 47 141 47 576 54 598 63 524 106 654 109 233 136 159 158 122
  - в лева 20 274 15 136 15 801 15 534 53 775 54 398 81 324 103 288
  - в евро 26 866 32 440 38 797 47 989 52 879 54 835 54 835 54 835
  - в долари 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в други валути 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ценни книжа различни от акции 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в лева 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в евро 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в долари 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в други валути 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Финансови деривати 1 243 5 671 1 343 777 6 774 8 705 2 915 1 691
5. Застрахователни технически резерви 2 608 389 2 828 629 3 071 648 3 077 559 3 308 477 3 427 806 3 527 525 3 613 288

5.1. Нетно участие на домакинствата в 
животозастрахователни резерви 514 602 584 932 662 499 754 652 864 979 933 853 1 006 444 1 049 929
5.2. Пренос - премиен резерв и резерв за предстоящи 
плащания 2 093 787 2 243 697 2 409 150 2 322 907 2 443 498 2 493 953 2 521 082 2 563 358

6. Депозити получени от презастрахователите 27 405 31 430 36 010 36 354 28 500 30 619 25 294 24 986
  - в лева 27 405 31 430 36 010 36 354 28 500 30 619 25 294 24 986
  - в евро 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в долари 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в други валути 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Задължения по застрахователни и презастрахователни 
операции 416 316 185 173 174 631 217 450 235 125 200 923 323 146 283 507
  - в лева 138 101 139 579 141 442 138 991 156 523 178 395 223 413 232 413
  - в евро 64 531 30 239 16 642 12 715 12 539 12 026 29 599 31 447
  - в долари 51 84 1 107 733 7 45 105
  - в други валути 213 634 15 271 16 546 65 637 65 330 10 495 70 090 19 543
8. Други 148 649 134 108 128 645 139 229 130 339 165 775 165 575 166 829
  - в лева 131 572 134 108 125 543 121 655 126 829 160 238 165 156 161 947
  - в евро 15 262 0 3 056 17 575 3 510 5 537 419 4 882
  - в долари 0 0 0 0 0 0 0 0
  - в други валути 1 815 0 46 0 0 0 0 0

Брой на наблюдаваните единици 66 65 63 59 60 60 58 57  



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX БСУ - 2016 
 

 313

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, 
към края на март 2016 г. са 6.261 млрд. лв /вж.Таблица3./ Собственият капитал е 
2.013 млрд. лв. към края на март 2016 г., като се увеличава с 10.5 млн. лв. (0.5%) спр-
ямо края на март 2015 г. (2.002 млрд. лв.). Неговият дял в размера на пасивите към 
края на първото тримесечие на 2016 г. е 32.1% при 33.7% към края на същото триме-
сечие на 2015 г. Към края на март 2016 г. застрахователните технически резерви на-
растват на годишна база със 185.5 млн. лв. (5.4%) до 3.613 млрд. лв. 

 
*     *     * 

 
Вече бе посочено, че застрахователите в България отчитат тенденция към 

увеличаване на активите за периода 2010-2016година. В ситуация на увеличаване на 
активите на застрахователните дружества неговите мениджъри трябва да насочват 
внимание към повишаване на рентабилността и ефективността от неговата работа. В 
тази връзка особено внимание заслужава анализът на основни финансови показатели 
като „възвръщаемост на собствения капитал“, „възвращаемост на активите“,  „рента-
билност на приходите от прадажби“. На база на посочените показатели мениджърите 
могат да направят задълбочен анализ на финансовото състояние на застраховател-
ното дружество, тоест да установят основните причини и фактори, които оказват най-
съществено влияние върху финансовия резултат, респективно върху рентабилността 
и ефективността от работата на застрахователното дружество. Усилията на мениджъ-
рите трябва да бъдат насочени към запазване или увеличаване на печалбата на 
застрахователното дружество. 
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Abstract: The report examines the nature and manifestation of financial - economic crisis 
in the country. Topicality in the choice of this theme is conditioned by the scale of the crisis 
relatively delayed reactions that Bulgarian politicians take to respond to the crisis, it is 
extremely difficult socio-economic situation in which there are a large part of economic 
entities in the country, due to the crisis. The main manifestations of the crisis in Bulgaria 
are bankruptcies of companies in the real sector, growth of intercompany zadlazhyalost 
and nobsluzhvanite chalk. The decision is clearly a long-term orientation towards 
stimulating activities such as education, increasing the competitiveness and sustainability 
of small and medium businesses through information and non-financial support 
employment promotion. 
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Финансовата и икономическа криза, която се започна през 2008 г. и се разви 
през следващите години е обект на множество анализи, в това число политически, 
икономически и социални. Няколко години след началото й, вече е натрупана солид-
на аналитична литература свързана с този проблем. Но все още икономистите спорят 
дали взетите мерки в самото начало на кризата са били напълно адекватни, за да се 
омекоти рецесионния ефект. Истината е, че отзвукът на тази криза се чувства и днес, 
осем години по-късно, като много държави изпитват трудности да се измъкнат убеди-
телно от дърпащата ги назад рецесия. Това само по себе си означава, че е нужно по-
добро разбиране за това как икономическите кризи възникват и се развиват.  

Попадането на целия свят в “капана” на безпрецедентната криза ни насочва към 
размисли, че кризата е не само финансова и икономическа, но и криза на сигурността, 
на доверието, на морала и ценностите, и да потърсим оптимизъм за бъдещето устой-
чиво обществено развитие. Избягването от тази проблематика е невъзможно в 
настоящия момент, поради факта, че кризата засяга не само икономиката, политика-
та, системите за социална сигурност, битието и мисленето на всички граждани. Кри-
зата се явява своеобразна критика на икономическата наука и икономическата профе-
сия. Поставената тема предполага към икономическите и социалните проблеми да се 
подходи от различни позиции и в различни ракурси. Проблемът за световната криза 
вълнува не само  икономисти и икономическата наука, но поставя и своята социална 
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тежест, стои пред отговорните национални и международни институции. Икономи-
ческата наука е поставена пред предизвикателствата на кризата. Актуалността на 
проблема се предопределя от факта, че съвременната криза порази всички страни и 
народи, като по-голямата част от тях – материално, а друга част се изплаши за бъде-
щето на своя икономически и политически статус. Съвременната криза се разрази по 
логика, която е различна от теориите за икономическата цикличност и се характери-
зира най-вече с трансформацията на своята природа. Тя започна като финансова, пре-
расна в икономическа, оттам в социална, впоследствие се трансформира в дългова и 
вече са налице сигнали за преминаването й в политическата фаза.  

Знанието за нашето място между страните-членки на ЕС (и не само) по редица 
важни икономически, социални, екологични, технико-икономически, технологични и 
други показатели е важно, за да разберем колко уязвима е България в сегашната све-
товна икономическа криза и колко по-трудно ще ни бъде излизането от нея. Като 
малка отворена икономика с валутен борд България е уязвима на външни шокове, т.е. 
реалистично е да се очаква известно пренасяне на негативни ефекти от глобалната 
финансова криза още повече, че се разпространява във всички отрасли на световните 
икономики. Глобалната финансова криза се отразява негативно във всички сектори 
на националната ни икономика и реалните доходи на населението, но като най-засег-
нат се изявява финансовият сектор. Финансовият и капиталовият пазар са все още 
много раздробени в България (и в цяла Югоизточна Европа) и световната финансова 
криза няма как да не даде отражение. 

Цялата сериозност на икономическата ситуация в България, задълбочаващите се 
проблеми и противоречия, изчерпания кредит на доверие към управляващите сред 
част от населението поражда необходимостта от бързо намиране на изход от кризата.  

Очертават се следните възможности за това: 
– очевидно чисто монетарния подход имаше своето ограничено приложение-до-

веде до овладяване на инфлацията, цялостно стабилизиране на икономическата об-
становка, довършване на преструктурирането на непроизводствената и производстве-
на сфера и др.  

– сериозна промяна в цялостната философия на фиска – намаляване на данъчна-
та тежест като се преструктурира по групи стоки ДДС, въвеждане на единна ставка 
по данък печалба, която да се плаща от всички фирми, да се създадат сериозни данъч-
ни облекчения при инвестиции, износ, разкриване на нови работни места и др. – да 
продължат усилията на държавата по привличане на чуждестранни стратегически ин-
веститори, както и по създаване на подходящ инвестиционен климат, въпреки 
неблагоприятната външна среда на Балканите.  

– правителството да изведе като приоритет във външната си политика възста-
новяването на традиционни пазари по света, както и намиране на нови такива за уве-
личаване на износа.  

Успоредно с това е наложителна промяна и в досегашната структура на износа. 
Страната е сравнително бедна на ресурси и от икономическа гледна точка е оправдан 
износа не просто на суровини, а на преработени в стоки суровини. Решаването на 
проблемите около сигурността на АЕЦ Козлодуй ще позволи и в бъдеще без пробле-
ми за българската икономика да се изнася и ел. енергия. Необходимо е да продължи и 
търсенето на алтернативни източници на енергия.  

Необходима е промяна и в отношението на държавата към селското стопанство 
и туризма. При оптимално съчетаване на частните и държавни интереси в тези отрас-
ли може да се постигне по-добро използване на наличната база, условия и подготвени 
кадри както и директни постъпления от валута в страната, така необходими за под-
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държане на валутните резерви на БНБ и обслужване на външния дълг на страната.  
Всичко това, съчетано със завършване на структурната реформа в страната, 

трябва да доведе до постепенно оживяване на икономиката, ограничаване на безрабо-
тицата до поносими за обществото граници, повишаване доходите на населението и 
нормализиране на икономическия живот в страната.  

Необходима е радикална промяна на принципите, в съответствие с които се реа-
лизира политиката на държавите в съвременния свят и съобразно които развиват 
международните отношения като цяло и обществените отношения във всяка една 
страна.  

Това означава: 
– На преден план трябва да бъдат принципите на свободата на всеки народ, дър-

жава, човек, а не на хегемонистична политика, на егоистични национални интереси 
на отделни страни с агресивни правителства, разрушавайки своите общества. Тук ва-
жен момент е сътрудничество, коопериране на икономики за траен финансов и ико-
номически стабилитет на повече от една страна.  

– В политиката на действията на всяка държава и общество предимство трябва 
да имат отговорността и дълга на всеки човек към опазването и съхранението на цен-
ните ресурси.  

– Принципите на свободата и дълга не могат да се реализират пълноценно, ако 
не се спазват изискванията на принципа справедливост по отношение на всеки човек, 
група и народ, независимо от тяхната расова, етническа и религиозна принадлежност, 
към всяка държава и независимо от нейния мащаб и роля в световната общност.  

– За да функционират ефективно и демократично всички общества и общности 
от държави трябва да прилагат принципа на субсидираността, на рационалното под-
реждане на всички дейности и отговорности отгоре до долу и отдолу нагоре, давайки 
ръст на израз, глас и отношение на гражданското общество.  

– В условията на нарастващи заплахи от глобален характер е необходимо във 
всяка ситуация на бедствие и катаклизъм, в която и да е точка на света, всички 
народи и държави да бъдат повсеместно солидарни.  

Необходима е и радикална промяна в международните и световни институции и 
организации. Освен това е необходимо до се променят принципите за вземане на 
решение и налагане на вето. Във връзка с необходимостта от ефективно функциони-
ране на световната финансова система държавите под егидата на ООН е редно да из-
работят принцип на контролиране или своеобразен мониторинг на световните финан-
сови операции и транзакции. Тук трябва да включим и създадените след Втората све-
товна война и в началото на 90-те години на XX век световни институции и организа-
ции като Международния валутен фонд, Световната банка, Световната търговска 
организация и други да бъдат реформирани и изградени по нов начин в съответствие 
с потребностите на епохата, а не с потребностите и интересите на своите създатели. 
Когато се заговори за потребности, те винаги са различна и по национална черта, 
държавите имат национална роля не само като ядра на цивилизацията, без която тя не 
би възможна, но и като ядра – центрове в глобалните мрежи на съвременната епоха. 
Какво е редно да се направи и е възможно на първо време, за да се спре бъдещото 
унищожаване на нации и държави? Жан Жак Русо още през 1750 година казва, че де-
градацията на цивилизацията е отишла много далеч, но именно държавата е тази, 
която може да въведе ред в обществото и да спре неговото падение. В този смисъл на 
първо място, да бъде въведен държавен ред, който да представлява достойно народа, 
носейки просперитет, сигурност и достойна защита. Другото което също е важно 
държавата да впрегне целия си авторитет, закони и институции, за да провери в каква 
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степен са изпълнени следприватизационните договори. При доказване на престъпле-
ния, тази собственост да се национализира, така както правят развитите държави в 
Европа. Друг много важен инструмент е строгият контрол над различните частни мо-
нополисти в икономиката, енергетиката, търговията, масмедиите и във всички други 
сфери на обществената дейност, като се стимулира конкуренцията, за да бъде осигу-
рена възможност за избор, за алтернатива.  

Не на последно място при изчерпване на фискалния резерв да не се посяга на 
другите инструменти на националната финансова система, а да се потърси заем от 
Международния валутен фонд или Световната банка, с който да се изплатят задълже-
нията на държавите към частния бизнес и да се увеличат пенсии и заплати в съответ-
ствие с натрупаната инфлация. В този ред на думи е хубаво да се доразвиват големи-
те възможности за съживяване на икономиката и ограничаване на безработицата чрез 
отпускане на ниско лихвени кредити за средния и дребен бизнес. Оживяването на 
българската икономика ще създаде нови възможности.  

Когато се говори за икономическа и глобална криза е наложително да се обърне 
внимание за стимулиране и на раждаемостта, разработването на програми, които да 
стимулират раждаемостта на младите семейства, като на онези, които имат две или 
три деца да се осигуряват жилища чрез ниско лихвени кредити и общинско строител-
ство. Така ще се развие цялата инфраструктура, свързана с отглеждането, възпита-
нието и обучението на децата. Говорейки и за раждаемост, следва да поговорим за 
грамотност, нужни са комплексни програми за ограмотяване и образование, осигуря-
ване на възможности за кандидатстване и достъп до работни места, осигуряване на 
работа, строителство на собствени жилища за качествена интеграция на ромите в 
съответствие с Националната стратегия за ромите, изготвена от българската страна.  

От разгледаното до тук може да си направим следните изводи, че причина за 
кризата е робуването на “неолибералните” виждания на водещите икономисти, поли-
тици и финансисти за: авторегулацията на пазара и ненамесване на държавата дори в 
криза; почти пълното оттегляне на държавата от регулация на икономиката и надзор 
на съответните институции и особено на финансовите пазари; провеждането на ре-
стриктивна политика и в нормални и в кризисни условия; с нищо неоправдано 
екстремално до абсурдност развитие за самозадоволяване на финансовия сектор; 
груби фалшификации в балансите на големите корпорации; резки колебания в све-
товните цени на суровини, горива, храни и други борсови стоки в течение на няколко 
месеца. А това доведе до задълбочаване на кризата, защото съкращаването на до-
ходите на домакинствата, бюджетните разходи и инвестициите означава допълнител-
но подтискане на и без това свитото съвкупно търсене, главно поради срив на 
външното търсене, приход на ПЧИ и ограничения достъп до кредити. Съдейки от 
изказванията за причините и поуките от кризата на видни държавници от най-голе-
мите страни в света, от заключителния документ от срещата на Г-20 на 15 ноември 
2008 г. във Вашингтон, от комюникета от срещата на Г-20 на 2 април 2009 г. в 
Лондон, неокейнсианската политика се очертава да бъде следкризисната тенденция в 
света. Този преход вече започна в най-развитите страни базирайки се на: 

– Кейнсианската теория е за смесена икономика – държавна и частна, с преобла-
даващ частен сектор, без социално ориентираните дейности.  

– Кейнсианците са за “пазар и държава”, които да се допълват, контролират и 
коригират взаимно. Държавната намеса трябва да допълва и улеснява нормалното 
функциониране на пазара, а не да го затруднява. Тя следва да коригира само вредните 
за обществото екологически и други последствия от функционирането на пазара. С 
други думи – за регулирана пазарна икономика.  
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– Кейнсианците твърдят, че по природа пазарът е нестабилен. Държавата трябва 
да се намесва постоянно, за да поддържа пазара в стабилен режим. Държавата създа-
ва правилата за пазарно поведение и контролира тяхното спазване.  

– Кейнсианците провеждат гъвкава антициклична политика. В нормални време-
на, ако има опасност от прегряване на икономиката, те повишават данъците и лихви-
те и намаляват държавните разходи. При криза на търсенето (както е сега) намаляват 
лихвите и данъците и повишават държавните разходи, за да стимулират търсенето. 
Бизнес циклите остават, но са смекчени негативните последствия за производството, 
заетостта и доходите.  

– Изводът е ясен – при криза на ограничено търсене е необходима разумно 
стимулираща, а не сляпо рестриктивна бюджетна политика. Тази политика, провеж-
дана от държавата, трябва да осъществява контрол и да се намесва като регулатор на 
нормалното функциониране на пазара, на търсенето, във финансовия и банковия сек-
тор. Кейнсианците твърдят, че по време на криза е необходима активна държавна на-
меса. Ако не беше масираната намеса на държавата в САЩ, ЕС, Япония, Китай, 
Русия и др. страни, светът щеше да е в дълбока рецесия, в хуманитарна трагедия и 
политическа катастрофа.  

Сегашната световна икономическа криза се дължи основно на недостатъчното 
търсене. Това се отнася и за причините за кризата у нас. Намалението на външното 
търсене в България се дължи основно на спада на износа – нещо типично за малките 
страни с отворена икономика като нашата.  

При криза няма по-ефективно лекарство от стимулиране на търсенето за да се 
отстранят отрицателните ефекти върху производството, заетостта и доходите. Тъй 
като данъците и осигуровките у нас са ниски и няма накъде да бъдат намалявани още, 
нужно е намаление на лихвите по кредитите и депозитите и да се потърси решение в 
държавните разходи, където са най-големите резерви. Увеличените държавни разхо-
ди трябва да включват: разходи за инфраструктура, здравеопазване, образование, 
наука, иновации, опазване на околната среда, помощи за най-бедните, помощи за 
най-нуждаещите се общини. Трябва да се наблегне на инфраструктурата, като пре-
димство се дава на малките и средни обекти, осигуряващи голяма допълнителна зае-
тост на работната ръка, освободена от други отрасли и съживяване на производстве-
ната дейност. Може да се изграждат и големи обекти, стига да осигуряват веднага го-
ляма заетост на работна сила и работа на технологично свързаните предприятия, 
доставящи материали, комплектация, транспортни и други услуги за изграждането на 
обектите. Увеличението на държавните разходи може да предизвика временно увели-
чени бюджетни дефицити, до което прибягват много страни в света, дори в нормални 
години. Но това от своя страна е свързано със съкращаване на неоправдани бюджет-
ни разходи и особено с подобряване събираемостта на приходите – мита, акцизи, 
ДДС и други. По време на криза умерените бюджетни дефицити са не само допусти-
ми, но и необходими. Желязното правило в световната бюджетна теория и практика 
е, че в добри години следва да се поддържа умерен излишък, а в лоши години да се 
прибягва до умерени дефицити, така че за период от 10-20 години да има равновесие.  

Тук стимулиращият подход е за предпочитане пред рестриктивната политика, 
водеща до още по-дълбок срив в производството, безработицата и доходите. За да из-
бегнат пагубните последици от кризата, в почти всички развити и средно развити 
страни, наред с големите помощи за стабилизация на финансовите. 

Изключително е трудно да се дадат препоръки, свързани с намаление на прояв-
ленията на кризата, имайки предвид сериозността на въпроса. Все пак, базирайки се 
на отделните публикации и на опита, който вече имат европейските страни, свързани 
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с отговор на кризата, основните възможности за излизане или минимизиране на ефек-
тите от кризата могат да се търсят в следните насоки: 

– Стимулиране на инвестициите, най вече чрез не финансови мерки – например 
чрез трайно преодоляване на проблеми с корупцията, популяризиране на ресурсите 
на България (възможности за аутсорсинг на IT производство и пр.).  

– Силно ограничаване на държавните разходи, най вече чрез въздействие върху 
администрацията, като основните мерки могат да са: преразглеждане на реформата в 
административния сектор, анализ на възможностите за подобряване на числеността и 
състава на публичната администрация, ограничаване на разходите на държавата в ня-
кои инфраструктурни проекти и пр.  

– Противодействие на бюджетен излишък, тъй като, неговото наличие е допъл-
нителен стимул за продължаване на кризата.  

– Конкретно, в социално икономически план обаче, са необходими мерки, насо-
чени към подпомагане на определени групи от лица, особено на фона на сегашната 
ситуация с нарастване на инфлацията. Предвид инфлацията, увеличаване на пенсии и 
плащания не е целесъобразна мярка. По-добрият вариант е дългосрочна ориентация 
към стимулиране на дейности като образование, преквалификация и повишаване на 
конкурентноспособността и устойчивостта на малкия и среден бизнес чрез информа-
ционно подпомагане и нефинансово насърчаване на заетостта.  
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Abstract:  Динамичното развитие в икономиката обуславя различни процеси на про-
мяна и обновление. А с това предопределя различни нагласи и поведение.  
При контрола, поведението е важен фактор за оценка и анализ на действията на 
едно длъжностно лице. Това лице заема конкретна длъжност, има своя организация 
на работа и в същото време извършва разписани процедури. В хода на тези процеду-
ри, възникват възможности за конкретни действия, които при контрола по късно 
се дефинират като отклонения от стандартните норми. Именно от тази позиция 
ще бъде изяснена същността на поведението на лицето. То се възприема като един 
сериозен обект на контрол. Особено когато това касае извършена контролна 
дейност от външни контролни органи, които са овластени по закон да проверяват и 
оформят различни актове.  
В настоящият доклад обект на изследване ще бъде поведението на обекта от глед-
на точка на извършени мероприятия, дейности и процедури. В същото време инте-
ресен момент ще бъде анализирането на отделните подходи при вземането на пис-
мено обяснение от обекта на контрол.  Това поведение следва да се отнесе към мо-
мента на извършване на инспекция от органите на Държавната финансова инспек-
ция.  
Следва да се очертае връзката, която е съществена между разписаните политика 
и правила и това, което самото длъжностно лице извършва. Повечето длъжностни 
лица, които са обекти на различен вид контрол са наясно с това какво трябва да 
правят. При контрола тези модели са изрично описани, заложени в нормативната 
разпоредба. Става въпрос за правни норми, които изискват от тях дължимо пове-
дение. Това поведение е в унисон с ценностите на институцията.  
В закона за Държавната финансова инспекция е отразено в конкретна правна 
норма. Това е чл. 15, ал. 1 от този закон. При нейния прочит се установява, че това 
са поредица от действия, които имат точно определена логическа последовател-
ност, и които акцентират върху предоставяне на пълен, неограничен достъп до: 
 Проверявания обект. 
 Всички помещения в него. 
 До всички работещи лица в него. 
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Този достъп не случайно е изискуем, защото в противен случай, субектът няма да 
има практическа възможност да осъществи контролната дейност, посочена в 
заповедта за провеждане на инспекция.  
Съществен момент е доктрината за конфиденциалност. Става въпрос за това, 
длъжностните лица да отказват да предоставят данни, посочвайки че това е за-
щитена тайна. 
Друг важен момент е даването на задължителна информация за отчетността на 
инспектирания обект. Това действие възниква с оглед на протичаща контролна дей-
ност, тъй като проверяващият формулира изводи, прави заключения и гради версия 
на база лично проверени факти и обстоятелства от него по отношение на отчет-
ността и прилагането на различни инструменти за контрол. 
В крайна сметка „политиката” длъжностно лице на служебното място е едновре-
менно неизбежна и неминуема тема. Тя е присъща на всяка работна среда. Някои я 
наричат игра между обекта и субекта, други я определят като организационна 
хитрост.  
В практиката е съществен контакта на обекта със субекта на контрол, усвоява-
нето на работните задачи, давани от контрольора, умението за общуване с други 
лица, извън обекта, способността на същото да се държи изрядно и в духа на етика 
и ценности.  
Субектът на контрол преценява обектът на работното му място непрекъснато, 
докато приключи контролната дейност.  
 

Key words: обект на контрол, субект на контрол, инспекция, съдействие, проверя-
вам, финансови инспектори 
 
Abstract:  The dynamic development of the economy determines the different processes of 
change and renewal. And this determines the different attitudes and behaviors. 
In the control behavior is an important factor for assessment and analysis of the actions of 
a public official. This person occupies a specific position, has its organization of work and 
at the same time carry out written procedures. During these procedures, the opportunity 
arises for specific actions under control later are defined as deviations from standard 
norms. It is from this position will be clarified the nature of the behavior of the person. It is 
perceived as a serious subject of scrutiny. Especially when it concerns the control work 
undertaken by external monitoring bodies which are empowered by law to inspect and 
shape the various acts. 
In this report the object of study will be the behavior of the object in terms of completed 
events, activities and procedures. At the same time interesting point will be analyzing the 
different approaches in making a written explanation of the subject of control. This 
behavior should refer to the time of the inspection by the authorities of the State Financial 
Inspection. 
It should outline the relationship that is essential between The stipulated policies and rules 
and what actual officer performed. Most officials who are the subject of a different kind of 
control are aware of what they should do. In reviewing these models are explicitly 
described in the legislative provision. These are rules that require them due behavior. This 
behavior is consistent with the values of the institution. 
The law of the State Financial Inspection is reflected in a specific rule. This is art. 15, para. 
1 of this Act. In its interpretation establishes that a series of actions that have just a logical 
order, and that focus on providing complete, unrestricted access to: 
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•  Check object. 
•  All spaces in it. 
•  To all persons working in it. 
This access is required not by chance, because otherwise, the subject will not actually be 
able to implement control activities referred to in order to conduct the inspection. 
An important point is the doctrine of confidentiality. It's about the officials refuse to provide 
data indicating that this is a protected secret. 
Another important point is the provision of mandatory information on the accountability of 
the inspected object. This action arises in view of the ongoing control activities, as 
examiner formulates conclusions, draw conclusions and build version based on personally 
verified the facts and circumstances of it in terms of accountability and the application of 
different monitoring tools. 
In the end “politics" an official of the official site is both inevitable and unavoidable topic. 
It is inherent in any environment. Some call it the game between object and subject, others 
define it as an organizational cunning. 
In practice, it is essential contact with the object subject to control absorption of tasks 
given by the controller, the ability to communicate with others outside the facility, the same 
ability to behave properly and in the spirit of ethics and values. 
The subject of control assess the object of his workplace constantly to complete the tests. 
 

Key words:  subject to control, subject to control, inspection, assistance, check, financial 
inspectors 
 
 

През последните години все повече се очертава потребността от контрол. 
Контрол, насочен към подобряване на управлението в предприятието, укрепването на 
финансовата, трудовата и кредитната дисциплина и постигането на оптимални фи-
нансови резултати. Именно в тази посока следва да се търси и ролята на контрольора. 
Това налага преосмисляне на философията на контролната наука.  

Целта на настоящия доклад е извеждане на ролята на инспектора като проверя-
ващ и представител на Министерство на финансите от една страна и от друга – кон-
тролните процедури, свързани с вземането на писмено обяснение. Едно сериозно ос-
нование за търсене на допирните точки  –  поведението на длъжностните лица и 
контрола по време на протичащи проверки и инспекции. 

Инспекцията е утвърдена форма на контрол, прилагана от контролни органи, 
които се наричат финансови инспектори. Тяхната дейност не е зависима от ръковод-
ните органи на инспектирания обект. Тя може да се разглежда като независима кон-
тролна дейност, която в повечето случаи е последваща, тъй като обхваща миналата 
дейност на обекта. Насочена е към констатиране на разкритите слабости, нарушения 
и щети в учреждението. 

 

За да се придобие по-широка представа за дейността на финансовите инспекто-
ри е необходимо да се проследят задачите, които предопределят особеностите в тях-
ната дейност:1 

 Извършване на последващи финансови инспекции за спазването на норма-
тивните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и от-
четната дейност на организациите. 

                                                 
1 Вж. чл. 2, ал. 2, т. 1-4, Закон за Държавната финансова инспекция (ЗДФИ), ДВ, бр.33, 2006 г., 
посл. изм. ДВ, бр. 15, 2013 г. 
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 Установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджет-
ната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и на индикатори 
за извършени измами. 

 Разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и ли-
цата. 

 Привличане към административно-наказателна и имуществена отговор-
ност на виновните лица при наличието на съответните законови основания. 

 

Именно при реализирането на правомощията на финансовите инспектори 2 и в 
зависимост от техните констатации, възниква потребност от вземане на писмено 
обяснение. 

Инспекторите имат право съгласно действащия Закон за ДФИ да изискват от 
длъжностните лица от обекта, писмени обяснения, но много преди това е наложи-
телно да се легитимират. Става въпрос за задължителна легитимация от страна на ин-
спектора пред длъжностните лица в инспектирания обект, което се удостоверява с 
представена служебна карта и заповед за възлагане на инспекция.3  

Необходимо е да поясним защо точно от длъжностните лица трябва писмено 
обяснение. В проверявания обект работят лица по трудов договор, с конкретна длъж-
ностна характеристика и разписани ясни процедури. Като отговорни лица, те следва 
да съблюдават дейностите в посочените документи и също така да работят съвест-
но и отговорно. Когато контролният орган установи или разкрие слабост, нарушение, 
щета или вреда4 по време на инспекция, то той следва от позицията на закона да 
изиска писмено обяснение. Следователно не трябва да се изисква писмено обяснение 
от всички длъжностни лица, които работят в обекта, а само от тези, които са пряко 
отговорни за посочените деяния. 

Следва да се отбележи, че това са все различни и то негативни действия, които 
следва да бъдат подробно изяснени, доказани и надлежно документирани. И тогава 
се пристъпва към изискването на писмено обяснение. 

 

От позицията на контролната наука, следва да се спазят някои изисквания, които 
биха спомогнали за откриването на обективната истина: 

1) Писменото обяснение се търси от конкретно длъжностно лице с конкретни 
трудови правоотношения. 

2) То се взема в стаята, където се помещава инспекцията, тоест на специално 
място. Не може да се вземе при директора, главния счетоводител или друго 
лице от списъчния състав на предприятието. 

                                                 
2 Свободен достъп на инспектора до наличната информация, включително класифицирана, 
според нивото му на достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае”. Този достъп 
се отнася и до всички документи, включително и на електронен носител, съхранявани в обекта. 
Това му позволява да проверява и използва получената информация само за служебни цели и в 
следствие на нея да изгради обективни доводи и констатации; Свободен достъп до всички слу-
жебни помещения и до служителите на обекта. Достъпът е необходим с оглед постигането це-
лите и задачите на инспекцията и работата с различни длъжностни лица, които са част от спи-
съчния състав на обекта; Проверяват активите и пасивите на дружеството, изградената счето-
водна система и всички документи, включително на електронен носител. Вж. чл. 13, ЗДФИ. 
3 Финансовите инспекции се извършват от финансовите инспектори на агенцията въз основа 
на заповед на директора на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица. Заповедта 
не подлежи на обжалване. Вж. подробно разпоредбите на чл. 16, ЗДФИ.  
4 За всяко едно от посочените деяния, съществуват различни процедури и се се оформят кон-
кретни документи.   
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3) В помещението не присъстват други лица, освен контролния орган и ли-
цето. 

4) Отговорното лице трябва автентично и собственоръчно да го напише. 
5) Контролният орган не трябва да му разяснява, а още по-малко да му дик-

тува. Така се опорочава самата инспекция и се нарушават етичните прин-
ципи. 

6) Обясненията задължително се оформят в писмен вид, за да имат доказател-
ствена сила, те се датират и подписват от лицето в присъствието на вън-
шния контролен орган. Целта е да се установи впоследствие дали това лице 
е съпричастно с деянието и е виновно. 

7) То се взема веднага, непосредствено щом възникне потребност от него, ма-
кар това да е в рамките на 7- дневен срок. 

 

В съвременния тълковен речник срещу понятието „обяснение” има вписани 
много значения.  

Обяснение – 1. обясняване; 2. писмено или устно изложение на оправдание;   
3. признаване на нещо;  4. разговор за изясняване на нещо. 

Обяснявам – 1. правя нещо, за да стане разбираемо;  2. разяснявам;  3. оправда-
вам чрез писмено или устно изложение; 4. изказвам ясно мислите си.5  

Видно от значенията в повечето случаи става въпрос за изложение в писмен 
вид, за признаване или изказване на мислите, което разбира се е трудно за едно лице, 
тъй като то на практика ще се саморазкрие.  

Интересни са процедурите, при които лицето трябва да бъде подтикнато към 
действие. Това зависи единствено от контролния орган и неговия професионализъм, 
както и от това да е и добър психолог. 

Лицата, които работят в обекта са с различен ценз, поведение и темперамент. 
Това е важно за субекта на контрол, тъй като той трябва да разпознава поведен-
ческите модели при сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. Един контро-
лен орган е добър, ако умее да накара едно длъжностно лице да даде писменото обяс-
нение, без да се притеснява, без да му вменява каквато и да е вина и да не нарушава 
етичните норми.   

В същото време е важен въпроса за своевременността. Писмените обяснения 
трябва да се вземат веднага щом възникне нуждата от тях. Ако бъде забавено тяхното 
вземане, виновното лице би имало време да „моделира” поведението си, да се опита 
да манипулира или да укрие съществени документи, свързани с деянието му. 

Освен своевременността, фокусът е поставен и върху съдействието на лицето, 
пряко отговорно за извършените действия и произтеклите нарушения, щети или 
вреди.  

В практиката често длъжностните лица не познават нормите, при които се 
изисква да съдействат или с други думи – да подпомагат работата на проверяващия.  

В дейстащия закон ясно и конкретно са разписани действията в тази насока.  
 

Всяко длъжностно лице от проверяваните обекти, е длъжно да направи следното: 
 оказва съдействие и да не възпрепятства финансовите инспектори при из-

пълнение на задълженията им; 
 осигурява свободен достъп на същите до служебните помещения и до цялата 

документация; 

                                                 
5 Вж. Буров, Ст. Съвременен тълковен речник на български я език с приложения от А-Я, 
Елпис, С., 1995 г., стр. 727-728. 
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 предоставя в определени от инспекторите срокове документи, заверени ко-
пия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и 
писмени обяснения; 

 представя в определени от финансовите инспектори срокове документи на 
чужд език заедно със заверен превод на български език.6 

 

Следва и един съществен текст, който гласи, че длъжностното лице няма право 
да отказва достъп до информация, като се позовава пред проверяващите на своя или 
чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като 
държавна или служебна тайна, при спазване изискванията на Закона за защита на 
класифицираната информация.7 

 

Въпреки това, ако лицето откаже, се прилагат административно-наказателни 
разпоредби, а именно:8 

 за неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните поме-
щения и до документацията – с глоба от 200 до 1000 лв.; 

 за непредставяне в определените срокове на органите на Агенцията на доку-
менти, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за бан-
ковите сметки и писмени обяснения – с глоба от 200 до 300 лв.; 

 за представяне на неточни сведения, справки, декларации, документи и заве-
рени копия от документи – с глоба от 200 до 400 лв.; 

 за други действия или бездействия, които възпрепятстват финансовите ин-
спектори при изпълнение на правомощията им – с глоба от 200 до 1000 лв. 

 

В процедурно отношение може да се добави, че писменото обяснение се изиск-
ва и по повод на вече съставен документ от проверяващия. Става въпрос за акт за на-
чет, който е по конкретна типова форма. Този документ се оформя винаги при от-
крити по беспорен начин щети и вреди. Счита се, че те са нанесени от отговорното 
лице, което дава писменото обяснение. Поради това възниква и потребността то да не 
е в устна, а само в писмена форма и то собственоръчно и автентично, където може да 
се анализира при необходимост почерка на лицето.   

Според графологическата теория, почеркът отразява особеностите на човека. 
По него може да се съди за характера и степента на интелигентност, за здравословно-
то му състояние, за волята му, за темперамента  и други. 9 

Почеркът е система от привични движения на ръката (писмено-двигателни 
навици). Той е неразривно свързан със закрепваната информация или волеизявление. 
Той е един от най-сложните навици на човека. При неговото формиране участва мо-
зъка, зрителните и слуховите органи и значителна част от мускулите на ръката. 

Ето защо по него може да се съди за фактическия съставител, или автор на до-
кумента, за който има съмнения, че е направил поправки или фалшификации по до-
кумента. 

В обяснението лицето описва факти, обстоятелства, причини и мотиви, свър-
зани с деянието на база собствени виждания. Съставените по надлежния ред, актове 

                                                 
6 Вж. чл. 15, ал. 1, Закон за Държавната финансова инспекция.  
7 Вж. чл. 15, ал. 2, Закон за Държавната финансова инспекция.  
8 Вж. подробно разпоредбите на чл. 32, ЗДФИ.  
9 Вж. Цеков, Ц. Криминалистика, Издателска къща – Сиела, С., 1998 г., стр. 198-199. 
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за начет се разглеждат от съда при конкретно производство, където контролният 
орган е редовно призован в качеството си на актосъставител. 10 

Актът се прилага към инспекционната преписка и както стана ясно, служи за ос-
нова на бъдещо начетно производство, където страни са длъжностното лице и ощете-
ния обект. Именно от тази позиция, писменото обяснение се явява не само документ 
с определено съдържание, но и доказателствен материал, подкрепящ контролната 
версия на проверяващия. 11 

В практиката вземането на писмено обяснение е рутина за контролния орган, 
една необходима процедура, изпълнен ангажимент спрямо изискванията на контрола. 
Макар това да е обвързано с темперамента и поведението. Докато за длъжностното 
лице, става въпрос за още едно изискване към него, което го кара да се чуства не ком-
фортно и да има отбранително поведение. Въпреки това комуникацията и взаимодей-
ствието между тях трябва да е ниво и обективността трябва да е приоритетна. 
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10 Вж. подробно изискванията на чл. 23 и чл. 29, ЗДФИ. 
11 Спроред действащите нормативни изисквания у нас право да съставят такъв документ имат 
само финансовите инспектори , които са част от систимета на финансовата инспекция. 
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Abstract:  The paper identifies two types of successful firms – (1) those with declining trend 
of turnover prior the 2009-2010 and increasing trend of turnover after the crisis, and (2) 
faster increase of turnover after the crisis compared with before that. 10% increase in 
employed reduces the probability to be type 1 winner by 2.6% and increases the probability 
to be type 2 winner by 2.6%.  Type 2 winners improve turnover per employed after the 
crisis. 
 

Key words: crisis, firm-level analysis 
 
 

В българския икономически и политически дискурс доминират негативните 
оценки за конкурентоспособността на предприятията и страната като цяло. Критики-
те обикновено са насочени към правителството, което не осигурява адекватни усло-
вия за развитие на фирмите и към оказваната често пъти политическа протекция на 
определени фирми, които в резултат на тази подкрепа получават непазарни предим-
ства. Положителните примери рядко намират място в академичните изследвания и в 
средствата за масова информация и на тях по-скоро се гледа като на изключение от 
общото правило. Тази статия, като контрпункт на тези нагласи, се опитва да потърси 
успеха на българските фирми и то на фона на кризата.  

Глобалната финансова криза, започнала през лятото на 2007 г. като ипотечна 
криза и прераснала по-късно в икономическа, беше усетена в България през 2009 и 
2010 година [1,5]. Влиянието на кризата върху различните фирми беше различно. От 
една страна, много от планираните чуждестранни инвестиции за 2009 и 2010 година 
не се реализираха. Някои от фирмите загубиха клиенти, но други увеличиха износа 
си за сметка на губещите си конкуренти. Дълбочинни интервюта на авторите с ме-
ниджъри на иновативни предприятия в България показаха, че те недвусмисленно 
смятат, че печелят от кризата – и като привлечени нови клиенти, и като увеличени 
обороти (и от там – по-голяма печалба). В някои случаи положителният ефект се из-
разява в по-висока фирмена ефективност като резултат от превантивно намалени раз-
ходи. 

Колко и какви са фирмите, които са спечелили от кризата? Това са въпросите, 
на които статията се опитва да даде количествена и качествена оценка. Анализът е 
направен върху фирмени данни за 466 247 български дружества, без ограничения по 
отношение на тяхната организационно-правна форма и форма на собственост. Из-
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ползваните данни са взети от базата данни Амадеус на Бюро Ван Дайк1 и са актуални 
към месец ноември 2015 година. Изключени са само банково-кредитните институции. 

Информацията е предоставена от Кредитреформ – България. Голяма част от ин-
формацията (собственост, финансови данни) е публично достъпна от Търговския ре-
гисър или инегратори на данни като Сиела и Апис (на базата на информация от На-
ционалния осигурителен институт те предоставят данни и за броя на социално и 
здравно осигурените лица във всяка фирма на месечна база).     

Направеният първоначален анализ на наличната информация дава основание да 
се направи извод, че поне една част от нея е взета или от Националния статистически 
институт (НСИ) или от Националната агенция по приходите (НАП), тъй като в базата 
данни Амадеус на Бюро Ван Дайк присъстват някои категории фирми, които не са 
вписани в Търговския регистър и не предоставят информация на никой друг, освен на 
тези две държавни институции. Такива са например дружествата по Закона за задъл-
женията и договорите или т.нар. консорциуми и юридическите лица с нестопанска 
цел в частна полза.  

След изчистване на записите с липсваща информация за обороти за периода 
2005-2014 г., остават за анализ 134 091 фирми или 29% от моментно активните дру-
жествa в базата от данни.  

Ограничение на изследването е, че не анализира вече заличени (неактивни) дру-
жества, които в базата данни са общо 11 024, както и че не разглежда свързаните по 
собственост дружества, защото в много случаи е налице преливане на печалба между 
подобни фирми. Допълнително ограничение е неизследването на предприемаческата 
активност и особено създаването на нови фирми по време и след кризата. Наблюдава 
се намаляване на новите регистрации в най-засегнатите от кризата държави [4], докато в 
България съществуват индикации, че тенденцията е обратна и е напълно реалистична 
хипотезата, че новото предприемачество в България е едно от спечелилите от кризата.  

Дори ако сравняваме само дали всяка следваща година фирмата има растящ, ра-
вен или намаляващ оборот спрямо предходни години, възможните траектории на 
фирмите преди, по време и след кризата за десетгодишен период от време са повече2 
от 1016. За да опростим анализа, приемаме за измерител на траекторията наклона на 
линейната апроксимация (чрез функцията slope в Ексел) на оборотите на дружествата 
в даден интервал от време. Разглеждаме четири периода – преди кризата (P1: 2005 - 
2008 г.), по време на кризата (P2: 2009 - 2010 г.) и след кризата (P3: 2011-2014 г.). 
Отрицателна (положителна) стойност (на наклона) означава намаляващ (растящ) 
тренд на оборотите за съответния период. Колкото е по-голяма абсолютната стойност 
на този индикатор, намаляването (растежа) е по-бързо. 

Различните измерители на брутния вътрешен продукт (БВП) дават различна 
представа за това кога точно, с каква дълбочина и с каква продължителност се проя-
вява кризата в България. При всички методи кризата започва през 2009 г., но измере-
но през реалния БВП излизането от нея става през 2011 г. (реалният БВП през 2011 е 
1.1% повече от БВП през 2008 г., а през 2010 е малко под нивата от 2008 г.), докато 
измерено през индекса на физическият обем, възстановяването става едва през 2014 г. 
(0.4% над стойността през 2008 г.). Различни икономисти обявяват, че кризата 
свършва в средата на 2010 г. или дори още второто тримесечие на 2010 година. Ако 
сравняваме БВП през стандарта на покупателната способност, излизането от кризата 
става през 2012 година. Използвайки данните на Световната банка, която сравнява 

                                                 
1 http://amadeus.bvdinfo.com Последно посетен 30 май 2016 г.  
2 Равен на 3*7*15*31*63*127*255*511*1023=1,0414855105*1016  
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БВП в долари и където дори по текущи цени през 2010 г. има спад спрямо 2009 г., 
ние приемаме, че кризата продължава през 2009 и 2010 година. Това е период, който 
се възприема и от други автори, използващи данните на Световната банка3. 

На фирмено равнище можем да работим единствено с данни от отечетите за 
приходите и разходите и балансите в текущи цени. Ето защо във фигура 1 даваме 
данните за БВП по текущи цени за периода 2004-2015 г. (лява скала). 

Представянето на фирмите може да се сравнява по много различни начини –  
спрямо себе си във времето или средното за сектора в България, Европа или света  в 
един и същ момент по показатели за оборот, печалба от дейността, възвръщаемост на 
капитала и т.н. В тази статия дискутираме представянето на фирмите във времето, 
безотносително спрямо други фирми, по два показателя – оборот и оборот на заето 
лице. Данните за заетостта са взети от Амадеус (декларирани от дружествата в екви-
валент пълна заетост) и се различават от данните на НОИ (на месечна основа и в 
брой осигурени физически хора). Обобщаваме възможните траектории през всеки 
възможен период до две – линейно изгладени растящи или намаляащи. Константни 
обороти наблюдаваме само в 0.07% от случаите, което е пренебрежимо малко и ги 
включваме в намаляващите траектории. 

Резултатите от изследването (фиг. 1) показват, че двете най-силни години за це-
лия разглеждан период са пред-кризисната 2008 г., през която 21% от дружествата 
имат най-големи обороти и 2014 г., когато 17% от дружествата имат най-големи обо-
роти. Противно на интуитивните очаквания, периодът на кризата (2009-2010 г.) е най-
слаб само за 14% от фирмите, а двата края на изследвания период (2005 и 2014 г.) е 
най-слаб за 37% от тях.   
 
Фигура 1: Дял на фирмите с най-силна и най-слаба година, измерена през оборотите 

на фирмите и динамика на БВП по текущи цени (в млн.евро) 

 
Източник: НСИ, Амадеус и собствени изчисления 
 

Въпреки че и теоретично, и практически една фирма (нейният мениджърски 
екип) може да бъде (сравнително) успешна дори и ако приходите й спадат или работи 
на загуба спрямо представянето си в предходни периоди (например – намалява загу-
бите или пазарната конюнктура е слаба), ние разглеждаме тези фирми, които след 
кризата имат растящи обороти. От тях обособяваме две под-съвкупности – тип 1: 

                                                 
3 Макар и статията да не претендира за международно сравнение, считаме че включването на 
2010 г. в периода на криза е по-подходящо относно изводите за дълбочината на кризата в 
България. 
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фирми с намаляващи обороти преди кризата и растящи след нея и тип 2: фирми с 
растящи обороти както преди кризата, така и след нея, но темпът на растеж преди 
кризата при тях е бил по-нисък от този след нея. Този тип успешност е валидна за 
фирми, които нямат сложна (и скрита) капитлова структура, включително извън 
България, защото един Лукойл Нефтохим, например, реализира загуби през целия пе-
риод, но крайният соственик очевидно е доволен от мениджмънта. 

 

Фигура 2: Дял на спечелилите от кризата по обособени подсъвкупности  –  
тип 1 и тип 2 и размер на предприятието 

 
Източник: Амадеус и собствени изчисления 
 

За около една четвърт (23.5%) от фирмите кризата се е оказала възможност по 
отношение растежа на оборота (фигура 2). От тази гледна точка (растеж на оборота) 
не се наблюдават статистически различия между микро, малки, средни и големи фир-
ми (дори и при прекодиране „микро и всички останали” и „големи и всички останали”). 

Съществени и статистически значими различия от гледна точка на размера на 
фирмата, обаче, се появяват в зависимост от траекторията на оборота на фирмите при 
навлизане в кризата. С помощта на логистична регресия от натуралния логаритъм от 
заетите установяваме, че вероятността една фирма да е тип 1 – успешна се намалява с 
2.6%, а да е тип 2 – успешна се увеличава с 1.8% за всеки 10% увеличаване на заетите.  

След кризата е настъпила качествена промяна в около 11 % от предприятията – 
от спадащи обороти преди кризата те са преминали към растеж на оборота след нея, 
т.е. излезли са от кризата в по-добро състояние отколкото са били преди нея. За сравне-
ние, едва 5% от големите предприятия и 12% от микро-предприятията са успешни по 
този начин. Близо 22% от големите и 12% от микро-предприятията имат по-бърз растеж 
на оборота след кризата в сравнение с периода преди нея, при средно 13% за извадката.  

Възможните обяснения на тези резултати трябва да се търсят в: по-голямата 
гъвкавост на по-малките фирми спрямо по-големите; слаба степен на интернациона-
лизация и ориентация към външни пазари на по-малките (поради което са по-защите-
ни от външни шокове) и про-активна реакция на кризата от страна на по-големите, 
виждайки в нея възможност за развитие и растеж.  
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Проведените дълбочинни интервюта с фирми от сектори машиностроене и ИКТ 
показват, че тези фирми са успели да спечелят нови поръчки, побеждавайки конку-
рентите си от страни, по-силно засегнати от световната икономическа криза. Това се 
потвърждава косвено и от установената връзка между пред-кризисния растеж на кредита 
и остротата на реакцията на реалната икономика [3]4. Други автори намират отражение 
на кризата върху диверсификацията на експортните дестинации след кризата [2]. 

Един общ извод, който може да се направи от получените резултати е, че 
микро-предприятията са се възползвали от кризата по-скоро в посока оцеляване и 
стабилизация (намалявайки персонала), докато при големите то е по-скоро в посока 
ускоряване на растежа (и екстензивно, и интензивно).  

По отношение дела на фирмите с ръст на оборота по сектори на ниво двуцифров 
код НКИД 2008 (Таблица 1),  проведеното изследване показва, че с най-нисък дял на 
фирми с растеж на оборота след кризата (периода 2011 - 2014 г.) спрямо нивата на 
оборота преди нея (периода 2004 - 2009 г.) са сектор строителство на сгради (28,84%)  
и други свързани със строителството сектори като специализирани строителни дей-
ности (34.12%), операции с недвижими имоти (32.01%), архитектурни и инженерни дей-
ности, технически изпитвания и анализи (30.01%), както и някои добивни отрасли като 
добив на въглища (26.67%) и добив на неметални материали и суровини (31.45%). 

Това представяне на секторите, имащи отношение към строителството, не е из-
ненада предвид факта, че в България растежът от около 6% на БВП преди кризата се 
дължеше на бурния растеж именно в този сектор, който пък се развиваше благодаре-
ние на силния растеж на кредита. А, както вече посочихме, според някои автори [3], 
комбинацията от висок растеж, съчетана със силен растеж на кредита, води до небла-
гоприятни последици. 

Секторите с най-голям дял фирми, показващи растеж на оборота след кризата 
спрямо нивата на оборота преди нея, са в сферата на хуманното здравеопазване 
(87.07%) и ветеринарномедицинска дейност (84.62%) и свързани с тях сектори като 
производство на лекарствени вещества и продукти (71.79%). Това е лесно обяснимо и 
не е неочаквано предвид спецификата на тяхната дейност, насочена към опазване жи-
вота и здравето на хората и животните. Висок е процентът и на фирмите, попадащи в 
тази категория от сектори производство на хранителни продукти (67.70%), производ-
ство на напитки (60.87%), пощенски и куриерски дейности (65.60%), далекосъобще-
ния (61.93%) и образование (67.20%). Значим е също и процентът на фирмите от сек-
торите производство на компютри и комуникационна техника, електронни и оптични 
продукти (50.44%), производство на електрически съоръжения (44.86%), производ-
ство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (50.24%), произ-
водство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (52.78%), производство на пре-
возни средства, без автомобили (52.27%), дейности в областта на информационните 
технологии (55.83%) иинформационни услуги (51.20%).  

Ако проследим представянето на фирмите в различните сектори ще забележим 
ясно очертана тенденция най-голям дял на фирми с нарастващи обороти след кризата 
спрямо тези преди нея да има в сектори, свързани с опазване здравето на хората и за-
доволяване на важни жизнени и социални потребности (храна, образование, комуни-
кации). Едва на трето място в това условно ранжиране са производствените сектори, 
като при тях трябва да посочим очертания превес на сектори, създаващи по-голяма 
добавена стойност. 

                                                 
4 Икономиките с бурен растеж в реалния сектор са по-малко устойчиви на глобалния шок. 
Високият растеж на реалния БВП в комбинация със силен растеж на кредита особено изостря 
последиците на кризата върху реалната икономика. [3]  
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Таблица 1: Дял на фирмите с ръст на оборота по сектори  
(двуцифров код НКИД 2008). 

НКИД 2008 редакция 2 

през 2009 г. 
спрямо 
средния 

оборот през 
2004-2008 г.

през 2010 г. 
спрямо 
средния 

оборот през 
2004-2008 г. 

Средният 
през  

2011-2014 г. 
спрямо 

2004-2008 г. 
01 Растениевъдство, животновъдство и лов 67.39% 70.29% 82.75% 
02 Горско стопанство 43.63% 52.12% 59.07% 
03 Рибно стопанство 52.86% 44.29% 47.14% 
05 Добив на въглища 40.00% 40.00% 26.67% 
06 Добив на нефт и природен газ 0.00% 0.00% 50.00% 
07 Добив на метални руди 33.33% 53.33% 73.33% 
08 Добив на неметални материали и суровини 38.36% 29.56% 31.45% 
09 Спомагателни дейности в добива 43.75% 37.50% 50.00% 
10 Производство на хранителни продукти 68.10% 65.75% 67.70% 
11 Производство на напитки 53.62% 51.81% 60.87% 
12 Производство на тютюневи изделия 57.14% 28.57% 50.00% 
13 Производство на текстил, без облекло 33.89% 33.89% 38.59% 
14 Производство на облекло 47.03% 47.28% 50.49% 
15 Обработка на кожи (обувки и др. изделия) 48.85% 50.00% 52.69% 
16 Производство на дървен материал 34.89% 35.86% 45.07% 
17 Производство на хартия и картон 48.81% 49.83% 53.56% 
18 Печатна дейност 48.22% 38.37% 45.33% 
19 Произв. на кокс и рафинирани нефтопродукти 8.33% 41.67% 41.67% 
20 Производство на химични продукти 48.83% 48.83% 56.73% 
21 Произв. на лекарствени вещества и продукти 53.85% 58.97% 71.79% 
22 Произв. на изделия от каучук и пластмаси 43.50% 40.52% 43.60% 
23 ... други неметални минерални суровини 40.61% 30.26% 36.95% 
24 Производство на основни метали 26.55% 38.94% 46.02% 
25 ... метални изделия, без машини и оборудване 36.50% 32.05% 39.90% 
26 ... комп. и комун. т-ка, електронни и оптични продукти 41.67% 42.11% 50.44% 
27 Производство на електрически съоръжения 43.61% 37.69% 44.86% 
28 ... машини и оборудване, с общо и спец. предназначение 32.59% 36.09% 50.24% 
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 34.72% 43.06% 52.78% 
30 Производство на превозни средства, без автомобили 54.55% 45.45% 52.27% 
31 Производство на мебели 48.82% 40.13% 43.57% 
32 Производство, некласифицирано другаде 60.11% 60.37% 59.31% 
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудвне 48.22% 41.77% 47.26% 
35 Произв. и разпр. на ел. и топл. енергия и газ. горива 67.94% 71.76% 74.81% 
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 80.00% 80.00% 78.33% 
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 57.14% 35.71% 50.00% 
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране... 50.63% 56.12% 54.43% 
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 60.00% 40.00% 53.33% 
41 Строителство на сгради 43.09% 28.51% 28.84% 
42 Строителство на съоръжения 47.78% 35.05% 39.02% 
43 Специализирани строителни дейности 47.03% 30.42% 34.12% 
45 Търг. на едро и дребно с автомобили и мот-и и ремонт 45.74% 43.30% 45.82% 
46 Търговия на едро, без автомобили и мотоциклети 47.43% 44.57% 46.24% 
47 Търговия на дребно, без автомобили и мотоциклети 61.13% 58.19% 59.45% 
49 Сухопътен транспорт 46.95% 49.62% 54.49% 
50 Воден транспорт 44.44% 50.00% 37.04% 
51 Въздушен транспорт 20.00% 40.00% 44.00% 
52 Складиране на товари и спом. дейности в транспорта 43.61% 45.40% 47.42% 
53 Пощенски и куриерски дейности 64.80% 65.60% 65.60% 
55 Хотелиерство 40.68% 38.86% 51.31% 
56 Ресторантьорство 61.01% 55.90% 57.87% 
58 Издателска дейност 49.41% 37.45% 42.35% 
59 Произв. на филми и тел. предавания и издаване на музика 48.65% 42.86% 47.49% 
60 Радио- и телевизионна дейност 54.96% 47.33% 51.15% 
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61 Далекосъобщения 69.17% 63.81% 61.93% 
62 Дейности в областта на информационните технологии 58.51% 52.08% 55.83% 
63 Информационни услуги 58.38% 53.59% 51.20% 
64 Финансови услуги, без застраховане и ДПО 34.62% 33.90% 39.95% 
66 Спом. дейности във финансовите услуги и застраховането 54.10% 47.24% 40.69% 
68 Операции с недвижими имоти 39.50% 33.59% 32.01% 
69 Юридически и счетоводни дейности 72.81% 66.20% 65.52% 
70 Д-т на центр. офиси; консулт. д-и в областта на упр-то 49.27% 42.54% 44.15% 
71 Арх. и инженерни дейности; техн.изпитвания и анализи 43.87% 32.08% 30.01% 
72 Научно изследователска и развойна дейност 60.95% 40.95% 49.52% 
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 43.39% 33.99% 36.56% 
74 Други професионални дейности 48.32% 42.41% 42.32% 
75 Ветеринарномедицинска дейност 88.11% 81.82% 84.62% 
77 Даване под наем и оперативен лизинг 40.37% 33.04% 28.07% 
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 53.60% 51.20% 55.20% 
79 Тур. агентска и операторска дейност 50.00% 50.14% 53.12% 
80 Дейности по охрана и разследване 66.76% 56.26% 49.50% 
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 57.70% 48.05% 47.43% 
82 Адм. офис д-и и др. спом. обслужване на стоп. дейност 44.54% 41.01% 39.66% 
84 Държавно управление 100.00% 100.00% 100.00% 
85 Образование 64.38% 61.25% 67.20% 
86 Хуманно здравеопазване 85.71% 84.87% 87.07% 
87 Медико-социални грижи с настаняване 61.11% 61.11% 69.44% 
88 Социална работа без настаняване 74.58% 64.41% 67.80% 
90 Артистична и творческа дейност 53.77% 47.64% 50.00% 
91 Други дейности в областта на културата 63.83% 57.45% 63.83% 
92 Организиране на хазартни игри 51.09% 44.84% 49.18% 
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 55.49% 48.20% 53.34% 
94 Дейности на организации с нестопанска цел 61.68% 54.93% 63.21% 
95 Ремонт на комп. техника, на лични и домакински вещи 48.88% 46.38% 51.50% 
96 Други персонални услуги 56.66% 53.91% 55.48% 
Общо  54.65% 50.49% 52.94% 

Източник: Амадеус и собствени изчисления 
 

По-голямата част от фирмите от тип 1 (57%) продължават да имат намаляващи 
обороти и по време на кризата (2009 – 2010 г.) и обръщат тенденцията едва след нея, 
докато при фирмите от тип 2 лек превес имат тези (52%), които растат и дори по вре-
ме на кризата. Сред последните са представители на разнообразни сектори – Биовет, 
Ванико, Виденов груп, Водстрой 98, Дзалли, Еконт експрес, Нет 1, Оптикс, Сис 
индъсрийс, Софика груп, СТС Пак, Уолтопия, Хаос груп, Чех 99... Част от фирмите 
растат заради пазарната си конкурентоспособност и износа си, други заради разви-
тието на вътрешния пазар и появата на нови клиенти, а трети – заради политическите 
си протекции и държавни поръчки (особено в областта на пътното строителство). 

Резултатите от изследването по отношение на оборот на заето лице (фигура 3) и 
средно-списъчен състав на персонала на фирмите, спечелили от кризата и в цялата 
извадка (фигура 4) показват, че при фирмите победителки от тип 1 по-голямата част 
(53%) са намалили стойността на показателя оборот на зает след кризата, докато пре-
обладаваща част от фирмите от тип 2 (74.4%) са го увеличили. Успоредно с това фир-
мите от тип 1 са намалили средносписъчния си състав с 18%, докато фирмите от тип 
2 са го увеличили с 50% при средно намаляване на заетите в извадката с 1% през че-
тирите години след кризата в сравнение с четирите години преди нея. 

Една част от успешните фирми бяха придобити изцяло (като Софика) или час-
тично (като Мехатроника) давайки възможност на собствениците да се занимават със 
серийно предприемачество. Въпреки наличието на около една четвърт успешни фир-
ми, те не са в състояние да повлияят на пазара на труда. Фирмите от тип 1 осигуряват 
около 6% от заетостта в извадката, а в тези от тип 2 работят 18% от заетите в извад-
ката (след кризата). За сравнение преди кризата във фирите от тип 1 са били заети 
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7%, а в тип 2 – 11%. Така кризата трансформира работните места от неуспешните 
към успешните фирми. 

Фигура 3: Дял фирми с увеличен оборот на заето лице след кризата (2011-2014) 
спрямо периода преди нея (2005-2008)5 

 
Източник: Амадеус и собствени изчисления 

 
Фигура 4: Средно-списъчен състав на персонала на фирмите,  

спечелили от кризата и в цялата извадка 

 
Източник: Амадеус и собствени изчисления 
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Анотация: Потреблението и спестяването на домакинствата са сред най-важни-
те индикатори, свързани както с краткосрочните колебания, така и с дългосроч-
ното развитие на всяка една национална икономика. В доклада е представен анализ 
на динамиката на двете променливи в България през последните 15 години, като се 
акцентира върху основните тенденции в тях на макрониво, особеностите на вът-
решната им структура и факторите, които оказват влияние върху тях. Основните 
изводи са за ясно изразено влияние на рецесията от 2009 г. върху двете променливи, 
както и за слабо влияние на нормата на възвращаемост и развитието на финансо-
вата система, предопределено главно от относително ниското равнище на разпола-
гаемите доходи. 
 

Abstract: Household consumption and saving are among the most important economic 
indicators, closely related to both the short-run fluctuations as well as the long-run 
development of every national economy. This paper presents an analysis of the dynamics of 
these two variables in Bulgaria over the past 15 years. The focus is on the main trends at 
the macro level, the internal structure, and the factors influencing consumption and saving. 
The results show a strong impact of the 2009 recession on the two variables, as well as the 
weak effects of financial development and changes in the rates of return, which can be 
attributed to the relatively low level of disposable income. 
 

Ключови думи: потребление, спестяване, богатство, ликвидни ограничения 
 

Keywords: consumption, saving, wealth, liquidity constraints 
 
 

Въведение 
Изучаването и анализът на динамиката и структурата на потреблението и спес-

тяването на домакинствата в една икономика са също толкова съществени, колкото и 
познаването на общото икономическо представяне, инвестициите, инфлационните 
процеси, състоянието на пазара на труда и т.н. От една страна, потреблението е най-
големият елемент в разходната структура на БВП във всяка една икономика, включи-
телно и в българската. Като такъв, неговата динамика има важно значение за форми-
рането на динамиката на БВП като цяло, поради което е обичайно голяма част от 
мерките за стимулиране или ограничаване на растежа на дадена икономика, пред-
приемани от съответните власти, да бъдат насочени именно към него. От друга стра-
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на, анализът на потреблението на различните групи от населението (според техните 
доходи, брой на членовете на домакинството, професионален статус, заетост и др.) 
дава представа за факторите, които определят поведението на домакинствата и позво-
лява да се правят прогнози за бъдещата му динамика. 

Що се отнася до спестяването, въпреки че обикновено то привлича ограничен 
интерес, главно във връзка с текущите изменения на депозитите в банковите институ-
ции, неговата важност за цялостното акумулиране на средствата, необходими за ин-
вестициите в икономиката, трябва да бъде дебело подчертана. Всяко отлагане на по-
треблението за бъдещ период представлява възможност за създаване на нов произ-
водствен капацитет, който да доведе до увеличаване на доходите в бъдещето. Недо-
статъчността на вътрешното спестяване ограничава и оскъпява инвестициите или 
прави икономиката зависима от външно спестяване. Заедно с това, различните струк-
турни разрези на спестяването, както и анализът на детерминантите, които го опреде-
лят, са пътят, който позволява да се достигне до възможността за неговото прогнози-
ране и предвиждане на ефектите върху него от различни промени в правителствените 
политики. Не на последно място, текущите изменения в спестяването и потребление-
то на домакинствата дават информация, която може да се използва при прогнозира-
нето на не една макроикономическа променлива, като например лихвените проценти, 
съвкупното търсене, динамиката на БВП и т.н. 

В този смисъл в доклада са представени резултати от изследване на динамиката 
на потреблението и спестяването на домакинствата в България за последните 15 го-
дини, както и някои основни фактори, които оказват влияние върху нея. Преоблада-
ващата част от анализа се базира на данни от наблюденията на домакинските бюдже-
ти, публикувани от НСИ, но освен тях са използвани и данните за депозитите на 
домакинствата, предоставяни от БНБ. В същото време анализът не навлиза в детайли, 
свързани със структурата на потреблението по стокови групи и по социални групи, а 
има предимно макроикономически характер. Отличителна характеристика на разгле-
дания период е фактът, че той обхваща както години на бърз икономически растеж, 
така и на рязък спад и последвало бавно възстановяване на доходите. 

 
Теоретични съображения 
Според неокласическата икономическа теория, и по-конкретно хипотезите за 

постоянния доход (ХПД) и за жизнения цикъл (ХЖЦ), определящо за дългосрочната 
динамика на потреблението на домакинствата е равнището на тяхното жизнено бо-
гатство, представено от дохода, получаван в рамките на трудовата кариера, и насле-
дените от предходните поколения финансови и нефинансови активи. Това означава, 
че краткосрочните отклонения на текущите доходи от тяхното обичайно (дългосроч-
но, трайно) равнище не следва да имат значение за динамиката на потреблението и в 
дългосрочен период средните склонности към потребление и към спестяване следва 
да се колебаят около една относително постоянна стойност [8, 9, 11]. Разбира се в 
краткосрочния анализ е възможно да се открие известна зависимост на текущото по-
требление от текущия доход, особено при разглеждане на поведението на групи от 
домакинства с различни доходи (например при децилна групировка), но в повечето 
изследвания, разглеждащи достатъчно дълъг период от време, такава зависимост не 
се открива. 

В същото време базисната теория на потреблението и спестяването стъпва вър-
ху няколко важни предположения, които нерядко са обект на критика като практи-
чески неизпълними в действителност, дори във високоразвитите икономики. Сред 
тях са рационалността в поведението на икономическите агенти, възможностите за 
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точно предвиждане на бъдещите изменения в техните доходи и безпроблемният им 
достъп до кредитните пазари.1 Една част от тях са трудни за възприемане още на об-
що теоретично ниво, като например предполаганата крайна рационалност в поведе-
нието на домакинствата, а други са свързани с конкретните условия в дадена нацио-
нална икономика и също твърде често се оказват нереалистични. 

Например, домакинствата рядко разполагат с точна информация за бъдещите 
изменения на своите доходи. Най-често информационната им осигуреност е ограни-
чена в рамките на сравнително кратък период в бъдещето, докато в дългосрочен план 
работещите могат да правят по-скоро само приблизителни прогнози за това как ще се 
изменят доходите им на базата на сравнения, прогнози за икономическото развитие и 
др. Освен това, подобно на множество други страни, в България са налице доказа-
телства за съществени затруднения в достъпа на големи групи от домакинства до кре-
дитния пазар, при което е много по-вероятно тяхното потребление просто да следва 
динамиката на текущия доход при само минимално спестяване. 

Посочените съвсем накратко теоретични съображения на анализа на потребле-
нието и спестяването могат да служат като въведение в следващото представяне на 
особеностите на двете променливи в България през периода от началото на XXI в. до 
2015 г. 

 
Потребление и спестяване в България 
Потреблението на домакинствата е най-големият разходен поток в национална-

та икономика. Тяхното спестяване от своя страна е единият от трите компонента на 
националното спестяване, заедно със спестяването на фирмите и на правителството. 
На Фиг. 1 са представени данни за двете променливи в България през наблюдавания 
период, от които се забелязват няколко основни закономерности. На първо място, в 
динамиката на потреблението и на спестяването могат да се обособят два подпе-
риода, първият от които обхваща годините до 2007 г. и съвпада с продължителния 
период на растеж на българската икономика, а вторият включва годините след 2007 г. 
През първия подпериод потреблението нараства с относително постоянен темп, а 
нормата на спестяване е средно 3,4% и също се отличава с относителна стабилност. 
Основни фактори за това са положителното развитие на икономиката, изразяващо се 
в нарастване на реалните доходи със средно около 5% на година и намаляване на 
безработицата от над 19% през 2001 г. до 6,9% през 2007 г. Към това трябва да се до-
бавят и свързаните с тях оптимистични очаквания на икономическите агенти в крат-
косрочен период, както и стабилизирането на финансовата система, което повишава 
доверието във финансовите институции. 

Средната норма на спестяване през втория подпериод се повишава до 8,5%, т.е. 
с около 2,5 пъти спрямо предходния. Това нейно поведение може да се отдаде на по-
вишената несигурност за развитието на икономиката, предизвикана от неблагоприят-
ните колебания в доходите и увеличаването на безработицата от 5,7% през 2008 г. до 
13,0% през 2013 г., преди лекия спад в последните две години, както и предизви-
каната от това предпазливост у домакинствата във връзка с евентуална загуба на до-
ход. Тези обстоятелства се допълват и от запазилата се стабилност на финансовата 
система. 

 

                                                 
1 Доказателства за нарушаване на посочените предположения и разработени теоретични моде-
ли за поведението на променливите при обстоятелства, различаващи се от тях, могат да се от-
крият например в [3] [4] [6] [12] и други. 
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Изчислено от автора по: НСИ. Бюджети на домакинствата в Република България 2001 – 2015 

и www.nsi.bg. 
Фиг. 1. Разполагаем доход, реално потребление и норма на спестяване  

на домакинствата, 2001 - 2015 г. 
 

На второ място, в периода 2009 - 2011 г. е налице забавяне както на темпа на на-
растване на разполагаемия доход, така и на нарастването на потреблението, като тази 
тенденция е по-силно проявена по отношение на потреблението. Това е и основната 
причина за посоченото значително повишение на нормата на спестяване в годините 
след рецесията от 2009 г., като тя достига най-високата си стойност от 10,6% именно 
през 2010 г. С други думи, най-голямото повишение на спестяването се наблюдава по 
време на периода на спад на доходите, което е нехарактерно за традиционната 
хипотеза за абсолютния доход. Този факт подсказва за важното значение на очаква-
нията за бъдещето при формиране на поведението на домакинствата в периоди с раз-
лични характеристики на икономическата среда. Оптимистичните очаквания, които 
преобладават до около средата на 2008 г., подтикват домакинствата да потребяват 
повече, включително и за сметка на увеличено ползване на заемни средства, поради 
убеждението, че очакваните по-високи бъдещи доходи ще позволят и в следващите 
периоди то да расте достатъчно бързо. Резултат от това е бързото нарастване на по-
треблението и ниската норма на спестяване. След 2009 г. прекъсването на положи-
телните тенденции в динамиката на основни показатели за икономиката води до на-
растване на песимизма и значително по-предпазливо поведение с добре изразен спад 
в потреблението, както и в ползването на кредити, което резултира в значително по-
вишаване на нормата на спестяване. 

Друг факт, който се откроява по отношение на спестяването на домакинствата в 
България, е неговият относително нисък дял в общото национално спестяване в срав-
нение с останалите страни от ЕС. За периода от 2001 до 2012 г. този дял в България 
възлиза на 25,2%, като сред другите страни-членки единствено Латвия (4,4%), 
Естония (10,8%) и Литва (15,3%) имат по-ниска стойност на този индикатор за посо-
чения времеви интервал.2 Като цяло в ЕС е налице известна зависимост между дела 

                                                 
2 Периодът, използван в това сравнение, е ограничен до 2012 г., тъй като за България не са на-
лични сравними данни за целия период до 2015 г. 
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на домакинското спестяване в националното и съотношението между националното 
спестяване и инвестициите. В страните с нисък относителен дял на домакинското 
спестяване в националното се наблюдава и превишение на нормата на инвестициите 
над нормата на спестяването. Такива страни освен България са Чехия, Литва, Латвия 
и Естония, като в тях делът на домакинското спестяване в националното е средно 
19,5%. Обратно, високият дял на спестяването на домакинствата в общото спестява-
не кореспондира с превишение на нормата на националното спестяване над нормата 
на инвестициите, какъвто е случаят с Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и 
Австрия, в които средният дял на домакинското спестяване в националното е 64,6%.3 
Посоченото подчертава важността на домакинското спестяване като източник на 
средства за финансиране на инвестициите. В този смисъл България е в относително 
неблагоприятна ситуация предвид на ниското домакинско спестяване през целия пе-
риод. Това поставя икономиката в силна зависимост от външни спестявания, чиято 
динамика може да бъде твърде нестабилна. 

Средният темп на нарастване на потреблението на домакинствата през периода 
възлиза на 3,4%, като проявява съществена изменчивост в отделни подпериоди. До-
като до 2007 г. средният темп е 4,3% и в отделните години често надвишава темпа на 
нарастване на разполагаемия доход, то от 2008 г. по-консервативното поведение на-
мира израз в по-нисък среден прираст на потреблението от едва 2,5% и доста по-мал-
ки превишения над темпа на дохода (виж Табл. 1). Лекото ускоряване на икономи-
ческия растеж и раздвижването на трудовия пазар през последната година до извест-
на степен започва да връща оптимизма в очакванията и растежът на потреблението 
показва известно повишение. 

 

Табл. 1. Избрани показатели за доходите и потреблението  
на домакинствата в България, 2001 – 2015 г. 

 Темп на изменение 
на реалния 

разполагаем доход 

Темп на изменение 
на реалното 
потребление 

Дял на разходите  
за храна и 

безалкохолни напитки 
2001 -4,3 -4,6 41,3 
2002 5,9 6,0 38,8 
2003 5,3 4,1 36,7 
2004 2,5 5,1 36,2 
2005 4,6 2,4 35,8 
2006 5,8 4,6 35,2 
2007 11,9 12,5 35,7 
2008 4,2 2,3 36,1 
2009 2,7 -0,9 36,1 
2010 -2,6 -4,1 37,2 
2011 -2,7 0,1 37,0 
2012 6,8 6,1 35,0 
2013 9,9 10,2 34,6 
2014 4,2 3,8 34,2 
2015 2,4 2,8 33,2 

Изчислено от автора по: НСИ. Бюджети на домакинствата в Република България 2001 – 2015 и 
www.nsi.bg. 

                                                 
3 Цитираните данни и извършените сравнения са на базата на изчисления на автора по данни 
от Евростат (ec.europa.eu/eurostat) и НСИ (www.nsi.bg). 
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Близката динамика на потреблението и текущия разполагаем доход се откроява 
и при разглеждане на процесите по краткосрочното изглаждане на потреблението от 
страна на домакинствата. Подходът към техния анализ включва сравнение на колеба-
нията на разполагаемия доход и на потреблението около трендовите им стойности и 
търсенето на различия в тях. При него се възприема позицията, че при наличие на по-
ведение, насочено към изглаждане на потреблението, вариациите в него следва да бъ-
дат значително по-малки, отколкото вариациите в дохода. При това колкото по-кон-
сервативно е поведението на домакинствата, толкова по-малки следва да са и измене-
нията в равнището на потреблението спрямо тези в дохода. Потенциалът на този ана-
лиз е демонстриран в [6]. 

На Фиг. 2 са представени процентните отклонения на реалните стойности на 
разполагаемия доход и потребителския разход на домакинствата спрямо трендовите 
им стойности за периода, които са изчислени с помощта на филтъра на Ходрик-
Прескот [10]. Близката зависимост на потреблението от текущия доход е ясно види-
ма. Забелязват се само няколко кратки периода, в които колебанията в потреблението 
са отчетливо по-малки от тези в дохода – през 2004 г. и донякъде в периода между 
средата на 2007 г. и началото на 2010 г. Но дори и в тези случаи разликите между 
двете променливи са твърде малки и епизодични, за да позволят да се говори за реал-
но изглаждане на потреблението. Разликата между стандартните отклонения на двата 
показателя също е твърде малка – за разполагаемия доход то е 3,64, а за потребление-
то възлиза на 3,55. 

 

 
Изчислено от автора по: НСИ. Бюджети на домакинствата в Република България 2001 - 2014 и 

www.nsi.bg. 

Фиг. 2. Колебания на дохода и потребителските разходи около 
 трендовите им стойности по тримесечия, 2001 - 2014 г. (в %) 

 

Най-вероятната причина за описаното отсъствие на изглаждане на потребление-
то е липсата сред по-голямата част от домакинствата на възможности за компенсира-
не на загубен доход чрез натрупани ликвидни активи (спестявания) или чрез ползва-
не на заемни средства. В подкрепа на това твърдение може да се посочи разпределе-
нието на депозитите на домакинствата по количествени категории, според което де-
позитите с размер до 1000 лв. представляват средно около 77% от всички депозити в 
периода 2005 – 2015 г. Въпреки че от информацията за структурата на депозитите не 
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може директно да се правят изводи за точното разпределение на най-ликвидната част 
от финансовото богатство, тъй като общият брой на депозитите значително превиша-
ва броя на населението, и съответно на домакинствата (т.е. много лица притежават по 
повече от един депозит), тя все пак дава индикация за ограничените възможности на 
голяма част от домакинствата да разместват потреблението си във времето с помощта 
на натрупани активи. 

Все пак в данните на БНБ прави впечатление и нарастването на броя и общия 
размер на депозитите в средните категории – между 2500 и 20 000 лв.26 Броят им се 
увеличава повече от двойно, а номиналният им размер нараства 2,4 пъти – от  
5,59 млрд. лв. през 2005 до 13,4 млрд. лв. към края на 2014 г. Това нарастване на об-
щия размер обаче е доста по-бавно от наблюдаваното при най-големите депозити, къ-
дето то е близо 7 пъти. В този смисъл динамиката на тази част от богатството на дома-
кинствата наподобява характеристиките на спестяването по децилни групи, където очак-
вано се проявява тенденцията домакинствата с по-ниски доходи да спестяват по-малко. 

По отношение на достъпа на домакинствата до заемни средства данните също 
дават основания да се говори за съществено влияние на ликвидните ограничения. 
Въпреки че в периода 2001 - 2008 г. се наблюдава ускорен ръст на кредитите за дома-
кинствата, като средният годишен темп на нарастване достига 43,1%, съотношението 
им към БВП (наричано понякога „кредитно проникване”) достига максимална стой-
ност от едва 27% през 2009 г.27 Макар и достигнато за кратко време, това равнище е 
много под съответните стойности за развитите страни. Така например през същия пе-
риод аналогичното съотношение в САЩ е 86%, в Канада – 80%, в Австралия – 102%, 
а средното съотношение за страните от Еврозоната е 58%.28 Това ниско кредитно 
проникване е основание да се смята, че все още големи групи от домакинства нямат 
възможност да ползват достатъчно свободно кредити при необходимост, поради 
което тяхното потребление се определя до голяма степен от текущия им доход. 

Не на последно място, от значение за динамиката на потреблението и спестява-
нето на домакинствата е и самото равнище на техния доход. За България то често е 
определяно като „твърде ниско”, за да позволи на домакинствата да спестяват и да 
разместват потреблението си във времето. Като доказателство за ниското равнище на 
дохода се използват разнообразни индикатори и сравнения с други страни. Един от 
най-подходящите за целта показатели обаче е делът на разходите за храна в общите 
разходи на домакинствата. Той дава представа за трудностите, които домакинствата 
срещат при задоволяване дори на базисни потребности, а оттам и за спестяване на 
част от дохода си. 

Между 2001 г. и 2015 г. относителният дял на разходите за храна в общите раз-
ходи на домакинствата в България бележи трайно намаление от 41,3% до 33,2% (виж 
Табл. 1). По-значимо изключение от тази тенденция се наблюдава само през 2010 г., 
когато е налице спад на реалните доходи под действието най-вече на значителното 
нарастване на броя на безработните. В останалата част от периода цялостната тенден-
ция на намаление на дела на разходите за храна се проявява паралелно с нарастването на 
реалните доходи на домакинствата. Въпреки това този дял остава значително по-висок 

                                                 
26 Данните за структурата на депозитите са налични на сайта на БНБ на адрес: www.bnb.bg, 
Раздел Статистика – Парична и лихвена статистика – Парична статистика – Депозити и креди-
ти по количествени категории и икономически дейности. Представянето им в доклада би нато-
варило изложението с твърде голямо количество общодостъпни данни. 
27 Изчисленията са извършени на базата на данни от Българска народна банка (www.bnb.bg). 
28 Виж например [2], [7]. 
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отколкото е в голяма част от останалите страни от ЕС.29 Толкова висок дял е индикация 
за значителни трудности при задоволяване на основни потребности за голяма част от 
домакинствата. Те имат принос както за ниската норма на спестяване, така и за 
отсъствието на влияние от страна на други фактори като финансово развитие и норма на 
възвращаемост, а също и за зависимостта на потреблението от текущия доход [5]. 

 
Заключение 
Описаните особености на динамиката на потреблението и спестяването на дома-

кинствата в България през разгледания период очертават сравнително неблагоприят-
на картина. Налице е близка зависимост на потреблението на домакинствата от теку-
щия им доход, която се проявява при различни разрези на неговата динамика. От 
своя страна нормата на спестяване като цяло е сравнително ниска, въпреки че след 
рецесията от 2009 г. се повишава значително и се задържа относително стабилна. 
Като основни фактори, стоящи зад наблюдаваните процеси, се очертават очакванията 
на домакинствата за бъдещото развитие на икономиката, ограничените възможности 
за използване на натрупани ликвидни активи или заемни средства за компенсиране 
на загубен доход, както и като цяло ниското равнище на разполагаемия доход. В този 
смисъл именно разширяването на достъпа на повече домакинства до заемни средства 
и разнообразяването на възможностите за спестяване се очертават като основни мер-
ки за освобождаване на потреблението от зависимостта му от текущите изменения в 
разполагаемия доход и за повишаване на спестяването. 
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В икономическата практика много често съществуват сериозни различия между 
стойността получена в резултат на класическите методи за оценка по метода на скон-
тираните очаквани парични потоци и цената, по която се търгуват инвестиционни ак-
тиви. В допълнение поведенето на иначе рационалните икономически агенти по по-
вод предприемането на икономически дейности, временното или постоянното пре-
кратяване на дейности, времевия избор за тези действия и вземането на инвестицион-
ни решения, често се различават и то съществено от нормативно предписаното в ус-
тановената икономическа теория и основано на критериите за положителна нетна 
настояща стойност, положителна разлика между приходите и променливите разходи. 
Много често икономическите агенти прилагат норма на сконтиране (изискуема цена 
на капитала), която надвишава постулираната по метода за оценяване на капиталови-
те активи в опит да се „вземе предвид“ несигурността. В същото време се наблюдават 
случаи, когато се предприемат инвестиции, дори когато нетната насточща стойност е 
отрицателна, отлага се прекратяването на икономически дейности дори когато прихо-
дите не не покриват разходите или се оперира при обеми в които пределните приходи 
не покриват пределните разходи. Често се забавя възстановяването на вече временно 
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преустановена дейност, дори когато разликата приходи-разходи отново е положител-
на. Всичко това поражда обоснованото съмнение, че нещо не се отчита и не се взима 
предид. Търсенията в икономическата теория и практика съвсем разумно се насочват 
към изследване на ефектите на несигурността върху стойността, непълната възстано-
вимост на вече извършените инвестиции и необратимост на ефектите от управлен-
ските действия като основни причини за отклонението на действителното икономи-
ческо поведение от нормативно предписаното. 

В настоящото изследване първоначално е конструиран е класически подробен 
детерминистичен модел по метода на прогнозираните и сконтирани парични потоци. 
След установяване на основните пропорции и зависимости моделът е редуциран до 
най-важните фактори. Въз основа на редуцирания модел са формулирани стохастич-
ни модели отново основани на метода на сконтираните парични потоци. Накрая са 
моделирани хипотетичните възможности, които стоят пред ръководството, като реал-
ни опции и са интегрирани в анализа. Така съставените модели детерминистични 
стохастини и с реални опции са подложени на анализ. 

 
Стохастичен модел на предприятие 
Прескачаме първите две стъпки тъй като са подробно третирани в теорията и 

практиката и пристъпваме директно към стохастичното му моделиране. Моделираме 
предприятието като система от случайни процеси и детерминистични величини във 
времето за периода [t0, tn], където t0 е последният отчетен, а ti при i ϵ [1,n] и nϵN, е i-
ти прогнозен период. За нашите цели работим с дискретни случайни процеси и 
непрекъснати случайни величини. Това е удачно, защото в практиката планирането и 
отчитането на дейността се извършва по периоди, а не непрекъснато във времето. 
Дефинираме стойността на предприятието като сбор от настоящата стойност на 
сконтираните във времето със сконтови проценти ri свободни парични потоци (Fi) за 
периодите t1, t2,…,tn и настоящата стойност на свободните парични потоци отвъд 
хоризонта tn+1, зададени като перпетуитет по следната формула: 

∑ 	 (1) 

При дефиниране на свободните парични потоци за всеки един от периодите 
i=1,2,…,n, следваме методологията на (Koller, Goedhart, & Wessels, 2010): 

Fi=Ni-∆Ci-∆Wi+Di    (2) 

където: Fi е свободният паричен поток, Di са амортизационните разходи,  
Ni= (Pi- Di)*(1-T) е обложената оперативна печалба след данъци, където Т е данъчна-
та ставка, а Pi е оперативна печалба преди данъци и амортизация, ∆Ci са капиталовите 
инвестиции, ∆Wi е изменението (инвестициите) на нетния оборотен капитал Wi-Wi-1. 

Нека с Si обозначим продажбите, като S0 са продажбите за изходния, последен 
реализиран и отчетен период, а Si, i=1,2,…,n са прогнозните продажби за бъдещите 
периоди от t1 до tn. Приемаме, че мащаба на дейността, представен посредством 
размера на приходите от продажби (S) е определящ за всяка една от величините в 
дясната част на равенството (2). Следователно тези величини могат да бъдат предста-
вени като функционалнo зависими от приходите от продажби. Приемаме, че тези 
функционални зависимости са линейни от следния вид: 

Pi = miSi където mi е коефициента на оперативна рентабилност, (1) 
Ci = ciSi ci е коефициента на капиталови инвестиции, (2) 
Di = diSi di на амортизационните разходи, (3) 
Wi = wiSi a wi е коефициента на инвестиции в оборотен капитал. (4) 
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Следователно паричните потоци можем да представим като функция от прихо-
дите от продажби (Si),  коефициента  на оперативната рентабилност (mi), коефициен-
та на амортизациите (di), коефициента на капиталовите инвестиции (ci) и коефици-
ента на оборотен капитал (wi) като заместим (3)...( 6) в (2): 

(5) 1  

Приходите от продажби можем да представим като времева редица, в която: 

(6) Si = Si-1*(1+gi), i = 1,2,3,…,n 

Където gi e ръстът или съответно спадът на продажбите в съответния период. 
Интуитивната обосновка за това е, че в практиката продажбите за всеки един период 
се различават, но не с много от тези през предходния период. Основа за проекцията е 
S0, последната отчетна величина, която считаме за известна, тъй като е реализирана, а 
не очаквана. По този начин, след като дефинираме gi като случайни величини ще 
постигнем случаен процес на Марков за продажбите. Можем да приемем, че коефи-
циента на оборотния капитал е константна величина, w=w1=w2=…=wn. След опростя-
ване на (5) и заместване на (6) в него следва: 

(7) 1  

Предвид (6) е валидна следната формула: 

(8) ∏ 1  

Следователно: 

(9) 1 ∏ 1  

Така дефинирани паричните потоци във всеки един период са поставени във 
функционална зависимост от продажбите от последния отчетен период S0 и продукта 
от периодните им изменения gj за всички предходни проектни периоди и текущия пе-
риод ti, умножени по маржа за оперативна рентабилност за периода, намалени с 
коефициента на корпоративния данък (Т), към които са прибавени некасовите разхо-
ди и капиталовите инвестиции. 

Изоставяме възможността за последващо факторно разлагане на продажбите на 
обем продукция по цена, тъй като това би усложнило представянето, без да внесе до-
пълнителни ползи от гледна точка на поставената задача. Подобно представяне би 
изисквало отделни предположения както за развитието на цените и на обемите, така 
и на взаимовръзката между тези две величини, която според икономическата теория е 
различна за конкретните стоки и пазари и зависи от еластичността на търсенето и 
предлагането, пазарната структура и ред други фактори. 

Интуитивно приемаме, че изменението на продажбите gi и оперативната рента-
билност mi са случайни дискретни процеси. Останалите променливи в дясната част на 
(9) приемаме за детерминистични променливи. В конкретното експериментиране с 
модела, дори ще поставим допълнителното ограничение те да са константни парамет-
ри близки до своите дългосрочни исторически средни стойности. По този начин, за-
лагаме в модела предположението, че инвестиционният процес в предприятието, как-
то и управлението на оборотния капитал ще бъдат предопределяни от успеха на дей-
ността, а именно реализацията на произвежданите стоки и услуги. 

Ще разгледаме първоначално, няколко различни възможни сценария за поведе-
ние на избраните от нас случайни непрекъснати величини – ръст на продажбите и 
оперетивна рентабилност. 
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Сега нека приемем, че двата вектора на ръста на продажбите и на оперативния 
марж са със нормално разпределени случайни променливи и непрекъснати по след-
ния начин: 

gi ~ N(µg,σ
2

g),   i=1,2…n (10) 
mi ~ N(µm,σ2

m),   i=1,2…n (11) 
 

Провеждаме k на брой опита, и въз основа на тях изчисляваме Е(V1)=µ и ди-
сперсията σ2 (стандартното отклонение σ) и другите значими моменти. 

Полученото разпределение на стойността V1 e нормално, за което не предста-
вяме доказателство. 

 
Включване на управленската гъвкавост посредством реални опции 
Съвременната икономическа теория предлага третирането на относително неси-

гурните и относително сигурните и под контрола на ръководството парични потоци 
по различен начин. Всички относително несигурни и вън от контрола на ръковод-
ството парични потоци следва да се третират като рискови ценни книги, тоест тяхна-
та сумарна настояща стойност може да се разглежда като цената на ценна книга. В 
отличие, паричните потоци под контрола и извършвани по усмотрение на ръковод-
ството необходими за придобиването на тази ценна книга се разглеждат като цени на 
упражняване на опции, които могат да бъдат платени или не по усмотрение. Образно 
преобразуваме горният модел в една хипотетична опция или ценна книга под усло-
вие. По-късно ще разгледаме рамката за оценяване, като една сложна или съставна 
деривативна ценна книга (деривативно право).  

По същество отчитаме възможността ръководството да предприема действия по 
управление на предприятието съобразно настъпилите изменения вследствие на ре-
ализация на несигурността. Наред с тази трансформация на класическата рамка за 
оценяване следва да отчетем и стойността произтичаща от свободата на ръководство-
то да внася последващи изменения в едно предприятие изразяващи се в неговото раз-
ширение, свиване, ликвидиране, преобразуване, временно затваряне и последващо 
отваряне. Формулата с която описваме тази нова предлагана рамка записваме: 

(16)  

След разлагане на NPV и представяне на управленската гъвкавост, Φ като 
цената на портфела от реални опции получаваме следното равенство, с което ще 
работим: 

(17) е ∑ ∑ ⋃Е  

Където  са опциите, с които ръководството разполага да променя рационално 
дейността, а Е(.) е оператора за очакване, тоест опциите също са несигурни. Навсякъ-
де с NPVе ще отбелязваме стойността, изчислена въз основа на новата рамка, включ-
ваща експлицитно стойността от проактивно управление на инвестицията. Прене-
брегваме стратегическата стойност,	  , тъй като тя стои встрани от целите на настоя-
щото изследване и ефектът от нея отразяваме посредством модифициране на управ-
ленската гъвкавост там където е необхиодимо. 

 
Инвестиционни възможности чрез включване на реални опции 
Аспектите на гъвкавост и стратегическа стойност на инвестиционните възмож-

ности могат да бъдат правилно анализирани, ако те бъдат анализирани като сбор от 
опции върху реални активи. Точно както притежателя на опция върху финансов ак-
тив има правото, но не и задължението, да придобие даден актив, като плати предва-
рително определена цена на или преди определена дата и ще упражни това право, ако 
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и когато е най-благоприятно да го направи, така и притежателят на опция за реални 
активи ще се разпореди с нея по начин, който е оптимален. Притежателят на възмож-
ност за инвестиция има правото, но не и задължението да придобие сегашната стой-
ност на очакваните парични потоци, като като предприеме инвестиционен разход на 
или преди датата, на която се очаква възможността за инвестиция да престане да съ-
ществува. Близка аналогия между тези реални инвестиции и кол опции върху акции е 
илюстрирана в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Сравнение между кол-опцията върху ценна книга и реална опция  
върху реална възможност за инвестиция 

Кол-опция върху ценна книга Реална опция върху проект 
Настояща стойност на ценна 
книга 

(Брутна) Настояща стойност на 
очаквани парични потоци 

Цена на упражняване Iнвестиционни разходи 
Срок на валидност Срок до изтичане на възможността 
Несигурност на стойността на 
ценната книга 

Несигурност на стойността на 
проекта 

Безрисков лихвен процент Безрисков лихвен процент 
 

Обща рамка за разглеждане на множество взаимодействащи си опции 
Ще разгледаме хипотетичен случай близък до реалността с наличие на управ-

ленска гъвкавост, която типично се среща в практиката. Тази управленска гъвкавост 
ще опишем с набор от реални опции, чието въздействие върху стойността ще изслед-
ваме първоначално поединично, а в последствие в комбинация. Ще разгледаме харак-
тера на взаимодействието между различните опции и чувствителността на разшире-
ната стойност NPVe към промяната на ключови параметри. Както Тригеоргис,  
стр. 426 (Trigeorgis, 1996) отбелязва, „взаимодействието между реалните опции в 
тяхната комбинация, обикновено прави техните единични стойности неадитивни“. 
Поради тази причина работим със следния базов модел, където вместо сбора от 
стойностите на отделните опции оценяваме стойността на портфейла от налични 
реални опции по формулата (17). Нека имаме общ случай на инвестиционен проект с 
множество реални опции. Осъществяването на инвестицията  се извършва на части и 
предполага поредица от инвестиционни разходи, които се извършват в определени 
моменти по време на инвестиционния етап. Приемаме, че са нужни три инвестицион-
ни разхода, I1, I2 и I3 очакваме, че проектът ще генерира първите положителни парич-
ни потоци по време на експлоатационния етап, който започва един период след из-
вършване на последния инвестиционен разход, I3. 

Предполагаме, че инвестиционният проект предоставя на ръководството свобо-
дата да Отложат предприемането на проекта за известен период от време (Td), неот-
менимо да изостави инвестиционната програма, без възможност да възстанови извър-
шените вече инвестиционни разходи, като и да избегне последващите планирани ин-
вестиционни разходи, да свие мащаба на проекта като съкрати планираните инвести-
ционни разходи, да увеличи мащаба на проекта като извърши допълнителни инвести-
ционни разходи, да промени приложението на инвестицията в посока най-добрaта ал-
тернативна реализация, като в конкретния случай приемаме, че тази алтернативна 
реализация е възстановяване на част от извършените инвестиции посредством про-
дажбата на проекта. Така описаният общ случай на инвестиционен проект заедно със 
съпътстващите го реални опции е представен на фигура 1. 
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Фигура 1: Общ случай на инвестиционен проект 

 

 

 
Моделиране на несигурността 
 

Оценяването на реалните опции извършваме посредством моделa на Cox, Ross, 
Rubinstein (1979), който се основава на дискретен във времето биномен процес на 
развитието на цената на базовия актив и предполага отсъствието на арбитраж при 
подържането на динамичен възпроизвеждащ (хеджиращ) портфейл и дава възмож-
ност за риск-неутрално сконтиране на бъдещите стойности посредством безрисковия 
лихвен процент. Приемаме, че базовият актив или брутната стойност на проекта във 
времето (Vt) следва стандартен дифузен процес на Винер, който в своя непрекъснат 
вид е зададен от уравнението: 

(18)  	  

Където α е моментната очаквана възвръщаемост на проекта, σ е моментното 
стандартно отклонение на стойността на проекта, dz е стандартен процес на Винер,  a 
δ  e недостига между равновесната пълна очаквана възвръщаемост изискуема при 
търгувани финансови активи с еквивалентен риск, α* и действително очаквания ръст 
на стойността на нетъргувани реални активи, α. По-общо недостигът δ може също да 
отразява пропорционални парични изплащания (подобни на дивидент) от страна на 
проекта или нормата на възвращаемост за физическа разполагаемост при търгувани 
стоки, ресурси и суровини. 
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Фигура 2: Дискретен случаен биномен процес 

 

 
 

В дискретна времева рамка, lnV следва аритметичен браунов процес, който 
може да бъде апроксимиран при избор на все по-малки интервали от време посредст-
вом еквивалентен биномен случаен процес на Марков, който се развива в триъгълна 
решетка, както е представена в фигура 2. Вземането пред вид на промяната в стой-
ността предизвикана от парични потоци (например дивиденти) и асиметрични резул-
тати в резултат на присъствието на реални опции се прави в съответните дискретни 
времеви моменти в обратен ред от бъдещето (хоризонта) към настоящето с приложе-
нието на риск-неутрални вероятности (безарбитражност) и сконтиране с безрисковия 
лихвен процент. 

 
Взаимодействие между опциите в портфейла, адитивност 
Адитивността на стойността на опциите е налице, когато те са издадени върху 

отделни активи, например търгувани акции. Тази адитивност не е гарантирана и в по-
вечето случаи отсъства, когато опциите са върху един и същ базов актив. Това е така, 
защото в повечето случаи реалните опции са неразделна част от портфейл, който 
включва базовия актив. В случаите, когато са налице множество опции по отношение 
на един и същ базов актив, опциите си взаимодействат и техните стойности стават 
взаимно зависими. Също така се получава и модификация на базовия актив и той не е 
един и същ за отделните опции. Наличието на последващи опции модифицира ба-
зовия актив като увеличава стойността му за предхождащите опции. По същество по-
ранните във времето реални опции имат за базов актив портфейла от брутната 
проектна стойност и стойността на всички последващи опции към конкретния 
момент. Особено показателен е случая, при който неделимостта на реалните опции от 
базовия актив прави възможно упражняването на предхождаща пут опция като 
опцията да се изостави проекта, която ликвидира изцяло базовия актив и всички 
съпътстващи и последващи опции. 
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Най-общо упражняването на по-ранни опции може да промени базовия актив а 
от там и стойността на всички последващи опции, което предизвиква взаимодействия 
от втори род. Например опцията да се свие дейността ще намали, а опцията да разши-
ри дейността ще увеличи мащаба на проекта а от там и стойността на базовия актив, 
което от своя страна ще повлияе на стойността на всички последващи реални опции. 
В допълнение условната вероятност за упражняване на опция, която е по-отдалечена 
във времето при наличието на по-ранна опция ще бъде по-висока или по-ниска от 
пределната й вероятност като самостоятелна опция в зависимост от това дали пред-
хождащата опция е от същия или противоположен тип. По същество реалните опции 
могат да си взаимодействат поради различни причини и в различни степени в зависи-
мост от вероятността за съвместното им упражняване по време на живота на инвести-
ционния проект. 

Нека разгледаме само две опции върху един и същ актив. Степента на взаимо-
действие и адитивност на техните стойности и степента, в която базовият актив за 
предхождащата или последващата опция е променен, ще зависи следните обстоятел-
ства: (1) али опциите са от един и същи тип (две кол опции или две пут опции) или от 
различен вид (например пут опция предхождаща кол опция), (2) отдалечеността във 
времето на техните моменти на упражняване, което обуславя корелацията между тех-
ните стойности, а тя пък на свой ред зависи от това дали опциите са от европейски 
или американски тип, (3) степента в която опциите са „вън от или в пари“, (4) реда на 
последователност, съответно пут опция предшествана от кол или кол опция пред-
шествана от пут. Всички тези фактори обуславят сечението между зоните им на уп-
ражняване и съответно на вероятността за съвместно упражняване. Систематизираме 
ефектите, които ще изследваме посредством конструирания модел  в следната 
таблица. 

Таблица 2: Взаимодействие между две опции – прав и обратен ефект 

Първи ефект: Въздействие на последващи опции върху предхождащи 

Предхождаща опция Последваща 
опция 

Изменение 
стойност 
базов актив 

Изменение 
стойност 

предходна опция 
    
Пут Кол Нараства Намалява 
Кол Кол Нараства Нараства 
Пут Пут Нараства Намалява 
Кол Пут Нараства Нараства 

Втори ефект: Въздействие на предхождащите опции върху последващите 

Предхождаща опция Последваща 
опция 

Изменение 
стойност 
базов актив 

Изменение 
стойност 

последваща 
опция 

Пут Кол Намалява Намалява 
Кол Кол Нараства Нараства 
Пут Пут Намалява Нараства 
Кол Пут Нараства Нараства 

 
Както е видно налице е различно въздействие върху базовия актив а от там и 

върху последващите съответно предхождащите опции. Това ни изправя пред избора, 
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кой от двата ефекта да се отрази в модела и дали да не се отрази влиянието и на 
двата. Със следва да бъде отчетено наличието на последващи опции, което увеличава 
стойността на целия портфейл на инвестиционната възможност. Следва да се отгово-
ри на следните въпроси: (1) Кога предхождащите опции променят базовия актив за 
последващите опции? (2) Как да се отрази (моделира) тази промяна на базовия актив 
от гледна точка на несигурността? 

Ако двете опции са от различен тип (пут и кол), така че те да са оптимално 
упражними при противоположни обстоятелства, тогава условната вероятност за 
упражняване на по-късната опция при реализацията на упражняването на първата 
опция е по-малка от пределната вероятност за упражняване на по-късната самостоя-
телна опция. Степента на взаимодействие в този случай е малка и двете опции са 
приблизително адитивни по стойност. Ако двете опции са от един и същи тип (две 
пут опции или две кол опции), тогава условната вероятност за упражняване на по-
късната опция при реализация на упражняването на по-ранната опция и степента на 
взаимодействие между двете опции са високи. Посоката на взаоимодействие ще се 
определя от типа на по-ранната опция. Ако по-ранната опция е пут, тогава посоката 
на взаимодействие ще е отрицателна, докато ако по-ранната опция е кол тогава 
посоката ще е положителна. 

 
Фигура 3. Взаимодействие между 
две опции от различен вид –  

кол и пут 

 Фигура 4. Взаимодействие между две 
опции от еднакъв вид - 
 кол последван от кол 

  

 
Нека разгледаме случая на две противоположни опции (пут и кол) с еднаква 

дата на изтичане (tc=tp), когато и двете са вън от пари. Тези опции ще бъдат изцяло 
адитивни и взаимодействието между тях ще е нулево, защото макар и вероятностите, 
за това че която и да е от тях ще бъде упражнена на падежа да са по-високи от нула, 
то условната вероятност за общото им упражняване е нулева (Pc&p=0). Разглеждаме 
този краен случай, защото той очертава посоката на анализ. 

Сега нека се върнем към хипотетичния пример на инвестиционен проект, който 
използваме за анализа. При него имаме налице две опции от противоположен тип – 
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кол опция предшестваща пут опция. Тук обаче датите на изтичане на опциите не 
съвпадат. Въпреки, че са налице положителни (по-големи от нула) вероятности за уп-
ражняване на която и да е от двете опции поотделно, условната вероятност за упраж-
няване на по-късната пут опция при вече упражнена по-ранна кол опция ( | ) е по-
малка от пределната вероятност за самостоятелно упражняване на по-късната пут 
опция. За да бъде оптимално упражнена по-ранната кол опция към датата й на упраж-
няване, стойността на базовия актив трябва да е навлязла в интервала за упражняване 
на тази опция (C1C2). След упражняване на първата опция, по нататъшно развитие на 
стойността на базовия актив е ограничено в областта C1C2 C1’C2’ до момента на изти-
чане на по-късната опция tp или C1C2 C1“C2“ към хоризонта на модела Т, и тази об-
ласт формира сечение само в част от интервала на оптимално упражняване на втора-
та опция. Колкото е по-голямо това сечение, толкова по-висока е условната вероят-
ност за съвместно упражняване ( | ) и толкова по-силно е взаимодействието между 
двете опции и съответно адитивността е по-слаба. Ако сечението е малко, то само-
стоятелните стойности на опциите ще бъдат приблизително адитивни. 

Нека сега изследваме как отдалечеността във времето на упражняването на оп-
циите влияе върху взаимодействието помежду им. Ще използваме допусканията за 
базовия актив от хипотетичния пример на инвестиционен проект, като ще изследваме 
първо две опции от един и същи вид (две кол опции), а после две опции от различен 
вид (пут и кол). 

 
Таблица 3: Взаимодействие между две кол 
опции с нарастване на отдалечеността им 

във времето 

Фигура 5: Взаимодействие между  
две кол опции с нарастване на 
отдалечеността им във времето 

 

 
Да приемем, че първоначално двете кол опции са със цена на упражняване 500 и 

водят до 50% нарастване на мащаба на проекта. После ще редуцираме коефициента 
на нарастване на втората опция такОа че да неутрализираме покачването на стой-
ността й от увеличаването на живота й. Изчисляваме комбинираната им стойност при 
различна, сбора от самостоятелните им стойности и разликата между комбинираната 
им стойност и сбора от индивидуалните им стойности. При опциите от един и същи 
вид взаимодействието е значително и намалява с покачване на отдалечеността във 

t‐E1 E1 t‐E2 E2 X2 E1+E2 E1&E2 D D/E2

4 154.6       5 188.9 50.0 343.51  438.00     94.49       0.50 

4 154.6       6 188.9 49.13 343.52  437.90     94.38       0.50 

4 154.6       7 188.9 45.74 343.52  436.20     92.68       0.49 

4 154.6       8 188.9 44.35 343.52  435.90     92.38       0.49 

4 154.6       9 188.9 42.40 343.52  434.90     91.38       0.48 

4 154.6       10 188.9 40.85 343.52  434.40     90.88       0.48 

4 154.6       11 188.9 39.68 343.52  433.70     90.18       0.48 

4 154.6       12 188.9 38.11 343.52  433.20     89.68       0.47 

4 154.6       13 188.9 37.42 343.52  432.90     89.38       0.47 

4 154.6       14 188.9 35.89 343.52  432.20     88.68       0.47 

4 154.6       15 188.9 35.49 343.52  432.10     88.58       0.47 

4 154.6       16 188.9 34.04 343.52  431.50     87.98       0.47 

4 154.6       17 188.9 33.63 343.52  431.30     87.78       0.46 

4 154.6       18 188.9 32.46 343.52  430.70     87.18       0.46 

4 154.6       19 188.9 31.99 343.52  430.60     87.08       0.46 

4 154.6       20 188.9 31.11 343.52  430.10     86.58       0.46 

4 154.6       21 188.9 30.6 343.52  429.90     86.38       0.46 

4 154.6       22 188.9 29.93 343.52  429.60     86.08       0.46 

4 154.6       23 188.9 29.41 343.52  429.40     85.88       0.45 

4 154.6       24 188.9 28.9 343.52  429.20     85.68       0.45 

4 154.6       25 188.9 28.39 343.52  429.00     85.48       0.45 

4 154.6       26 188.9 27.99 343.52  428.80     85.28       0.45 

4 154.6       27 188.9 27.49 343.52  428.60     85.08       0.45 

4 154.6       28 188.9 27.18 343.52  428.40     84.88       0.45 
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времето. Ако не контролираме нарастването на стойността на втората опция с нараст-
ването на живота и тогава взаимодействието ще нараства поради нарастване на стой-
ността на втората опция. 

 
Заключение 
Представихме цяллостна рамка за оценяване на инвестиции в условията на не-

сигурност и наличието на гъвкавост посредством стохастично моделиране и реални 
опции. Подходът се основава на класическата парадигма, но я обогатява и допълва. 
Детерминистичното моделиране дава представа за стойността. Стохастичното моде-
лиране снабдява важния параметър на вариацията. Стойността и вариацията използ-
ваме да конструираме биномно дърво, върху което оценяваме реални опции в тяхната 
комбинация. Стойността на опциите добавяме към класическата нетна настояща 
стойност. Остава много несвършена работа и както винаги тя е в детайлите на кон-
кретното решение. 
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Резюме: Докладът предлага метод за оценка на качеството на управление чрез 
модификация на модела за фундаментален анализ на Edward-Bell-Ohlson. Предла-
ганият метод свежда до един показател ключови индикатора от финансовите 
отчети на компанията. Предлаганият метод е подходящ за оценка на управлението 
на дружества, които не са публични или се търгуват на неперфектни пазари 
 
Ключови думи: фундаментален анализ, оценка чрез остатъчния доход, модел на 
Олсън, корпоративно управление, измерване на резултатите от управлението 
 
Abstract: This paper proposes a novel method for assessment of the quality of the 
management of a company. Its conceptual finding is the fundamental analysis model known 
as the Edward-Bell-Ohlson valuation model. It creates a single summary statistic that 
synthesizes key indicators from a company’s financial statements. The approach is 
appropriate for the assessment of the management of closely-held companies or public 
companies traded in inefficient markets. 
 
Key words: fundamental analysis, residual income valuation, Ohlson model, corporate 
governance, managerial performance measurement 
 
 

I. Въведение 
 

Оценката на качеството на управление на дадено търговско дружество е въпрос 
с важно практическо значение, независимо дали става дума за публично дружество с 
множество миноритарни акционери или за дружество с ограничена отговорност, 
което се притежава от един или няколко собственика, които не участват директно в 
управлението. Качеството на управление има много аспекти и може да се измерва по 
различни начини в зависимост от целите на анализа. Една от най-популярните мето-
дики за оценка на управлението е балансираната карта за оценка разработена от 
Kaplan and Norton [15]. Тя включва 20 различни метрики и разглежда представянето 
на дружеството от четири различни ъгъла: финансово представяне, от гледна точка 
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на клиента, от гледна точка на производствения процес, иновация и учене. Различни-
те метрики представляват своеобразен “пулт за управление”, който е много полезен 
за проследяване на различните важни аспекти за компанията от мениджърите на раз-
лични нива, които са ежедневно ангажирани с дейността на дружеството. Водещата 
перспектива при методиката на Kaplan and Norton [15] е перспективата от гледната 
точка на акционерите, изразена чрез финансовите показатели като паричен поток, 
растеж на оперативния доход и продажбите, възвращаемост на собствения капитал. 
Kaplan and Norton [15] се опитват да синтезират дотогавашните противоречащи си 
достижения сред различните изолирани школи в областта на измерването на предста-
вянето на бизнес организациите – теориите за качество и опростено управление1, 
които подчертават ролята на служителите за постоянни подобрения в производстве-
ния процес с цел елиминиране на неефективни дейности и подобряване на бързината 
на реакция на компанията към изискванията на пазара; теорията за заинтересованите 
страни2,  при която фирмата е просто посредник и целта й е да сключва договори, 
които максимално добре задоволяват всички заинтересовани лица; гледната точка на 
финансовите икономисти, които приемат, че основната цел на компанията е да създа-
ва пазарна (икономическа) стойност за акционерите си и наблягат на финансовите 
показатели. Авторите се опитват да запазят прозренията на различните школи, като 
подчертават, че е много важно всяка система за  всеобхватно измерване и управление 
да свързва оперативното представяне с подобрения в представянето от гледна точка 
на клиентите и финансовото представяне. Ето защо, те слагат на първо място като 
цел създаването на стойност за акционерите в дългосрочен план, а всички останали 
метрики са подчинени на тази цел (Kaplan) [14]. Ние също възприемаме тази гледна 
точка, тъй като се фокусираме върху оценката на управлението от гледна точка на 
собствениците на дружеството при хипотезата, че те не са директно ангажирани с 
управлението и няма нужда да разбират спецификата на различните управленски 
метрики и да следят редовно оперативните показатели. В този смисъл, създаването на 
стойност за собствениците в дългосрочен план е най-добрия единствен показател, 
който синтезира в себе си множество различни метрики, лесно разбираем е, и е син-
хрон с интересите на мнозинството от собствениците. Измерването на създаваната 
икономическа стойност за собствениците е относително проста задача за компании, 
които се търгуват на перфектни капиталови пазари (като например Ню Йоркската 
фондова борса). При перфектните капиталови пазари, цените отразяват цялата пуб-
лична достъпна информация за дейността на дадено дружество и оценяват бъдещите 
му перспективи (Fama) [11]. Ако акционерите на дадено дружество искат да оценят 
доколко добре се справя управленския му екип просто трябва да проследят във вре-
мето как се развива пазарната стойност на акциите спрямо пазарната стойност на ак-
циите на предприятия, опериращи в при сходни икономически условия (например в 
същия отрасъл на американската икономика за същия времеви период). Този подход 
е приложен от Collins [8] и Thorndike [22] за да идентифицират най-добрите корпора-
тивни директори в САЩ, като първа стъпка в техните изследвания върху изключи-
телните управленци. Проблемът с измерването на създаваната икономическа стой-
ност възниква при собствениците на дружества, които не се търгуват на перфектни 
капиталови пазари. Такива са например дружествата с ограничена отговорност, ак-
ционерните дружества, които не са емитирали акции на борсата и публичните акцио-
нерни дружества, които се търгуват на неперфектни капиталови пазари. В поредица 

                                                       
1 Английският термин е “lean management”  
2 Stakeholders 
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от съвместни изследвания Ломев, Иванов и Богданова [3], Ломев, Иванов и 
Богданова [4] и Ivanov, Lomev and Bogdanova [13] установяват сериозни отклонения 
от перфектното функциониране при българския фондов пазар. Това означава, че за 
дълги периоди от време е възможно движението в цените на акциите за търгуваните 
дружества да не отразява приноса на управленските им екипи и затруднява оценката 
на техните способности да създават стойност за акционерите. При изброените по-
горе случаи на липса на перфектна пазарна оценка, оценяването на създаваната за 
акционерите стойност (и чрез нея на качествата на на управленския екип) следва да 
бъде определено чрез модели за фундаментален анализ. Моделите за фундаментален 
анализ определят т.нар. вътрешноприсъща (фундаментална) стойност на дружество-
то, като определят оценката на базата на счетоводна и несчетоводна информация за 
дейността на дружеството. Получената от тези модели оценка не зависи от пазарната 
оценка и може значително да се отклонява от нея. Нарастването на фундаменталната 
стойност във времето би следвало да идентифицира доколко добре се справя даден 
управленски екип и не зависи от това дали анализираното дружество се търгува на 
перфектен капиталов пазар или не. Настоящият доклад описва моделът за фундамен-
тален анализ на Edwards-Bell-Ohlson3 и предлага модифицирането му за целите на 
оценка на качеството на управление.  

 
II. Моделът за фундаментална оценка чрез свръхпечалбите като 

концептуална основа на модела на Edwards-Bell-Ohlson  
 

Взаимовръзката между очакваните свръхпечалби, счетоводната стойност на 
собствения капитал и фундаменталната стойност на компанията е известна в счето-
водната литература от работите на Edwards and Bell [10] и Peasnell [20]. Концептуал-
ната идея, че печалбите могат да бъдат разграничени на счетоводни (които не включ-
ват алтернативната цена на капитала) и икономически (които включват и алтернатив-
ната цена на капитала) е описана от Marshall [17], но Касърова и Димитрова [1] по-
сочват, че концепцията за икономическите печалби е развита още Hamilton [12] през 
втората половина на 18-ти век. Счетоводните печалби се получават, когато от прихо-
дите се извадят осчетоводените разходи, а свръхпечалбите се получават, когато от 
приходите се извадят икономическите разходи (включващи алтернативната цена на 
използваните ресурси, най-вече вложения капитал, въпреки, че тя не е изрично осче-
товодена). Американската компания General Electric използва свръхпечалбите4 като 
основен критерии за оценка на представянето на различните си дъщерни дружества 
през 50-те години на 20-ти век (Kaplan) [14]. Bernard [6] посочва, че съгласно Pratt 
[21] американските данъчни служби са използвали груб модел за оценка чрез генери-
раните свръхпечалби още през 20-те години на 20-ти век за да определят ефектите от 
въвеждането на сухия режим върху стойността на пивоварните по онова време. 
Касърова и Димитрова [1] отбелязват, че макар концепцията да е относителна стара, 
тя се модифицира под различни имена във времето - „наднормена печалба” (Canning) 
[7] , „супер-приходи” (Edey) [9], „остатъчни приходи” от компанията General Electric, 
„наднормени използваеми приходи” (Edwards and Bell) [10], „остатъчен доход” (Kay) 
[16] и т.н. Дали икономическите печалби ще бъдат определени като на ангажираният 
в предприятието капитал се начисли безрисков лихвен процент (както при Ohlson 
[19]) или специфичен лихвен процент отговарящ на особеностите на фирмата, както 

                                                       
3 Понятието “Edwards-Bell-Ohlson (EBO)” се използва за първи път от Bernard [5] 
4 Под наименованието “residual income” 
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например претеглената средна цена на капитала (WACC), какъвто например е подхо-
дът приложен от Касърова, Димитрова и Сяров [1] е въпрос на преценка от страна на 
анализатора. 

Ohlson [19] стъпва на извода на Ohlson [18], че фундаменталната стойност на ак-
цията се определя от сегашната стойност на очакваните дивиденти и свързва фунда-
менталната стойност със счетоводната стойност на собствения капитал и счетовод-
ния доход. Авторът признава, че фундаменталната стойност зависи и от информация, 
която не е отразена в счетоводния доход, счетоводната стойност на собствения капи-
тал и дивидентите, тъй като счетоводните измерители интегрират ефектите от съби-
тия влияещи на стойността на предприятието с известно закъснение. С уговорката, че 
счетоводните данни са непълен индикатор за стойност, Ohlson [19] изтъква, че пре-
теглената средна стойност на капитализирания счетоводен доход и счетоводната 
стойност на собствения капитал представлява основата на функцията за оценка на 
стойността на дадена компания.  

Моделът за оценка чрез свръхпечалбите се опира на следните аналитични до-
пускания: 

1. в съгласие с неокласическите модели за оценка на ценни книжа, пазарната 
стойност на дадена акция се определя от сегашната стойност на очакваните дивиден-
ти. Съгласно неокласическата парадигма, стойността е обективна величина (не зави-
си от вярванията на инвеститорите) и може да се определи чрез приложението на ве-
роятностни модели към исторически данни. 

2. важат правилата за осчетоводяване на стойността на капитала на собствени-
ка5, съгласно които икономическата активност генерира доход и частта от този до-
ход, която не се използва за изплащане на дивиденти, се натрупва в предприятието и 
повишава собствения капитал. Създадената от компанията и осчетоводена стойност 
трябва или да бъде изплатена на собствениците или да увеличи собствения капитал. 
Изплащането на дивиденти намалява счетоводната стойност на собствения капитал, 
но не се отразява на текущия доход. 

Развитието на модела, при допускането, че лихвените проценти са постоянна 
величина (първото допускане) се свежда до: 

v
d
R

d
R

. . .
d
R

d
R

 

v  – фундаментална стойност на акция според модела към дата t 
d  – очакваните нетни дивиденти на акция (разликата между дивидентите и 

увеличенията на капитала) изплатени към дата t, може да бъде отрицателно число, 
ако компанията се очаква да получава повече капитал отколкото връща обратно на 
акционерите 

R 1 r – безрисковият лихвен процент увеличен с единица 
 

Тъй като важи допускането за осчетоводяване на стойността на капитала на 
собствениците (второто допускане), моделът използва зависимостта на чистия из-
лишък6, според която: 

 
bv bv x d  

                                                       
5 Английският термин e “owner's equity accounting” 
6 Английският термин е “clean surplus relation” 
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като в случая bv  е счетоводната стойност на собствения капитал към дата t, а x  е 
счетоводния доход за периода приключващ на дата t. Зависимостта на чистия 
излишък налага счетоводната стойност на собствения капитал към края на даден 
счетоводен период да се определя от стойността на собствения капитал в началото на 
периода, нарастването (намаляването) в резултат на генерирания от дейността счето-
воден доход (реализираните счетоводни загуби) и намаляването (нарастването) в ре-
зултат на нетно връщане на капитал към собствениците (нетно привличане на ка-
питал от собствениците). Тази зависимост използва структурната особеност на 
счетоводната система, че дивидентите изплатени през даден период не влияят на те-
кущия счетоводен доход, но намаляват счетоводната стойност на собствения капитал 
към края на периода. 

 
Нека да дефинираме математически свръхпечалбата x  като функция на счето-

водната печалба x  и алтернативната цена за съответния период на вложения от 
собствениците в компанията капитал: 

 
x x R 1 bv  

 
Тази дефиниция позволява да изразим дивидентите като функция на свръх-

печалбите, собствения капитал и безрисковия лихвен процент: 

 
bv bv x d ⇒ d bv bv x → d bv bv x R 1 bv  
⇒ d x Rbv bv  

 
В контекста на формулата за оценка чрез сегашната стойност на очакваните ди-

виденти, горното тъждество приема следния вид: 
 

d x Rbv bv  
 

При заместване във формулата за оценка чрез сегашната стойност на очаквани-

те дивиденти и опростяване при допускането, че → 0 при τ → ∞ се получава: 

 

v bv ∑                                                                                               (1)   

 
Тъй като bv  е известно към дата t, a по допускане r const, то задачата за 

определяне на фундаменталната стойност се свежда до определянето на очакваните 
бъдещи свръхпечалби x  за τ 1,2, . . . , ∞.  

 
Едно от предимствата на подобно изразяване на стойността на акциите е, че за 

определянето й се използват двете основни резултативни величини от счетоводния 
процес – счетоводният доход (печалба) от отчета за приходите и разходите и счето-
водната стойност на собствения капитал от счетоводния баланс. Тези две променливи 
зависят от фундаменталните икономически показатели на компанията (пазарна сила, 
умения на мениджърския екип и т.н.), а не са резултат от решенията на мениджърите 
за разлика от времевия ред на дивидентите. В този смисъл те подлежат в по-малка 
степен на манипулация и би трябвало да дават по-добра картина за резултатите от 
оперативната дейност на компанията във времето. Безрисковият лихвен процент 
също е обективна величина, еднаква за всички компании, и независеща от решенията 
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на управленския екип. Също така, оценката по принцип не би трябвало да зависи от 
прилаганата счетоводна политика, а само от икономическите резултати на компания-
та и методът за оценка базиращ се на очакваните свръхпечалби отговаря на това 
изискване. Причината е, че ако счетоводната политика е "агресивна" и разходите за 
развойна дейност, както и за лансирането и налагането на нови продукти се капита-
лизират, това ще доведе до по-високи текущи печалби, но и до нарастване на активи-
те на компанията и съответно до по-високи стойности на собствения капитал. Тогава 
на по-високите текущи печалби ще бъдат противопоставени и по-висока алтернатив-
на цена на капитала, което ще неутрализира ефекта върху свръхпечалбата. Ако счето-
водната политика е „консервативна“ и компанията намалява текущата печалба с раз-
ходите за развойна дейност и лансиране на нови продукти, това ще доведе до по-нис-
ки текущи печалби, но и по-ниска стойност на собствения капитал и по-ниска 
алтернативна цена на капитала. Така ефекта от по-ниските печалби върху свръхпе-
чалбите се неутрализира. Този ефект позволява моделът за оценка да се прилага към 
компании с различни счетоводни политики.  

Счетоводството и оценката базирани на чистия излишък7 би трябвало да не-
утрализират не само ефектите от различните счетоводни политики, но и тези от от-
кровени манипулации. Ако дадена компания манипулативно си увеличи печалбите за 
даден период (например чрез нереалистично висока преоценка на дълготрайните 
материални активи), тази „хартиена печалба“ не може да бъде изплатена като ди-
видент или да се използва за повишавана на ефективността или разширяване на про-
изводството чрез покупка на нови активи (разработка на нови продукти и т.н.). Въп-
реки това, тя остава като следа чрез натрупването в частта „неразпределена печалба“ 
на собствения капитал. Завишеният собствен капитал и невъзможността да се генери-
рат допълнителни печалби водят до спад на свръхпечалбите, което във времето 
неутрализира ефекта от временно завишената печалба върху оценката на компанията. 

При съвършени пазари (съвършена оценка), стойността на компанията ще зави-
си от само от възможностите за растеж и за генериране на свръхпечалби. Ако дадена 
компания има подобни възможности и се нуждае от средства за инвестиции, управ-
ленският екип няма да изплаща дивиденти или дори ще увеличава капитала на ком-
панията и стойността на компанията ще е по-висока поради задържаните и реинвес-
тирани в проекти с рентабилност над нормалната средства. При липса на възможнос-
ти за инвестиране в проекти с свръхпечалби, не би следвало за стойността на компа-
нията към даден момент (оценката на представянето на мениджърите) да има значе-
ние дали мениджърите задържат печалбите за да ги инвестират в активи с нормална 
възвращаемост или ги разпределят към акционерите, които също биха ги инвестира-
ли в активи с нормална възвращаемост. Резултатите за акционерите и в двата случая 
са еквивалентни и решението дали ще бъдат разпределени дивиденти или не, не би 
следвало да промени фундаменталната стойност на компанията (оценката за качест-
вото на управление). При наличие на морална опасност8 и агентски проблеми9, моде-
лът също е валиден, тъй като моралната опасност и опортюнистичното поведение на 
мениджърите биха се изразили в задържане на печалбата и инвестирането й в проек-
ти (или активи) с възвращаемост по-ниска от безрисковия лихвен процент. В този 
случай резултатите от оперативната дейност ще показват отрицателни свръхпечалби 
и рационалните и добре информирани акционери ще са склонни да заплатят за нетни-

                                                       
7 Clean surplus 
8 Moral hazard 
9 Principal-agent problems 
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те активи на дружеството цена, която е по-ниска от счетоводната им стойност. В този 
смисъл, моделът не предполага разлика между лошите оперативни резултати причи-
нени от мениджърска некомпетентност, мениджърска непочтеност или от негативни 
технологични и макроикономически развития, както и от конкурентен натиск в съот-
ветния отрасъл. Всеки от горните фактори би се отразил негативно на оперативните 
резултати на компанията и би довел до по-ниска оценка за фундаменталната й стой-
ност съгласно модела. В този смисъл моделът базира стойността на оперативните ре-
зултати, а не на финансовите решения на компанията, като причините за резултатите 
нямат значение за оценката на фундаменталната стойност. 

 
III. Модификация на модела на свръхпечалбите за привеждането му във 

вид подходящ за оценка на качеството на управление 
 

Получената чрез формула (1) фундаментална стойност v  се променя във 
времето във зависимост от способността на управленския екип да добавя стойност. 
Формула (1) може да бъде нормализирана и използвана за да се получи “индекс на 
представяне”10  като v  за всяка дата t се раздели на bv  и полученото число се 
умножи по 100: 

 

	 100 

В зависимост от стойностите на  	и  са възможни следните стойности на 
: 

 
1. При дружество, за което не се очаква реализация на свръхпечалби в бъдеще: 
v bv  и PI 100 
 
2. При дружество, за което се очаква реализация на свръхпечалби в бъдеще: 
v bv  и PI 100 
 
3. При дружество, за което се очаква  реализираните  бъдещи свръхпечалби да 

бъдат негативни: 
v bv  и PI 100 

 
Тъй като оценяваме способностите на управленския екип да добавя стойност на 

базата на историческото представяне на дружеството формула (1) се базира на 
исторически данни, а не на очаквания за бъдещи такива в безкрайност. В този случай 

 е счетоводната стойност на собствения капитал в началото на анализирания пе-
риод, а  е счетоводната стойност на собствения капитал в края на анализирания 

период. Допускането, че → 0 отпада тъй като  не клони към безкрайност. В та-

къв случай, формула (1) изглежда по следния начин:   
 

като с n означаваме броя на годините в анализирания период. Проблемът на подобно 
представяне е, че придава прекалено голяма тежест на счетоводната стойност на 
собствения капитал в края на оценявания период, а тя може значително да се откло-
нява от фундаменталната стойност на компанията. Също така, счетоводната стойност 

                                                       
10 Performance index 
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на собствения капитал подлежи на манипулации. При прилагане на агресивни счето-
водни политики, ще се наблюдават по-високи свръхпечалби по време на оценявания 
период и по-висока счетоводна стойност на собствения капитал в края на периода. 
Оценката става прекалено зависима от счетоводните политики и оценката на собст-
вения капитал, което не е желателно. Освен това, дори при нулеви или отрицателни 
свръхпечалби стойността на индекса за качество на управлението в общия случай ще 
надвишава 100. Ето защо, приемаме, че стойността на компанията в края на оценя-
вания период е равна на капитализираната чрез безрисковия лихвен процент 
свръхпечалба за последната година от периода: 

 
Индексът за качество на управлението за периода ,  пък ще се изчислява 

по формулата: 
 

, 	 100 

 
Също така, тъй като  не е директно наблюдаемо от счетоводните данни, 

следвайки Frankel and Lee (1998) модифицираме формула (1) така, че фундаментал-
ната стойност да се изчислява чрез информацията от счетоводните отчети и допус-
кането за безрисков лихвен процент: 

 
Финалната модификация на модела, която предлагаме отчита фактът, че фунда-

менталната стойност е силно зависима от безрисковия лихвен процент r, а той обик-
новено приема стойности, които са значително по-ниски от възвращаемостта на соб-
ствения капитал ROE. Положителният диференциал между ROE и r прави постига-
нето на свръхпечалби твърде лесна задача за управленския екип и не отчита фактът, 
че притежаването на действащо предприятие предполага значителни рискове за 
собствениците и от мениджърите се очаква да реализират възвращаемост, която е по-
висока от безрисковия лихвен процент, като по този начин компенсират собствени-
ците на дружеството за поетия при инвестирането на капитала риск. При използване-
то на безрисковия лихвен процент r, стойността на  за средностатистическия уп-
равленски екип ще е значително по-висока от 100, което налага допълнително норма-
лизиране на модела. Тъй като фокусът на предлагания модел е върху способностите 
на управленския екип да добавят стойност в контекста на конкретен отрасъл и дадена 
икономическа среда, най-логичният бенчмарк за способностите на управленския 
екип е сравнението му с представянето на управленските екипи, които оперират в 
същия отрасъл и икономическа среда. Това представяне може да се изрази чрез 
постиганата за съответния отрасъл средна възвращаемост на собствения капитал за 
съответния период . Подобна модификация е в съответствие с изводите на 
Aswath Damodaran, който посочва, че в САЩ и в световен план, различните отрасли 
устойчиво генерират различна възвращаемост на собствения капитал11. Икономи-
ческата динамика при различните отрасли е различна и постигането на свръхпечалби 
е много по-трудно в едни сектори в сравнение с други като причините за това са 
икономическите характеристика на съответния отрасъл, а способностите на управ-
ленския екип остават на второ място. При замяната на константния безрисковия лих-
вен процент r с вариращ във времето лихвен процент , който отговаря на средна-

                                                       
11 http://aswathdamodaran.blogspot.bg/2015/05/no-light-at-end-of-tunnel-investing-in.html 
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та възвращаемост на собствения капитал в съответния отрасъл за дадената година, 
моделът за оценка на фундаменталната стойност придобива следния вид: 

 
             (2) 

 
При подобно представяне, индексът за качеството на управлението на даден 

управленски екип за периода ,  ще се изчислява чрез фундаменталната стойност 
от формула (2) и счетоводната стойност на собствения капитал по следния начин: 

 

, 	 100 

При предложените модификации можем да очакваме управленският екип на 
средностатистическото дружество в даден  отрасъл да получи оценка близка до 100 
за всяка отделна година, като управленските екипи, които добавят повече стойност 
спрямо колегите си от съответния отрасъл ще получат оценка над 100, а тези които 
добавят по-малко стойност оценка под 100. Също така,  варира в зависимост от 
избора на период и може да се използва за оценка на представянето на даден управ-
ленски екип във времето – при екипи, които подобряват представянето си спрямо 
това на своите колеги ще се наблюдава повишаване на индекса за качество на управ-
лението, а при тези които влошават представянето си ще се наблюдава спад на 
индекса.  

 
IV. Заключение 
 

В заключение, можем да очертаем следните важни  предимства на предложе-
ният в настоящия доклад индекс за оценка на представянето на управленския екип: 

 

1. Теоретичните му основа е изградена върху допусканията за рационалност, 
характерни за неокласическата парадигма, и върху прозрението на Williams [23], че 
фундаменталната стойност на дадена акцията е равна на сегашната стойност на очак-
ваните в бъдеще дивиденти 

2. Фокусът на оценката е върху способностите на управленския екип да добавя 
стойност за акционерите  

3. Добавената стойност за акционерите се изчислява чрез реализираната за пе-
риода на оценка свръхпечалба 

4. Свръхпечалбата може да бъде реализирана чрез по-добро оперативно 
управление и чрез по-рационално разпределяне на генерирания от оперативната 
дейност капитал, като по-доброто представяне и в двете области се отразява положи-
телно на стойността на индекса  

5. При достатъчно дълъг времеви период ефектите от различните счетоводни 
политики върху стойността на индекса отслабват 

6. Чрез изискването безрисковия лихвен процент в модела на Edwards-Bell-
Ohlson да бъде заменен със средната счетоводна възвращаемост на собствения капи-
тал за съответния отрасъл и година се постига сравнимост при оценката на предста-
вянето на управленски екипи, които оперират при различни икономически условия и 
макроикономическа среда 

7. Заместването на безрисковия лихвен процент със средната счетоводна въз-
вращаемост на собствения капитал и модифицирането на формулата за оценка на 
фундаменталната стойност гарантират, че разпределението на стойностите на индек-
са за оценка ще е със средна стойност 100, което улеснява сравненията във времето и 
пространството 
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8. Предлаганият индекс се изчислява на базата на количествени (счетоводни) 
данни по ясна методология, което придава обективност на крайната оценка 

Разбира се, предлаганият метод има и известни ограничения: 
 
1. Качеството на оценката е зависимо от дължината на периода на управление 

на управленския екип, който бива оценяван. Оценката е по-акуратна при наличие на 
данни за по-продължителен период от време. 

2. Качеството на оценката е зависимо и от качеството на счетоводната инфор-
мация. При кратък период от време, манипулирането на счетоводната информация 
може значително да завиши оценката. 

3. Предлаганият метод за оценка не е приложим за стартиращи високотехноло-
гични компании, при които основната част от активите са нематериални, а очаквани-
те ползи от дейността са изтеглени в бъдещето и твърде несигурни за да бъдат осче-
товодени. 

 
Като насоки за бъдещи изследвания може да посочим емпиричното изследване 

на приложимостта на модела за оценка на конкретни български компании и техните 
управленски екипи.  
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БАНКОВИТЕ ПАРИ 

 

Исидор Карадимов  
Висше учлище по застраховане и финанси 

 
BANK’S MONEY  

 

Isidor Karadimov 
 
 

Анотация: Банковите пари са средство за привличане и кредитиране от страна на 
финансовите институции. Състоянието на банковия сектор е незадоволително.  
Политиката на БНБ по отношение на паричното предлагане и последствията от 
забавяне въвеждането на отрицателния лихвен процент са причина за намаляне 
темпа на растеж. Икономическото развитие може да бъде стимулирано с увели-
чение на потреблението, в това число  с  по-ефективно потребителско кредитира-
не. Ипотечните кредити в България са най-скъпи, в сравнение с други страни от ЕС 
и САЩ.   
 

Ключови думи - банкови пари, кредитиране, банки, отрицателен лихвен процент, 
БНБ, ЕЦБ, лихви, марж. 
 
Abstract: Bank money is a means of attracting and lending by financial institutions. The 
banking sector is unsatisfactory. BNB policy regarding the money supply and the 
consequences of delaying the introduction of negative interest rates are a reason for 
reducing the rate of growth. Economic development can be stimulated by an increase in 
consumption, including a more efficient consumer lending. Mortgage loans in Bulgaria are 
the most expensive compared to other EU countries and the USA.  
 

Keywords - bank's money, lending, banks, negative interest rate, BNB, ECB interest margin 
 
 

Живеем в един нов икономически свят. Възлагаме надежди на стари икономи-
чески модели, които вече не са толкова работещи. Централните банки не успяват до-
статъчно ефективно да се справят сами. Финансовите борси губят доверието на ин-
веститорите. Свидетели сме на пазарни сътресения и ниски нива на печалба на банко-
вия сектор в Европа, висок дефлационен риск в ЕС и несигурен банков сектор. Тру-
ден е и достъпът до финансиране. Несигурност има в част от утвърдените икономи-
ки. Все още сме свидетели на последствията от финансовата кризата през 2008г. 
Очакваме поредният икономически балон да се спука, независимо дали ще бъде тех-
нологичния, нефтения, дълговия или пък някой друг. 

Използвам термина "банкови пари” за кредитния и депозитния портфейл на бан-
ките. В него не включвам парите като “кеш”, а само привлечените депозити, раздаде-
ното кредитиране и самия достъп до финансиране от корпоративни и физически лица 
чрез банка или финансово предприятие. 

Българският лев е фиксиран към еврото. Поради тази причина, мерките, които 
се взимат от ЕЦБ по отношение на лихвените проценти в еврозоната, сериозно ре-
флектират върху нашата икономика, привлечените депозити и кредитирането. Още 
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от средата на 2014г. Европейската Централна Банка предприе редица мерки по па-
ричната политика. Това се наложи заради много ниското ниво на инфлацията и де-
флацията. Мерките бяха насочени към лихвените проценти, за да се улесни достъпа 
до финансиране и следователно да се увеличи кредитирането, и по този начин вът-
решното търсене в ЕС. Основна цел беше ускоряването темпа на инфлацията. Още 
през юни същата година, ЕЦБ понижи лихвените проценти при основните операции 
по рефинансиране, лихвения процент по пределното кредитно улеснение и въведе за 
пръв път в Европа отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение. През този 
период Централната банка намали лихвените си проценти почти до нулеви нива, кое-
то осигури евтин достъп до средства за търговските банки. Тези мерки не дадоха 
нужния резултат. Кредитирането остана все така ограничено, потреблението не се 
увеличи, а компаниите не инвестираха, което забави икономическия ръст на ЕС. По-
ради тази причина през 2015г. ЕЦБ въведе така нареченото “Количествено облекче-
ние”, чиято цел беше изкупуването на държавни и корпоративни облигации. Банките 
в еврозоната драстично намалиха лихвите по депозитите и кредитите. С въвеждането 
на тези мерки и по-специално отрицателния лихвен процент, започна понижаване на 
лихвените проценти на междубанковия пазар в еврозоната. Това се случи с значи-
телно по-бързо темпо, в сравнение с българския паричен пазар. Тази тенденция съз-
даде нарастване на спредовете между лихвените проценти на българския пазар и 
еврозоната при необезпечените депозити с матуритет до 6 месеца. Към края на 2015г. 
лихвените проценти на паричните пазари в еврозоната достигнаха отрицателни стой-
ности за сделки с матуритет до 6 месеца включително. В същото време ситуацията на 
българския пазар беше доста по-различна. Причината  беше в политиката на БНБ, 
която не въведе “на време” отрицателния лихвен процент за свръх резерви. Чак на  
04.01.2016г. централната ни банка взе решение да прибегне до отрицателния лихвен 
процент. По този начин БНБ ще “накара” търговските банки да потърсят алтернати-
ва, в която да вложат свръх резервите си и да раздават повече кредити. Тази мярка ще 
затрудни ликвидността на банките.  

На следващите графики е отразено забавянето на кредитирането заради полити-
ката на БНБ, какъв е маржът на печалба от привлечени и раздадени средства. Ще 
съпоставя и лихвените проценти в няколко развиващи се и развити страни. 

От графика № 1 и 2 може да се проследи за последните три години, а именно 
2013, 2014 и 2015г. колко са били паричните салда на търговските банки от група 1 и 
2. В група 1 се включват: УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа Инвестиционна 
Банка, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк. БНБ ги класира в тази група 
поради обстоятелството, че притежават най-големи активи. 
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Във втора група се включват всички останали, регистрирани на територията на 
България банки, без клоновете на чуждестранните банки. При банките от група 1 има 
относително запазване на паричните салда през 2013 и 2014 г. Отчетлива е тенден-
цията на рязко покачване на стойностите през 2015г. Това се дължи на няколко об-
стоятелства. От една страна, това са положителните лихви в БНБ. От друга, това е из-
раз на страха на банките относно ликвидността им при евентуална криза, подобна на 
тази, с КТБ, при която клиентите започнаха да предпочитат банки с по-големи акти-
ви. По-плавно изразена е тенденцията при банките от група 2. И там има покачване 
на паричните салда за периода 2013г. - 2015г., но това се дължи преди всичко на от-
рицателните лихвени проценти. Трябва да се отбележи, че към тези цифри влизат и 
парите държани в наличност, като за 2015г. за банките от група 1 са в размер на 
695927хил.лв. Явно се вижда, че точно от когато ЕЦБ поема в посока на отрицател-
ните лихвени проценти, в България банките се “радват” на малко над нулева лихва за 
своите свръх резерви. Благодарение на това решение на БНБ се проявява тенденцията 
за ограничаване достъпа до банковите пари.  

От графика № 3и 4 може да се проследи спада на кредитите, раздадени от 
търговските банки.  

 

 
 

Съществува тенденция за увеличаване на кредитите за периода 2013г. - 2014г. 
при банките от група 1. Драстично спадане на цитираните величини се случва през 
2015г., които достигат дори под нивото за 2013г. Точно обратна е тенденцията при 
банките от група 2. За периода 2013г.-2014г. има спад в кредитирането, но не рязък. 
От друга страна относително стабилно се оказва кредитирането при тази група банки 
за периода 2014г.-2015г. В момент, когато ЕЦБ прави всичко възможно да раздвижи 
кредитния пазар, на българския паричен пазар се вижда забавяне и в двете групи 
банки. Причината за тези цифри са положителните лихвени проценти в БНБ. На този 
фон, ако се анализира кредитирането от финансовите предприятие, които не са зани-
мават с небанково кредитиране или т.н. “бързи кредити” и предприятията, които се 
занимават с факторинг ще открием, че при тях има ръст на кредитирането за 2015г. 
За потребителските кредити, отпуснати от дружества, занимаващи се с такава дей-
ност виждаме, че имат ръст с 17,9% на годишна база. За 2015г. са раздадени  
1,432 млрд. лв. кредити. Това показва, че населението търси продукти от типа на 
потребителски кредити, съгласно данни към 31.12.2015г. Същевременно се наблюда-
ва и спад на кредитиране от страна на банките. Средният лихвен процент на вече раз-
дадените кредити за потребление, като не се включва овърдрафт и със срок до  
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1 година е 23.72%. Този лихвен процент освен че показва огромен марж в печалбата, 
също може да отговори на въпроса защо има спад в кредитирането. Има компании, 
занимаващи се с небанково кредитиране, които дават по- добри условия от банките. 
Редно е да отбележа, че в графиките е показано общото кредитиране и вземане от 
банките, а не само потребителските кредити. Когато погледнем реално от какво тър-
говските банки успяват да излязат на печалба ще видим, че това е благодарение на 
таксите и комисионните. За последните 3 години печалбите на банките от група 1 са 
били – 509339 хил.лв за 2013г., 590275 хил.лв. за 2014г., 737488 хил.лв. за 2015г. и 
печалбата на банките от група 2 са били 67342 хил.лв. за 2013г., 148424 хил. лв за 
2014г. и 175545 хил.лв. за 2015г. 

От графики № 5 и 6 може да се види, че банките в България разчитат за печалба 
от такси и комисиони, а не рискуват в раздаването на кредити или пък в инвестиции. 
Отчетлива е зависимостта между кредитирането от страна на банките от група 1 и 
формираната печалба за същия период. При рязък спад в броя на отпуснатите 
кредити, банките от група 1 увеличават печалбата си. Същата е на приблизителна 
стойност, стойността на приходите от такси и комисионни. 
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Потребителите на банкови услуги предпочитат да плащат по-високи такси и 
комисионни в банки с по-големи активи, считайки най-вероятно, че сигурността е 
водеща при избора на финансова институция. За банките от група 2, печалбата е на 
половина от приходите, получени от такси и комисионни при сходно съотношение 
между приходи от лихви и приходи от такси и при двете групи банки. За банките от 
група 1, от всички приходи, 23% са от комисионни, а при група 2, процентът е сходен 
- 21%. Интересно е да се проследи, че след фалита на КТБ, топ 5 на банките, които са 
в първа група увеличават печалбата, в сравнение с банките от група 2. Това може да 
се дължи на факта, че част от потребителите са изгубили доверие в по-малките банки 
и са се насочили към големите. Може би това е и причината банките от група 1 да 
имат повече приходи от такси и комисионни. Но това, че са най-големи по отноше-
ние размера на активите не означава, че са най-стабилни. Ако погледнем кредитните 
им рейтинги ще видим, че нещата може и да са различни. Банките в топ 5 са: 
Уникредит Булбанк, която има кредитен рейтинг от BB+ според S&P, на второ място 
по активи е Банка ДСК, тя има Ba2, според Moody’s, трети са Първа Инвестиционна 
банка с кредитен рейтинг от B- според Fitch, следват Обединена Българска банка с 
рейтинг от B според S&P и накрая в топ 5 е Райфайзенбанк (България) с кредитен 
рейтинг от BBB – според Fitch. Банките в топ 5, независимо, че са с най-големи 
активи, имат по-нисък кредитен рейтинг от други, като например Алинц България, 
която няма големи активи, но рейтинга и е BBB+ според Fitch. Доверието в тези дру-
жества им позволява да имат по-големи такси и комисионни, както и по-ниски лихви 
по депозитите. 

Въпреки, че в България БНБ все още не беше приела отрицателните лихви, 
банките се доближаваха до тези в еврозоната. На графика №7 може да се проследят 
средните  лихви  по  депозити  с  матуритет  от  12 месеца  през  последните 8 години. 
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Ясна е тенденцията за спад в размера на средните лихви по депозити с матуритет от 
12 месеца. За периода 2008г. - 2016г. стойностите на цитираните величини се пони-
жават поетапно - от 8.03% през 2008г. до 1.38% към началото на 2016г. Няма промя-
на в размера на лихвите дори при въвеждането на отрицателния лихвен процент, 
което показва колко голяма е била грешката на БНБ. Централната ни банка е остави-
ла търговските банки да работят с огромен марж на печалба, което по никакъв начин 
не намаля дефлацията, не увеличава потреблението и не помага на бизнеса. Процен-
тите за последните две години  са малко нереално високи. Печалбата на търговските 
банки се увеличава за 2015г. и 2016г. в пъти, за сметка развитието на икономиката 
ни. Не е реализирана ефективна политика по отношение на паричното предлагане. По 
този начин се стига до дефицит и липса на развитие на икономическите параметри, 
застой на чуждестранните инвестиции. За последната година, 71% от всичките чуж-
дестранни инвестиции са били от овшорни зони. В по-голямата си част представляват 
изнесена печалба и върната под формата на инвестиция, с цел облекчаване на данъч-
ната тежест. Единственото логично обяснение на ситуацията е евентуалната подго-
товка от страна на БНБ към някои търговски банки за т.нар. стрест тест, за който най-
вероятно е събирана свръх ликвидността. Може би има търговски банки, които не са 
в добро състояние и без държавна подкрепа не биха могли да продължат своята дей-
ност. ПИБ е пример за посочената тенденция. Тя, без външна подкрепа нямаше да 
оцелее. Именно поради това, на нашия малък капиталов пазар на ПИБ се сринаха ак-
циите през последната една година с 29.52%. Това показва, че инвеститорите нямат 
доверие в търговските ни банки. Дори другата банка, която е син чип на БФБ, а имен-
но ЦКБ се срина с 4.10% за последната една година. Само по себе си този факт е при-
теснителен. Съпоставим към политиката на БНБ, може да означава силно изразена 
нестабилност в цялостния ни банков сектор.  
 

Банка Лихвен процент на годишна база 
по стандартен срочен 12-месечен 
депозит в лева (към 30.01.2016) 

Лихвен процент на годишна база 
по стандартен срочен 3-месечен 
депозит в лева (към 30.01.2016) 

Уникредит От 0.35% (за суми до 50,000 лева) 
до 0.38% (за суми над 50,000 лева) 

От 0.15% (за суми до 50,000 лева) до 
0.20% (за суми над 50,000 лева) 

ДСК 0.01% 0.05%

ПИБ 1.60% 0.55%

ОББ 0.40% 0.20%

Райфайзен 0.05% -
 

Когато сравним условията по депозитите в банки, които с в топ 5 ще видим дру-
га картина. В таблицата са банките от група 1 с техните лихвени проценти по депози-
ти. Реално лихвите по депозитите клоняха към 0% известно време преди БНБ да на-
ложи новите правила. Само ПИБ изпъква със своите 1.60%, но на нея и трябва свеж 
приток на средства. По този начин леко се изкривява и статистиката за лихвите. Това 
не е ново явление – банка да има по-висок лихвен процент от останалите. Историята 
помни такива случки. КТБ също даваше депозити с доста по-висока от средната лих-
ва. Това е предпоставка за голяма печалба. На фона на предоставените данни, съще-
ствува ясно отчетлива тенденция в потребителското поведение на клиентите на 
българските банки в топ 5, според БНБ. Българският банков клиент има по-голямо 
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доверие в банките, разполагащи с голям актив. Той рядко се интересува от кредитния 
рейтинг на финансовата институция. След фалита на КТБ, клиентите преориентираха 
своите интереси в посока сигурност, а не доходност. Доказателство за тезата е фак-
тът, че втората по активи банка, а именно ДСК предоставя доходност за стандартен 
депозит с матуритет от 12 месеца за 0.01%.  

Същевременно при този нисък лихвен процент, българските ипотечни кредити 
са с най-висока лихва от целия Европейски съюз. Лихвеният процент за ипотечен 
кредит в България е 7.3%, при 1.1% в Германия и Турция, 1.8% в Швейцария и 
Швеция, малко над 2% във Франция, Чехия, Белгия. Наред с това е факт и обстоятел-
ството, че българските ипотечни кредити са и кредитите с най-дълъг период на из-
плащане, според изследване на ЕРА Европа. От графика №8 могат да се проследят 
лихвените проценти за ипотечното кредитиране. По данни на същата агенция, България 

 
е на първо място по цена на банковите пари за ипотеки. По официални данни на БНБ, 
средният лихвен процент е 1.38%. По данни на една от най-престижните и най-голя-
мата в ЕС агенция за недвижими имоти е видно, че маржът на печалба на банките от 
този тип кредитиране, съпоставени с цената на превлечените депозитите е над 5 пъти. 
Банките в топ 5 имат по-висок марж на печалба, заради евтиното привличане на 
банкови пари. Като съпоставим привлечените депозити от банка ДСК, които са на 
стойност от 0.01% и средния лихвен процент на ипотечни кредити, става възможен 
марж на печалба от 730 пъти или 7300%. Обстоятелството превръща банковите пари 
в много скъп ресурс като достъп и едновременно с това в евтин ресурс за привличане. 

Ограниченият достъп до кредитиране, високата цена на банковите пари, закъс-
нялата политика на БНБ по отношение на отрицателния лихвен процент и предпочи-
танието на банките за свръх ликвиден резерв в БНБ е причина за застой в икономика-
та. В следствие на тази политика, хората имат консервативно поведение по отноше-
ние на потреблението. За периода януари 2013г. до януари 2016г. по данни на НСИ, 
инфлацията (дефлация) е в размер на -3.2%, което затвърждава икономическата ле-
таргия и възможностите за раздвижване. Причина за посочената тенденция е и фак-
тът, че банките дават превес на корпоративното кредитиране за сметка на потреби-
телското кредитиране. Наличието на свободен паричен ресурс в хората би довело до 
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увеличение на потреблението, а от там до по-високо производство и развитие на биз-
неса. Задълбочаващата се криза може да бъде преодоляна чрез пренасочване на бан-
ковите пари към индивидуалните клиенти при условия и достъп, позволяващ превръ-
щането им в свободен икономически ресурс, готов да излезе директно на пазара, под 
формата на различно потребление на стоки и услуги. 

Пречка за икономическо развитие е и начинът, по който се извършва и типа кор-
поративно финансиране. Основният фактор за растеж е достъпа до финансиране на 
търговско намерение, търговски проект, което според Джон Мейнард Кейнз е осно-
вен фактор за икономическо развитие. Достъпът до банковите пари срещу обещание 
за развитие на успешна бъдеща дейност “дава възможност на предприемачите да 
вървят уверено напред” според Кейнз. У нас и най-добрите фирмени намерения мо-
гат да бъдат реализирани само при условие, че други такива са реализирани вече от 
същия субект и достъпът до банковите пари е определен от наличен оборот за даден 
период от време. Далеч съм от мисълта за финансиране на бъдеща дейност без необ-
ходимите гаранции за финансово обезпечение, но не приемам наложената практика 
за пренебрегване на общото финансово състояние на даден клиент като съотношение 
на активи и пасиви, финансов потенциал, иновативност и др. за сметка на оборот. 

Банковите пари са лесно достъпни, предвид своята универсалност, но се превръ-
щат в скъп ресурс предвид съотношение доходност от депозитите и кредитите, дъл-
жимите такси и комисионни. 

Банковите пари са средство за реализиране на предприемаческа идея и бизнес 
начинание. Истината е, че достъпът до тях е ограничен, в случай, че предприемачът 
вече няма работещ бизнес и определени търговски обороти. 

Търговските банки подхождат индивидуално към своите клиенти, оценявайки 
финансовия им потенциал и поносим риск. В действителност, подходът е твърде кон-
сервативен. Оценява се преди всичко конкретния доход от предпочитаното от бан-
ките трудово правоотношение. Подценяването на доходи от други източници, активи 
превръщат достъпа до банковите пари в ограничена възможност на клиенти с добра 
финансова оценка. 

Банковите пари като възможност и реалност са две все още различни показателя 
в днешната ни реалност. Последното пречи не само на реализирането на ефективна 
парична политика, а и на цялата икономика. 
  

Банковите пари като възможност  Банковите пари като реалност 

Лесен достъп – принципно всеки пъл-
нолетен гражданин без наложени ог-
раничения може да отвори вратата на 
банковия салон на всяка една търгов-
ска банка и да поиска кредитиране 
или да реализира депозит. Банковите 
продукти са разработени по начин, 
който е достъпен до широк кръг от 
клиенти. 

Скъп финансов ресурс – банковите пари под форма-
та на кредити са финансов ресурс с висока цена. 
Както бе отбелязано в настоящия доклад, лихвите по 
кредитите, в това число ипотечните са едни от най-
високите. Този факт, заедно с дължимите такси и ко-
мисионни, превръщат банковите пари в скъп финан-
сов ресурс. Едновременно с това е факт и ниската 
доходност по депозитите, като банкови пари, при-
влечени от търговските банки. 
Бюрократични процедури – необходимите докумен-
ти за кредитиране са много като обем и време за на-
бавяне, за по-голяма част от които е необходимо 
физическо присъствие и не могат да се ползват 
електронни услуги /изключваме бързите кредити/. 
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Банковите пари като възможност  Банковите пари като реалност 

Масов продукт - всеки би могъл да се 
възползва от банковите пари. Банките 
са разработили продукти и услуги, 
подходящи за широк кръг от клиенти. 
Те не са само възможност, но и за-
дължителен елемент за съществува-
не, особено за дейности в социалната 
сфера – плащане на осигуровки, 
получаване на обещетение, социални 
помощи, пенсии и др. 

Ограничено финансиране 
Нужда от определен трудов стаж 
Не се интересуват от активите на кредитоискателя, а 
само от доходите 
 
 

Ясни правила относно платежоспо-
собността на клиентите 

Липса на индивидуална оценка на цялостното фи-
нансово състояние на клиентите, в това число съот-
ношение между активи/пасиви, личен финансов по-
тенциал, различни източници на доходи 

Унифицирани условия – ясни и ут-
върдени правила при използване на 
банковите пари 

Клиентско сегментиране – банковите пари са раз-
лични за различните клиентски групи 

Инвестиционно кредитиране – нали-
чие на инвестиционно предложение и 
бизнес идея за реализиране 

Реално вторично кредитиране – банките кредитират 
допълнителна инвестиция, тъй като първоначалната, 
без спазване на необходимите изисквания за оборот 
е неоправдан риск  за финансовите институции 

Възможност за стартиране на бизнес - 
няма как да се стартира и развива 
бизнес без финансов актив. Банкови-
те пари са средство за реализиране на 
бизнес начинание. 

Реално финансиране на вече съществуващ бизнес – 
у нас не се отпускат средства на базата на бизнес 
идея, колкото и добра да е тя. Търговските банки се 
интересуват от оборота и печалбата на търговското 
дружество, което означава, че за да се получи креди-
тиране за бизнес начинание, вече трябва да 
съществува такова и то да носи приходи. 

Универсално средство за финансира-
не – банковите пари са най-уни-
версалното средство за кредитиране. 

Универсално средство за “финансиране” на самия 
банков продукт чрез високи лихви, такси, коми-
сионни /виж графиката за печалбите на банките/ 

Индивидуална финансова оценка Реално подценяване на реалното финансово състоя-
ние на клиента с основен превес на финансовите 
активи 

Широка гама продукти, съобразени с 
нуждите и особеностите на клиентите 

Консервативен подход – предпочитани са определен 
тип клиенти. За физическите лица, това са работещи 
на пълно работно време и съществуващ трудов 
договор. За юридическите лица, това са търговски 
дружества с висок оборот. Собствеността като актив 
при оценка на финансовото състояние на клиентите 
е подценяван показател.  

Индивидуална оценка на риска Липса на индивидуален подход 
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Съвременните банкови пари са част от сложната система, наречена икономика. 
Те са продукт на човешкото развитие и условие за неговото съществуване. Превърна-
ти във форма за кредитиране и спестяване, средство за развитие на бизнес и форма на 
обществено регулиране, банковите пари са част от днешното разбиране а свободен 
паричен ресурс. Те са средство и елемент от разбирането ни за свобода и зависимост. 
Те се превръщат едновременно в актив и пасив, в нова възможност и старо разочаро-
вание, в лична инициатива и държавна политика. Банковите пари са елемент и 
средство за парична политика, власт и ограничение, загуба и печалба, статистика и 
прогноза, механизъм за икономически анализ и средство за гъвкавост на системата, 
наречена икономическо общество.  
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CUSTOMER EXPERIENCE (CX) WITH THE BRAND:  

KEY FACTORS FOR SUCCESS IN DESIGNING AND CONCEPT 
IMPLEMENTING IN SERVICES 

 

Prof. Lina Anastassova, PhD 
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Abstract: The customer experience concept is getting more and more popular in academic 
research and literature but in applied literature as well. The amount of papers and books is 
increasing but the concept is still not applied in many businesses’ marketing strategies and 
programs. The aims of this paper are: 1/ To make a review of the various concepts for 
customer experience and its dimensions; 2/ Тo discuss кey factors for designing and 
implementing successfully the customer experience concept and 3/ To present opportunities 
for modifying and adapting a popular instrument for identifying and assessing quality gaps 
and implementing it in the services sector in order to assess the customer experience gaps. 
The paper contains some conclusions and expectations for future developments in the 
customer experience practices.  
 
Key words: customer experience, experience types, key success factors hotel experience, 
experience gaps 
 
 

Въведение 
През последната декада става все по-актуална темата за клиентското преживява-

не или клиентския опит1 като важна предпоставка за задържане на клиентите в секто-
ра на потребителските стоки и особено в сферата на услугите търговията. Според Д. 
Пепърс и М.Роджърс клиентското преживяване е най-важният фактор за бизнес успе-
ха на компанията, който вече не може да се игнорира [1]. Хората с техните положи-
телни преживявания с бранда са в основата  на бизнес успеха и особено сега, в усло-
вията на дигиталната ера. Всички сме клиенти: клиенти като купувачи, сътрудници, 
доставчици и стейкхолдъри. Всички части на дадена организация и екосистемата 
трябва да бъдат свързани с оптимизацията на клиентския опит като двигател на при-
ходите. Всички наблюдения на практиката сочат, че компаниите започват все повече 
да поставят своите клиенти в центъра т.е. стремят се към „клиентоцентрична органи-

                                                            
1 В настоящия доклад ще се използват като синоними и двете наименования, тъй като в  
българската академична литература няма въведен единен термин, в преводните книги се 
използват и двете понятия; 
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зация“, но не в смисъл на фокусиране върху най-ценните клиенти, а в смисъл опти-
мизация на всички бизнес функции и процеси свързани с клиента. При това не в 
твърде теоретичен или стратегически план, а в практически смисъл, в реалния живот.  

Клиентският опит в реалния живот се формира от множество фактори, част от 
които се изплъзват от контрола на фирмата, а и от друга страна клиентите не винаги 
искат непременно изключително преживяване, а просто бързо да получат това, което 
са заплатили- услуга, материална стока и т.н. Основната причина, поради която кли-
ентското преживяване никога не може да бъде напълно под контрол е фактът, че кли-
ентите са индивидуалности и най-важният компонент в уравнението на клиентския 
опит е емоционален, твърде личен и различен при отделните хора. Затова според мен 
не е много удачно  използването на термина „управление на клиентския опит“, тъй 
като това в голяма степен не е възможно, но в същото време могат да бъдат управля-
вани много от елементите, които създават предпоставки за положително клиентско 
преживяване: качество на клиентското обслужване, съдържанието, което създаваме, 
контролните точки, където се случват взаимодействията с клиентите, физическата 
среда/интериора, в която се случва взаимодействието между клиенти и персонал. 

 

Имайки предвид, че интересът към проблема „клиентско преживяване“ нараства 
значително през последните 10 години, с настоящия доклад се цели постигането на 
следните няколко цели:  

 Да се представят схващанията на различни автори относно същността на кли-
ентския опит/ преживяване, измеренията му и видовете проявления и да се дискути-
рат различните ключови фактори за осигуряване на позитивно клиентско преживяване.  

 Да се обоснове възможността от адаптация на модела на Парасураман и 
Зайтхамл за измерване на разминаванията при клиентското преживяване.  

 Да се направи преглед на отлични практики проучени от автора относно оси-
гуряване на изключителен клиентски опит и се обобщят някои изводи за тенденциите 
в тази област. 

 

1. Същност и схващания за клиентското преживяване и неговите 
измерения 

Традиционното маркетингово схващане приема клиента като рационален инди-
вид при вземане на решение за покупка и оценка на продукта, изхождайки от функ-
ционалните характеристики на продукта, услугата [2]. Tози традиционен маркетин-
гов подход датира от индустриалната епоха, която е много далеч назад от информа-
ционните технологии, брандинга и промяната в маркетинговите комуникации в 
днешния век. И тъй като маркетингът се развива, със сигурност бъдещето при-
надлежи на „маркетинга чрез преживявания“, който ще е доминиращият инструмент 
на бъдещето [3]. Много утвърдени компании със силни марки отдавна са преминали 
от традиционния маркетинг към маркетинг чрез преживявания за техните клиенти. 
Според Готие [4] (2004) маркетингът чрез преживяване е напълно нов начин на 
мислене, по-холистичен, при който около същността на даден продукт – материална 
стока или услуга се създава интерактивно преживяване, което подсилва според 
Уилямс стойността на предложението/ офертата [5].       

Според едно от известните определения клиентското преживяване е „холи-
стичен конструкт“ по същността си и включва съзнателни, афективни, емоционални, 
социални и физически отговори на клиентите по време на взаимодействието им с 
бранда [6]. Според различни автори клиентският опит обхваща търсенето, покупката, 
потреблението и следпродажбената фаза на преживяването и по принцип може да 
включва множество канали за продажба [7] (Harris et al, 2003; Chang & Chieng, 2006; 
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Palmer, 2010). Според П. Грийнберг [8] „клиентското преживяване е усещането на 
клиента за фирмата във времето“. Темкин счита, че клиентското преживяване е 
„възприемане от страна на клиентите на взаимоотношенията им с организацията“2, а 
други автори дори защитават тезата, че клиентското преживяване е двигателят на 
ценността на бранда [9] (Rondeau, 2005; Kimpakorn & Tocquer, 2010).  Има и някои 
по-различни схващания като това на Е. Колски, според който клиентското преживя-
ване може да бъде определено като сума от всички съзнателни събития включващи 
координирани серии от взаимодействия между клиента и бранда3 . В определението 
на Колски има противоречиви моменти, защото от една страна той счита, че клиент-
ското преживяване обхваща само съзнателни взаимодействия, но от друга страна 
според него клиентското преживяване се определя какво е от клиента т.е. при всички 
случаи се предполага и подсъзнателен компонент, във всички контактни точки и все-
ки път, когато клиентът е във взаимоотношение с контактния персонал.  

Въпреки някои разлики в схващанията и определенията и особено при Коlsky 
[10], общото в повечето  авторски определения е, че клиентското преживяване/опит е 
възприемането на рационално, физическо, емоционално, подсъзнателно и психологи-
ческо взаимодействие с коя да е част от организацията. Това възприемане влияе вър-
ху поведението на клиента и изгражда спомени, които подсилват клиентската лоял-
ност, но то влияе и върху икономическата стойност, която създава организацията. 
Независимо от дребните разлики в схващанията, сърцевината на понятието се въз-
приема в общи линии по един и същи начин и няма контрадикции в това, че клиент-
ският опит е сложен и комплексен процес на разбиране на взаимоотношенията на 
организацията с нейните клиенти и техните изживявания. Добавката към определе-
нието може да бъде според мен „по време на жизнения им цикъл като клиенти на да-
дена фирма“. Почти всички автори в тази област на знанието освен Коlsky споделят 
мнението, че клиентското преживяване се предлага от фирмата, но се „избира“ и оце-
ня в крайна сметка от клиента4. Клиентското преживяване в днешния електронен век 
би трябвало вече да включва и дигиталното преживяване. Дигиталното клиентско 
преживяване от своя страна се отнася до усещането и взаимодействието на клиента с 
дигиталната среда. То се простира извън традиционния уеб сайт и включва и по- 
нови дигитални форми като социалните мрежи. Фирмите трябва да проектират по 
подходящ за целевия сегмент начин и дигиталното преживяване на клиентите.  

По отношение на измеренията на клиентския опит съществуват 3 направления в 
теоретичната мисъл. Gupta и Vajic [11] считат, че преживяването има 3 измерения и 
по-точно: влиянието на фирмата върху обкръжението, в което се случва потребле-
нието на продукта/ услугата, клиентското участие и социалното взаимодействие. Те 
наблягат особено на дименсията „участие на клиента“, като с основание подчертават 
факта, че за разлика от производствените фирми, фирмите за услуги имат възмож-
ност да влияят върху това участие и да дават повече възможност на клиентите, 
защото „доставката“ и потреблението на услугата протичат по едно и също време. 
Успешните фирми осигуряващи позитивно преживяване на клиентите осъзнават и 
наблягат на важността на активното клиентско участие в създаването на уникално и 
запомнящо се преживяване. Участието дава възможност на всеки клиент да създаде 
за себе си такава среда, която да му допада по най-добрия начин [12].  
                                                            
2 http://www.customerbliss.com/customer-experiencе 
strategy/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=JeanneBliss&utm_content
=The%2017-second%20customer%20experience%20strategy, 22 април  2016; 
3 http://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/50-important-customer-exp_b_8295772.html, достъп 
22 април 2016; 
4 Пак там, достъп 22 aприл 2016; 
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Според Pine и Gilmore [13] преживяването има 2 измерения – ниво на клиентско 
участие и ниво на взаимодействие със заобикалящата среда. Нивото на клиентско 
участие  според тези автори варира от а. пасивно участие  до б. активно участие, къ-
дето клиентът се ангажира и играе активна роля в преживяването. Нивото на взаимо-
действие със заобикалящата среда също варира от напълно пасивно до активно 
участие, примерно в дадено събитие. Според двамата автори [13]  преживяванията 
могат да бъдат разделени на 4 основни вида – развлечение, образование/ образовател-
но събитие, естетическо и escapist. I според тях най-богатото преживяване (като в 
Дисни уърлд) съдържа аспекти на 4те преживявания. Както материалните продукти и 
услугите са предназначени да удовлетворяват потребности и трябва да могат да бъдат 
доставени, така и клиентското преживяване трябва да бъде осигурено по най-подхо-
дящия начин. Така, както продуктите и услугите възникват в резултат на процес на 
изследване, проектиране и внедряване, преживяването също би трябвало да премина-
ват през същите фази. По тази причина, ако преживяването се проектира по подхо-
дящ за целевия сегмент начин или за конкретни ценни клиенти, то улеснява привли-
чането на нови клиенти, стимулира лоялността им и подобрява задържането на 
клиенти. За тази цел е важно да има проектиране на поведенческото „пътуване” на 
клиента с фирмата. Бъдещето на взаимоотношенията с клиентите и на бизнеса лежат 
в архитектурата на преживяването.  

 

2. Ключови фактори за успех с оглед осигуряване на непрекъснато 
позитивно преживяване  

Както бе вече споменато, ако клиентският опит се проектира, това може да оси-
гури стимулиране на лоялността и да увеличи процента на задържаните клиенти, ето 
защо първата стъпка към осигуряване на изключително преживяване е неговото про-
ектиране. 

     

 Проектиране на клиентското преживяване 
Разработването и прилагането на концепция за изключителен клиентски опит с 

бранда не е лесна маркетингова задача, но е все по-наложителна, за да се подобри 
конкурентната позиция на фирмата. Стартовата точка е да се идентифицират и ана-
лизират най-ценните клиенти според тяхната жизнена стойност (CLTV), а след това 
да се определи жизнената стойност на фирмените „промотъри” т.е. най-лоялните 
привърженици на марката, които я препоръчват, но и на недоволните в тези 
сегменти. Това дава възможност на фирмата да определи какви потенциални инвес-
тиции да направи, за да подобри клиентското преживяване. От друга страна, за да се 
подобри клиентския опит, фирмата трябва да има конкретна информация относно 
предпочитанията и очакванията на клиентите си и особено на най-ценните от тях, го-
тови да препоръчват бранда, за което е нужно събиране на информация от всички 
възможни канали. Профилите в социалните мрежи съдържат богата демографска и 
психографска информация за настоящите клиенти. Чрез data mining  от социалните 
профили маркетинговият отдел може да идентифицира изискванията и очаквания на 
клиентите чрез техните коментари.   

Изследванията сочат, че в различните сектори услуги на икономиката клиентите 
имат различни очаквания и изисквания: в банковия сектор клиентите очакват отлич-
но обслужване при всяко посещение и по-ниски разходи [14]. В хотелиерството 
изследванията сочат, че хотелските гости от различни потребителски сегменти 
свързват положителното преживяване с различни характеристики, но има и общи: 
грижовно отношение и персонализирано обслужване, а в по-високите ценови сегмен-
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ти – с нещо уникално в предлагането, което отличава обекта от другите5. Успешните 
хотелски брандове използват по най-ефективен социалните мрежи за проучване на 
очакванията и предпочитанията на клиентите към вида на хотелското преживяване6. 
В търговията на дребно текущо изследване на клиентското преживяване в търгов-
ските вериги на автора на статията сочи, че най-важните фактори на преживяването 
са: консултиране на клиентите, удобство, богато разнообразие от продукти [15]. Сле-
дователно при проектиране на клиентското преживяване в хотелския сектор трябва 
да се имат предвид едни атрибути на положителното преживяване, в банковия сектор – 
други, в сектора битови услуги- други, а в туристическата дестинация – съвсем 
други. Според Voss [16] и Page и Connel [17] преживяването на туриста т.е. клиента в 
туризма е важен фактор за конкурентоспособността на дестинацията. И за да се про-
ектира добре клиентското преживяване компанията трябва да изучи в детайли схва-
щанията и очакванията на клиентите за различните компоненти на преживяването. 
При проектиране на преживяването трябва да се включат всичките 5 сетива, за да се 
осигури комплексно преживяване ангажиращо сетивата на клиента.  

Проучванията ми на практиката на различни успешни чуждестранни компании 
в сектора на услугите и търговията на дребно сочат, че те започват дизайна на кли-
ентското преживяване по различен от традиционния начин: не от възприемане и 
оценка на настоящия материален продукт или услуга на фирмата, а от разбирането на 
възникващите потребности и очаквания на клиентите [18]. Според Стив Джобс успе-
хът на Apple се дължи в голяма степен на факта, че те винаги са разбирали, че не са в 
бизнеса за правене на компютри, а в бизнеса да удовлетворяват очаквания и да нами-
рат  решения на проблемите на клиентите7. Проектирането при фирмите с утвърдени 
и предпочитани брандове всъщност се основава на разминаване в очакванията на 
клиентите за преживяването с бранда и действителното им преживяване с него. Сле-
дователно имаме основание да твърдим, че е удачно да въведем аналогичен на мо-
дела на. Parasuraman, Zeithaml и Berry [19] за разминавания в качеството на услугата, 
но в този случай за разминавания между клиентските очаквания за преживяване с 
бранда и възприемането им на реалното комплексно преживяване. Този модел услов-
но ще наречем SERVEXPER. В модела стъпките могат да бъдат същите с някои раз-
лики и допълнения и съответно разминаванията има основание пак да са пет, като бъ-
дещи емпирични проучвания ще покажат кои разминавания ще се окажат най-големи 
(виж Фиг.1). Важността на модела SERVEXPER подобно на SERVQUAL се състои в 
това, че той предлага на мениджмънта системен подход към измерване и управление 
на клиентския опит с услугата.  

По отношение на разминаване 1: Разминаване 1 се дължи на разликата между 
очакванията на клиентите за преживяването с бранда и съответно възприемането на 
тези очаквания за клиентско преживяване от страна на мениджърите. Това размина-
ване става причина и за неуспеха на програмите за клиентско преживяване на много 
компании. Проблемът е в това, че много компании гледат на осигуряването на поло-
жителното клиентско преживяване не като на обща за всички цел, а като на програма, 
която трябва да изпълняват определени отдели и длъжности, а останалите преследват 
традиционни чисто икономически цели- ръст в печалбата, ръст в продажбите и т.н., 

                                                            
5 http://hotelexecutive.com/business_review/4782/scientific-discoveries-show-that-hotel-guest-
experience-sops-are-obsolete;  
6http://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/10/19/starwoodhotelsmakescustomerexperienceapriority/
#9c4106d7b63c;  
7 http://everystevejobsvideo.com/category/steve-jobs-interviews-and-documentaries/ 
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но те в крайна сметка са резултативни величини, зависещи от клиентското прежи-
вяване. Смисълът на клиентското преживяване е в това да бъде непрекъснато цел и 
стратегия за изпълнение от всички. 

 

 
За да се избегне това разминаване е необходимо събиране на информация от 

много източници и канали, част от които в момента се неглижират от мениджърите. 
В конкретния случай с хотелското преживяване, а в някои случаи и с по-общо 
туристическото преживяване, мениджърите на хотели обикновено считат, че теку-
щата анкетна карта в стаите с традиционните няколко въпроса е достатъчна и години 
наред не я променят, не слагат нови и по-смислени въпроси, които не само търсят 
оценки на качество на обслужването по отделни функционални характеристики, а 
търсят отговори как се чувстват гостите в хотела, какво в него намират за предимство 
спрямо другите, биха ли дошли пак и ако не защо и т.н.? Какви действия са необхо-
дими за изследване в детайли на очакванията на клиентите за преживяването с бран-
да с оглед минимизиране на разминаване 1?  

- провеждане на периодични маркетингови проучвания на очакванията на гости-
те за престоя им  в хотела, но и очакванията им за преживяването им с уеб сайта на 
хотела; 
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- обобщаване на информацията от прекия контакт на човешкия ресурс работещ 
в пряк  контакт с клиентите, но и оценка на опита им с уеб сайта при избора на хотел; 

- извличане на информация за преживяването им в хотела, но  и за уеб сайта от 
отзивите, коментарите и предложенията на клиентите в социалните мрежи, вкл. и от 
публикуваните видеа;  

- включване на данни за очакванията в регистрите за клиентите вкл.и от 
изискванията в онлайн резервациите за интериора, размера и изгледа на стаите, за да 
бъдат обслужвани с по-голяма степен на индивидуализиране на услугата. 

- извличане и обработка на данни чрез системата CRM, ако има внедрена такава 
система.  

По отношение на разминаване 2: разминаването, което възниква когато менид-
жмънтът на фирмата в случая хотелът не успее да интегрира стандартите си за ка-
чество на услугата с менидьърското възприемане на очакванията на клиентите за 
удовлетворяващо преживяване. За да се избегне това разминаване е необходимо:  

- съпоставяне и съгласуване на клиентските очаквания и стандартите за ка-
чество на хотела; 

- оценка на постижимостта на очакванията на клиентите спрямо стандартите 
извлечени и обобщени от всички източници и канали; 

- планиране на необходимите действия, мерки и промени; 
- дейности по получаване на информация и експертиза от външни източници, 

когато липсва съответната компетенция 
- автоматизиране на процесите, когато е възможно и желателно 

По отношение на разминаване 3: разминаването между стандартите за качест-
вото на услугата в унисон с oчакванията и оплакванията на клиентите и действително 
осигуреното преживяване на гостите на хотела.Според представително изследване с 
3000 хотелски гости относно клиентското им преживяване най-голямото им разоча-
рование, което би ги спряло пак да ползват услугите му и да го препоръчват е 
„липсата на лично отношение и грижа от страна на хотелските кадри8. Според дан-
ните от изследването 87% от хотелите не осигуряват преживяване, което ще бъде 
препоръчано от клиентите им на други потенциални гости. По отделните елементи на 
преживяването данните сочат, че независимите хотели се справят по-добре от вериж-
ните хотели: „топлина и грижовно отношение“ – 76.6 % срещу 73.6%; „лично отно-
шение и персонализация на обслужването“ – 76.9% срещу 71.6%. Според същото из-
следване обучението на хотелския персонал не е доста ефективно, гостите изпитват 
дефицит от усещане за съпричастност, ентусиазъм, топлина и любезност в резултат 
на по-високите си предварителни очаквания 9. Следователно за минимизиране на раз-
минаване 3 хотелските мениджъри трябва да имат предвид необходимостта от след-
ните действия и мерки: 

- инвестиции в човешкия ресурс: обучение, квалификация и преквалификация 
относно констатираните слаби места в преживяването на гостите и по възможност 
задържане на квалифицираните кадри; Полезно е и разработването на подсайт на 
хотела за онлайн обучение по различни теми и особено за обучение на служителите 
по проблемите и подходите за изключително клиентско преживяване;  

- препроектиране на работните процеси 

                                                            
8  http://www.customerservicebenchmark.com/resources/Customer%20Experience%20Report%20Part%201. 
pdf , достъп  30 април 2016  
9 Пак там;  
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- инвестиции в нови технологии, където е необходимо с оглед очакванията на 
клиентите и където е възможно;  

- изготвяне на подробни и ясни длъжностни характеристики с измерими показа-
тели за резултатност; 

- възнаграждаване при отлично изпълнени услуги, водещи до надхвърляне на 
очакванията;  

 

 По отношение на разминаване 4: Разминаването възниква когато фирмата 
обещае в комуникационните си канали, материали и публикации преживяване, за 
което няма  ресурси и експертиза да изпълни. При разминаване 4 се включва и ана-
лиза на обещаното преживяване в традиционните рекламни канали и особено в 
интернет каналите – постовете, видеата, блоговете, туитовете, белите статии (white 
papers), обявените конкурсо, награди и др. За тази цел трябва да се имат предвид 
следните действия: 

- Въздържане от публикуване на хотелския уеб сайт на обещания за услуги и 
преживяване и услуги, които не могат да бъдат осигурени;            

- Контент-анализ на онлайн съдържанието създадено от фирмата, показващо 
какво се обещава като преживяване на клиентите;  

- Обучаване на служителите да не дават прекомерни обещания в разговори и 
запитвания; 

- Въвеждане на санкции за служителите при констатиране на случаи с преко-
мерни обещания, които не могат да бъдат изпълнени;  

- Провеждане на рекламно-информационна кампания в социалните мрежи и 
други медии с реалистични обещания  

 

По отношение на разминаване 5: Именно при това разминаване P5 трябва да се 
включи контент-анализа на онлайн съдържанието създадено от клиентите и отразява-
що как са възприели те своето реално преживяване с бранда на хотела. За да се сведе 
до минимум разминаването между очакванията на клиентите и възприемането на 
реалното преживяване е необходимо да се предприемат следните действия:  

- контент-анализ на онлайн съдържанието създадено от клиентите в социалните 
мрежи – Фейсбук, Туитър, Инстаграм как са възприели те своето реално преживяване 
с бранда на хотела;  

- отзиви и оплаквания, изпратени до хотела – по Имейл. и отразявания на мне-
ния при отворените въпроси в анкетни карти;  

‐ препроектиране на работните процеси и на интериора в обекта.  
 

 Интеграция на всички контролни точки и на всички комуникационни канали 
Следващата стъпка е да се приложат промените – да се поставят системите на 

мястото им така, че нещата да вървят, както е планирано и клиентите да чувстват, че 
са обгрижвани по специален начин. Важен принцип при проектиране на клиентското 
преживяване е то да бъде фокусирано върху очакванията и желанията на клиентите, 
но и да ги надхвърля. Фирмите-лидери в областта на клиентското преживяване, които 
могат да служат за бенчмаркинг го следят 24 часа и 7 дни в седмицата. Техният чо-
вешки ресурс знае, че изключителното клиентско преживяване е част от тяхната ми-
сия и те трябва да допринесат за това. Тези фирми изграждат клиентоцентрична орга-
низационна култура, която се базира на използването на обратна връзка с клиентите 
за подобряване на опита им с продукта и бранда, а не за традиционно отчитане на 
поредно проучване [20]. По-високите мениджърски нива в такива компании говорят 
непрекъснато за нуждата от постигане на „изключително” клиентско преживяване, а 
не само на отлично обслужване, тъй като отличното обслужване не е задължително 
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равно на изключително преживяване. Мениджърите на поделения разговарят всеки 
ден с клиентите и се стремят да открият различни детайли, причините за висока 
удовлетвореност, но и за неудовлетвореността ми от преживяването с бранда. Много 
съвременни успешни компании като IKEA, Apple, Marriott hotels, Hilton и др. включват 
проблемите за клиентското преживяване в своите тренинг програми и се стремят да на-
сърчат важността на клиентското преживяване чрез вътрешен уебсайт и др. комуникации.   

За по-успешно прилагане на проектираното преживяване е необходима интегра-
ция на всички комуникационни канали. За клиентите е по-удобно, ако могат да пре-
включват от един канал на друг: примерно, ако клиентът иска да премине от Фейсбук 
или Туитър към електронна поща или Кол-център и ако софтуерите не са свързани, това е 
проблем. Интеграцията на всички комуникационни канали позволява споделянето на 
данните от всички източници, което от своя страна създава богата база от клиентски 
данни, чрез които може да се подобри още повече клиентското преживяване. 

   

 Прилагане на добри програми/схеми за възнаграждаване на лоялността на 
клиентите 

Успешните схеми за възнаграждаване на клиентската лоялност осигуряват 5 
типа стойност за клиентите: парична стойност;стойност на избора; желан избор; 
относителна стойност и стойност по удобство.  Програмите за възнаграждаване на 
лоялността са важен инструмент за задържане на клиентите, които имат положителен 
опит с бранда и това ги насърчава да продължат да купуват този бранд. Едни от най- 
успешните и ефективни схеми за лоялност са тези на големите хотелски вериги.  
Hyatt прилагат програмата Hyatt Gold Passport, която има 3 нива – под 225 точки, а 
Платинена карта е при натрупани над 225 точки (15 точки на нощувка) и Диамантена 
карта – над 305 точки. Точките могат да бъдат използвани за размяна срещу най- 
различни услуги и продукти. Веригата Мarriott Hotels имат карта за Елитно членство: 
Сребърна карта – 10-49 нощувки; Златна карта – 50-74 нощувки и Платинена – над 75 
нощувки10. Мариот са едни от най-добрите в тази област и по тази причина през  
2015 година получават наградата на  Freddy Awards “Най-добра лоялна хотелска 
програма на годината“ 11. Критериите са: лесна за използване и подобряваща пътува-
нето програма, предлагаща смислени бонуси и осигуряваща ползи, които могат лесно 
да бъдат постигнати т.е. лесно се събират точките.  

При туроператорските услуги една от най- успешните програми е тази на TUI, 
която има няколко разновидности: TUI Класик, TUI Златна карта, TUI Робинзон 
класик, TUI Робинзон Златна. Различните й нива предлагат различни бонуси, между 
които без глоба при примяна на резервацията, безплатна застраховка за прекъсване 
на почивката при неочаквано бедствие, безплатна застраховка на багажа и др12. 

 

 Очароване на клиента чрез делегиране на права на човешкия ресурс   
За да се осигури устойчивост в клиентското преживяване е необходимо преди 

всичко да се осигури  обучение на сътрудниците/ служителите на фирмата в основни-
те концепции за клиентското преживяване, необходимостта и ползите от проектиране 
на клиентския опит, компонентите на клиентското преживяване, „клиентското пъту-
ване“ и картографиране на клиентския опит. Освен това добрите практики на някои 
фирми сочат, че за успешното прилагане на проектирания клиентски опит е много 
важно да се упълномощават кадрите да извършват дейности без специално разреше-

                                                            
10 http://www.marriott.com/rewards/rewards-program.mi 
11 http://www.nunwood.com/the-road-to-excellence-marriotts-customer-experience-transformation, 
достъп .5 may 2016; 
12 https://www.meine-tui.de/tuicard, достъп 22 май 2016; 
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ние от мениджър, щом преценят, че чрез съответното действие те ще надскочат очак-
ванията на клиентите. Типичен пример за успешна маркетингова практика в това от-
ношение е опитът на хотелска верига  Ritz-Carlton, която упълномощава кадрите си д 
изразходват до 2000 долара, за да решат някакъв проблем на гостите си, без да питат 
мениджър за това. 

  

 Наблюдение на клиентското поведение  и прилагане на data analytics  
Във века на дигиталните технологии положителният клиентски опит няма как 

да се постигне, ако не се наблюдават и вземат под внимание преживяванията на 
клиентите в страниците на брандовете в различните социални мрежи. Освен това в 
днешно време са възможни различни метрики на клиентското преживяване. Ако фир-
мата все още не използва Google Analytics, това е наложително да се направи, защото 
по този начин може да се проследява как кампаниите в социалните мрежи влияят 
върху трафика към уеб сайта на фирмата. Освен  Google Analytics могат да бъдат из-
ползвани и други аналитични инструменти за различните мрежи като: Sprout 
Social: за Facebook, Twitter, LinkedIn; 

Hootsuite: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus. 
Klout:  за Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus. 
Pinreach: за Pinterest 
Reachli: за Pinterest 
За да бъде максимално ефективно използването на социалните мрежи като мар-

кетингови канали, те трябва да бъдат интегрирани в системата за управление на 
връзките с клиентите (CRM), което ще улесни и прилагането на интегрирани марке-
тингови комуникации.  

  

 Откриване на нови длъжности за постигане на изключително преживяване 
на клиентите чрез кръстосана функционалност между дейностите  

Важността на клиентското преживяване за успеха на маркетинга и превръща-
нето му във важен фактор за повишаване конкурентоспособността на съвременната 
фирма доведе до въвеждането на нови длъжности в по-големите компании, които съ-
четават функциите на няколко позиции едновременно: маркетинг, грижа за клиента и 
в някои случаи и продажби. По- новите съвременни длъжности, които най-напред 
навлязоха в САЩ и Канада, а после и в Европа след 2006 година са, както следва: 
Key account manager (Мениджър ключови клиенти), Customer Relationship Manager 
(Мениджър „Връзки с клиентите“), Chief Customer Experience Officer (Главен 
мениджър по Клиентски опит), Customer Care Manager (Мениджър „Грижа за клиен-
ти““), Manager “Customer Experience” (Мениджър „Клиентско преживяване“) и др. 

  

 Въвеждане на клиентоцентрична фирмена култура за постигане на проек-
тираното клиентско преживяване 

Според проучванията  в тази област едно от условията за успешна маркетингова 
практика относно осигуряване на устойчиво положително, преживяване на клиентите 
е да се въведе философията на клиентоцентичността в отделната фирма [21]. Tова ще 
рече, че е необходимо да се промени организационната  култура на тези фирми в по-
сока въвеждане на устойчива система от взаимосвързани процеси, компетенции и 
ценностни нагласи, даващи възможност да се събира и ефективно да се използва ин-
формация за клиентските нужди с цел оценка, адаптиране и повишаване на резултат-
ността от взаимоотношенията с клиентите [22]. При такава организационна култура 
се формира знание за клиентите- събира се и се обработва информация с цел изграж-
дане на огромна база данни целяща да подкрепи с качествена и количествена инфор-
мация къстъмизацията на маркетинговите активности [23]. 
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3. Казусът  „Дестинация Starbucks”: осигуряване на изключително прежи-
вяване на клиентите  

Веригата „Starbucks” са известни с постоянното осигуряване на клиентско пре-
живяване. Като цяло независимо кое от техните заведения се посещава, навсякъде 
клиентите получават не само отлично обслужване, но и специфична уютна атмосфе-
ра. В същото време „Starbucks” се стремят да откриват „концептуални” обекти, като 
този в Амстердам на площад Рембранд. Това заведение се отличава от другите не 
толкова отвън, а вътре и то не само с уникалния интериор, но и със специалните 
части – ниши, сепарета с контакти, където клиентът може да седне и да поработи на 
лаптопа в релаксираща кафе-обстановка. „Starbucks” действително са разработили 
специална концепция за осигуряване на уникално преживяване от 2 типа: пълна по-
чивка или комбинация от почивка и работа/бизнес. Мениджърът на обекта пояснява 
как измерва успеха на концептуалното заведение: чрез релаксираните щастливи лица 
и чрез броя на повторните и редовни клиенти, въпреки че кафенето е в туристичес-
ката част на града, където има предимно постоянно сменящ се поток от хора 13.  

 

Ключови фактори за успеха на концептуалния обект  
 Име на обекта: Името на обекта е „The Bank”, защото е в стара банкова сгра-

да и в града знаят това.  
 Устойчивост: еко-ценности, тъй като интериорът е изпълнен от естествени и 

рециклирани материали: много от столовете са реставрирани стари столове от 
библиотека, а и масово се използва датски дъб.  

 Промотиране на местната култура под бранда „Starbucks”: Всички деко-
рации, фотоси показват местни продукти и визии.  

 Активно използване на социалните мрежи: Заведението има и собствен 
хаштаг в Туитър (#starbucksthebank), където персоналът публикува информация за 
новите продукти.  

 Образователна функция: Обектът „The Bank” има и т.н. „Slow bar”, където 
приготвят за клиентите си специално варено кафе. Принципът е да приготвят кафе 
без никакви други овкусители т.е черно кафе без добавени вкусове – карамел, мляко, 
канела и т.н. Има 3 метода, които се използват – френска преса, бавно приготвяне и 
съвсем нова технология, наречена „Clover’, при която се използва високотехнологич-
на машина, която използва вакуум, за да извлече кафето през микрофилтър. На прак-
тика на този бар се формира култура на пиене на кафе чрез уроци, чрез обучение на 
клиентите.  

 Starbucks осигуряват непрекъснато и навсякъде положително преживяване на 
клиентите си включително и в социалните мрежи, където само в Twitter те имат  
5 акаунта: общ за компанията, за кариери, за възнаграждаване на лоялност, за спо-
деляне на идеи, гласуване и подпомагане реализацията на идеите14. 

 
Извод и заключение  
През следващите години ще се засилва значението на темата „клиентско пре-

живяване“ и на проблема за неговото проектиране с оглед повишаване на клиентска-
та удовлетвореност и лоялност. Все повече фирми в сферата на услугите и туризма 
ще осъзнаят, че качество на услугата или продукта не е достатъчно за осигуряване на 
изключително преживяване и ще се налага убеждението, че е необходима промяна на 
                                                            
13 http://www.starbucks.com/careers/working-at-starbucks;  
14 http://en.starbucks.nl/coffeehouse/store-design/amsterdam-bank; 
https://twitter.com/MyStarbucksIdea; 
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фирмената култура в посока „клиентоцентричност“.  Все повече фирми включително 
и в България ще осъзнаят, че те трябва да продават преживявания, а не услуги и сто-
ки и ще наблегнат на обучение на човешкия си ресурс в тази посока и на отваряне на 
нови длъжности от рода на посочените по-горе: мениджър „клиентски опит“, ме-
ниджър „грижа за клиента“, мениджър „Взаимовръзки с клиентите“ и др.  

По отношение на метриките ще продължи тенденцията на засилено използване 
на аналитични инструменти, които да проследяват поведението на клиентите при по-
сещението на уеб сайта, но и поведението им в социалните мрежи, като в същото вре-
ме ще се засили използването на инструменти, които  не само проследяват, а позволя-
ват действие. Вероятно ще се наблюдава  постепенно засилване на използването на 
неструктурирани източници и данни: коментари, взаимодействие с контактен център 
и ще се увеличи използването на качествени техники като интервюта с клиенти и 
етнографски проучвания чрез мобилните апарати.  Очаква се продължаване на тен-
денцията да се набляга на използването на нови техники за влияние върху човешките 
емоции като компонент на клиентското преживяване.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ ЦЕННОСТТА НА 

БРАНДОВЕТЕ АВТОМОБИЛИ И ПЪРВОНАЧАЛНОТО 
КАЧЕСТВОТО НА АВТОМОБИЛИТЕ 

 

гл. ас д-р Станимир Андонов 
Висше Училище по Застраховане и Финанси 

 
A STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN THE BRAND 

EQUITY AND INITIAL QUALITY OF AUTOMOTIVE BRANDS 
 

Assist. Prof. Stanimir Andonov, PhD 
VUZF University 

 
 

Резюме: В доклада e представена и анализирана корелацията между ценността на 
десетте най-ценни брандове автомобили и качеството на автомобилите с тези 
брандове за периода 2011- 2015 година. Данните за ценността на брандовете авто-
мобили са взети от ежегодната класация на ценността на брандовете BrandZ на 
международната изследователска агенция Millward Brown. А за качеството на 
автомобилите са използвани стойностите, публикувани ежегодно от Initial Quality 
Study (IQS) на J.D. Power and Associates от САЩ. Направени са изводи и коментари 
на получените резултати.  
 

Ключови думи: Ценност на автомобилните брандове, Първоначално качество на 
автомобилите, корелационен анализ, регресионен анализ 
  

Abstract: The paper presents and analyzes the correlation between the brand equity of the 
top ten most valuable automotive brands and the quality of the vehicles produced under 
these brands for the period 2011-2015. The data on the brand equity of automotive brands 
were taken from the annual BrandZ ranking compiled by the international research agency 
Millward Brown. The automotive quality data were taken from the annual J.D. Power and 
Associates U.S. Initial Quality Study (IQS). The paper concludes with a discussion of the 
obtained results and their implications. 
 

Keywords: Automotive brands equity, Initial quality study, Correlation analysis, 
Regression analysis 
 
 

„Реалността е само илюзия, но много устойчива“  

- Алберт Айнщайн 
 

Между маркетинговите специалисти отдавна има съгласие, че изграждането и 
управлението на ценността на бранда е критично важно за всяка стратегически ори-
ентирана компания. Измерването на ценността на брандовете отдавна е и още дълго 
ще бъде предизвикателство за теоретиците и практиците в маркетинга. За да можем 
по-адекватно и по-малко оспоримо да измерваме ценността на брандовете първо 
трябва да постигнем съгласие по няколко основни теми. Те са: „какво е бранд“, „как 
работи брандът като маркетингов инструмент“, „какво е ценност на бранда“ и „как да 
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измерваме ценността на бранда“. Randall Beard1 както много други маркетинг спе-
циалисти смята, че „проблемът с ценността на бранда е наистина прост: не може да 
се постигне съгласие за това какво представлява тя“. Някои научни публикации (като 
тези на Стелиана Василева2 и Станимир Андонов3) анализират различните техники, 
методологии и метрики за оценка на ценността на бранда. Анализът на множество 
методологии и техники за измерване на ценността на бранда показва, че публичното 
представяне на начина, по който те работят, е вероятно преднамерено неясно обяснен 
и при липсата на всякаква обосновка за използваните инструменти, чрез които се по-
лучава индексът, изразяващ ценността на брандовете. Това е така, защото органи-
зациите, измерващи ценността на брандовете, се предпазват от нападките на всички 
професионалисти, търсещи обоснована логика и доказателства за получените резул-
тати. Това също така показва и че вероятно използваните методологии са недоста-
тъчно професионално издържани и оспорими.  

 

Ценност на брандовете и качество на продуктите с тези брандове 
Има ли връзка между ценността на брандовете и качество на продуктите с тези 

брандове е въпрос, който почти не е дискутиран в научната литература. В повечето 
случаи ценността на брандовете се разглежда като индекс, в който влизат много фак-
тори, но не и качеството и надеждността на продуктите (анализ на методологиите на 
най-популярните класации на стойността на брандовете вижте в Андонов, 20154). 
Екипът на The Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science от години изследва и гра-
ди научните основи на маркетинговата наука. Много от резултатите от изследванията 
и анализите на The Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science са публикувани в 
най-популярната им и влиятелна книга How Brands Grow. Най-важното познание от 
книгата How Brands Grow с главен автор Byron Sharp5 според самия автор е: 

 Растежът на пазарния дял е в резултат на увеличаване на популярността на 
бранда. Пазарният дял на едни продукт нараства чрез спечелване на повече 
потребители от всички типове, повечето от които са „леки“ купувачи, които 
купуват бранда само понякога. 

 Въпреки че брандовете са обикновено слабо диференцирани, те се различа-
ват по популярността си и следователно по пазарен дял.  

 Конкуренцията между брандовете и растежът им се дължат на два пазарни 
актива: физическа наличност и ментална наличност на брандовете. Брандо-
вете, които са по-лесни за купуване – за повече хора и в повече ситуации, 
имат по-голям пазарен дял. Иновациите и диференцирането (когато те рабо-

                                                            
1
 Beard, Randal, „Тhe problem with your brand value and what you should do about it“, Marketing 

executive network group, October 15, 2014, http://mengonline.com/blog/2014/10/15/problem-brand-
value/ В статията Beard дава пример с това как брандът General Electric през 2011 год. е бил 
различно оценен със стойности от 30.5 милиарда долара, 40.8 милиарда долара и 50.3  милиарда 
долара заради това, че три фирми са използвани три различни методологии. 
2 Василева, Стелиана, „Психографски модели за оценка на бранда“, сборник с доклади от на-
учна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ БСУ, 2015 год. 
3 Андонов, Станимир, „За някои аспекти на измерването на ценността на бранда“, сборник с 
доклади от научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ 
БСУ, 2015 год. 
4 Андонов, Станимир, „За някои аспекти на измерването на ценността на бранда“, сборник с 
доклади от научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ 
БСУ, 2015 год. 
5 Sharp, Byron (2010) How Brand Grow, Oxford university Press 
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тят) изграждат пазарно-базирани активи, които остават след като конкурен-
тите копират иновациите.  

В книгата Byron Sharp и колегите му не разглеждат значението на качеството на 
продуктите за популярността на брандовете (която е един от факторите в индекса 
„ценност на бранда“) и съответно за техните пазарни дялове. 

Основната цел на тази статия е да проверим има ли статистически значима ко-
релация между ценността на брандовете и качеството на продуктите с тези брандове. 
Обект на изследването са новозакупените автомобили, а предмет на изследването са 
ценността на брандовете на автомобилите и първоначалното качество на новите авто-
мобили.  

Методика на изследването 
Както по-горе беше споменато такъв тип изследвания не са публикувани в науч-

ната литература и съответно бихме могли да заимстваме методология за осъществя-
ването им. За целите на изследването решихме да вземем данни за стойността на 
брандовете6 от една от най-значимите и популярни класации – BrandZ  на междуна-
родната агенция за изследвания Millward Brown. Данните за качеството на автомоби-
лите, използвани в изследването, са от годишните класации на първоначалното ка-
чество на автомобилите, продавани в САЩ, които се публикуват от международната 
агенция за маркетингова информация J.D. Power and Associates (Initial Quality Study). 

Как BrandZ (Millward Brown) измерва ценността на брандовете 
BrandZ е база от данни за ценността на брандовете на компанията Millward 

Brown. Масивът от данни на Millward Brown съдържа данни за 10 000 бранда. Тези 
данни се набират ежегодно от повече от 2 милиона потребители и маркетинг специа-
листи от повече от 30 държави. BrandZ определя стойността на 10 000 бранда и от 
2006 година методологията се използва и за определяне на стойността на стоте най-
скъпи бранда в света.  

Целта на методологията на BrandZ е да се извадят всички финансови характе-
ристики на стойността на бранда, за да бъде установено какво самият бранд доприна-
ся към корпоративната стойност. BrandZ провеждат международни изследвания и така 
конструират оценки за международните брандове по категории и страни. Методиката за 
определяне на стойността на бранда на BrandZ  се състои от три основни стълба:7 

Значими брандове: Във всяка категория тези брандове създават повече емоцио-
нална ангажираност в потребителите и задоволяват индивидуалните очаквания и нужди.  

Различни брандове: Тези брандове са уникални в положителния смисъл и съз-
дават трендове. Те са в предната линия по предоставяне на ползи на потребителите. 

Изпъкващи (забележителни): Те изплуват спонтанно в съзнанието на потре-
бителите като избор на бранд за задоволяване на ключови нужди.  

Главната цел на методиката на BrandZ е да определи ценността, която брандът 
получава от възможността асоциациите на потребителите към бранда да предразпо-
ложат избора им на дадения бранд на фона на другите брандове и да се открие дали 
те са склонни да платят повече за него сега и в бъдеще. BrandZ използва три метрики 

                                                            
6 Вижте повече за разликата между ценност и стойност на брандовете и връзката между тях в 
Андонов, Станимир, „За някои аспекти на измерването на ценността на бранда“, сборник с 
доклади от научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ 
БСУ, 2015 год. 
7 “Metodology”, Millard Brown website, http://www.millwardbrown.com/mb-global/brand-strategy/ 
brand-equity/brandz/top-global-brands/2014/methodology 
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за определяне на ценността на бранда, които обобщават възможността даден бранд 
да генерира три типа предразположение на потребителите. Метриките са: 

 Сила (Настоящо търсене). Метриката измерва потребителското предразпо-
ложение да бъде избран бранда измежду неговите конкуренти.  

 Премиалност (Премиална цена) – измерва предразположението на потре-
бителите да платят повече за конкретен бранд.  

 Потенциал (Бъдещо търсене) – измерва предразположението на потреби-
телите да останат с бранда в бъдеще или да го пробват за първи път.  

Друга формула, която BrandZ използва, е: 

Ценност на бранда ($) = (цена на брандирания продукт – цена на генеричен 
продукт без бранд) * осъществените съвкупни продажби 

Какво представлява J.D. Power Initial Quality Study  
J.D. Power and Associates е базирана в САЩ глобална агенция за маркетингови 

информационни услуги. Тя извършва маркетингови изследвания и изследване и ана-
лиз на социални медии и тенденции. Агенцията е популярна с проучванията на 
потребителската удовлетвореност, качеството на продуктите и потребителското пове-
дение. Проучванията имат за обекти много индустрии в десетки държави и са 
базирани на отговорите на стотици хиляди потребители всяка година.   

Данните, които са представени по-долу, са взети от официално публикуваните 
доклади на Initial Quality Study (IQS). Това изследване наблюдава проблемите (дефек-
тите) при новозакупените автомобили в САЩ през първите 90 дни след покупката на 
автомобила. Тази оценка се базира на проблеми, които са причинили пълна повреда 
или неизправност, или при които системите за управление може да са в изправност, 
но да са трудни или неразбираеми за употреба. 

Изследване на корелацията между ценността на брандовете автомобили и 
качеството на автомобилите 

В таблица 1 са представени данните за десетте бранда с най-висока стойност и 
първоначалните технически проблеми при автомобилите с тези брандове за 2011 го-
дина. Brandz Brand Value $М показва стойността на брандовете в милиони американ-
ски долари. Initial Quality Study представя броя на техническите проблеми на 100 
автомобила от един бранд за всяка година.  

Brands 

2011 
Brandz 
Brand 

Value $М 

IQS 
2011 

Toyota 24198 101 
BMW 22425 109 
Mercedes-Benz 15344 94 
Honda 14182 86 
Porsche 12413 100 
Nissan 10072 117 
Volkswagen 7408 131 
Ford 7394 116 
Audi 3808 113 
Lexus 3648 73 

Таблица 1. Данни за стойността на брандовете (Brandz)  
и за броя на техническите проблеми на 100 автомобила за 2011 год. 
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Представените данни са за 2011 година. Изчислена е корелацията между двата 
стълба с данни. Изчислен е корелационният коефициент r на Pearson. Коефициентът 
приема стойности в границите от – 1 до + 1, като пределните стойности показват съ-
вършена отрицателна и съответно съвършена положителна корелация между изслед-
ваните променливи. За целта използвахме популярния статистически софтуерен па-
кет STATISTICA 12. Резултатите са представени в следващата фигура 1. 

Както се вижда от фигурата корелационният коефициент r на Pearson е -0.0722. 
Корелационният коефициент е много под -0.3 и в този случай не е трудно да напра-
вим извод, че между изследваните съвкупности от данни почти напълно липсва ли-
нейна корелация.  

 

Фигура 1. Резултати от изчисления корелационен коефициент r на Pearson  
за данните за 2011 год. 

В таблица 2 са представени данните за десетте бранда с най-висока стойност и 
първоначалните технически проблеми при автомобилите с тези брандове за 2012 година. 

Brands 

2012 
Brandz 
Brand 

Value $М 

IQS 
2012 

BWW 24623 97 
Toyota 21779 88 
Mercedes-Benz 16111 96 
Honda 12647 83 
Nissan 9853 99 
Volkswagen 8519 124 
Ford 7025 118 
Audi 4703 105 
Hyundai 3598 107 
Lexus 3392 73 

Таблица 2. Данни за стойността на брандовете (Brandz) и за броя на 
техническите проблеми на 100 автомобила за 2012 год. 
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Между двата стълба с данни е изчислен корелационният коефициент r на 
Pearson. Резултатите са представени в следващата фигура 2. Както се вижда от фигу-
рата корелационният коефициент r на Pearson е -0.2150. Корелационният коефициент 
е под -0.3 и в този случай не е трудно да направим извод, че между изследваните съв-
купности от данни има слаба линейна корелация.  

 

 

Фигура 2. Резултати от изчисления корелационен коефициент r на Pearson  
за данните за 2012 год. 

В таблица 3 са представени данните за десетте бранда с най-висока стойност и 
първоначалните технически проблеми при автомобилите с тези брандове за 2013 година. 

 

Brands 

2013 
Brandz 
Brand 
Value 

$М 

IQS 
2013 

Toyota 24497 102 
BMW 24015 114 
Mercedes-Benz 17952 106 
Honda 12401 103 
Nissan 10186 142 
Volkswagen 8790 120 
Ford 7556 131 
Audi 5545 108 
Hyundai 4000 106 
Lexus 3472 94 

Таблица 3. Данни за стойността на брандовете (Brandz)  
и за броя на техническите проблеми на 100 автомобила за 2013 год. 
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Между двата стълба с данни е изчислен корелационният коефициент r на 
Pearson. Както можем да видим от фигура 3, корелационният коефициент r на Pearson 
е -0.0747. Корелационният коефициент е много под -0.3 и между изследваните съв-
купности от данни почти напълно липсва линейна корелация. 

 

 

Фигура 3. Резултати от изчисления корелационен коефициент r на Pearson  
за данните за 2013 год. 

В таблица 4 са представени данните за десетте бранда с най-висока стойност и 
първоначалните технически проблеми при автомобилите с тези брандове за 2014 година. 
 

Brands 

2014 
Brandz 
Brand 
Value 

$М 

IQS 
2014 

Toyota 29598 105 
BMW 25730 108 
Mercedes-Benz 21535 115 
Honda 14085 108 
Ford 11812 116 
Nissan 11411 120 
Volkswagen 8403 128 
Audi 7058 111 
Chevrolet 4917 106 
Hyundai 4615 94 

Таблица 4. Данни за стойността на брандовете (Brandz)  
и за броя на техническите проблеми на 100 автомобила за 2014 год. 
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И тук  е изчислен корелационният коефициент r на Pearson между двата стълба 
с данни. Резултатите са представени на фигура 4. Изчисленият корелационнен коефи-
циент r на Pearson е -0.0313. Тук също корелационният коефициент е много под -0.3 и 
между изследваните съвкупности от данни почти напълно липсва линейна корелация. 

 

 

Фигура 4. Резултати от изчисления корелационен коефициент r на Pearson  
за данните за 2014 год. 

В таблица 5 са представени данните за десетте бранда с най-висока стойност и 
първоначалните технически проблеми при автомобилите с тези брандове за 2015 година. 

 

Brands 

2015 
Brandz 
Brand 
Value 
$М 

IQS 
2015 

Toyota 28913 104 
BMW 26349 99 
Mercedes-Benz 21786 111 
Honda 13332 111 
Ford 13106 107 
Nissan 11411 121 
Audi 10127 115 
Volkswagen 9283 123 
Land Rover 4987 134 
Lexus 4329 104 

Таблица 5. Данни за стойността на брандовете (Brandz)  
и за броя на техническите проблеми на 100 автомобила за 2015 год. 
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Фигура 5 представя резултатите от  изчисления корелационен коефициент r на 
Pearson между двата стълба с данни. За 2015 година корелационният  коефициент е -
0.5906. Единствено тук корелацията между данните е значителна (между -0.5 и -0.7).  

 

 

Фигура 5. Резултати от изчисления корелационен коефициент r на Pearson  
за данните за 2015 год. 

Дискусия и изводи 
Резултатите от изследването са представени в таблица 6. През първите четири 

години от разглеждания петгодишен период корелация между съвкупностите от 
данни липсва (за три от годините) и е слаба за данните от 2012 год. Корелацията е 
значителна само през последната 2015 година. Броят на наблюдаваните години е 
недостатъчен да направим генерални изводи за силата на зависимостта между двете 
корелирани променливи. Всички налични данни, които са предоставени от двете 
организации – източници на данните за всички години, за които те са изследвали тези 
обекти, са представени на фигури 6 и 7.  

 
Година Корелационен 

коефициент 
Силата на 

зависимостта 
2011 -0.0722 липсва корелация 
2012 -0.2150 слаба корелация 
2013 -0.0747 липсва корелация 
2014 -0.0313 липсва корелация 
2015 -0.5906 значителна 

корелация 

Таблица 6. Резултати от изследването 
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Фигура 6. Данни за стойността на най-ценните брандове автомобили в света 
според BrandZ (Millward Brown) в милиони долари 

 

 

Фигура 7. Данни за първоначалното качество на автомобилите  
(брой дефекти на 100 автомобила) предоставени от Initial Quality Study (IQS)  

на агенцията J.D. Power and Associates 
 
 
От фигури 6 и 7 е видно, че ценността на автомобилните брандове във времето 

нараства, а броя на дефектите при новите автомобили за последните 18 години нама-
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лява. За съжаление времевите периоди на двата типа наблюдавани данни не съвпадат 
и не можем да проверим наличието на зависимост между променливите величини и 
нейната сила (степен) и посока за целия 18-годишен период.  

Проведеното изследване показа, че нивото на производственото качество на ав-
томобилите в 4/5 от наблюдаваните случаи няма директна връзка с ценността на 
брандовете в съзнанието на потребителите (BrandZ измерва ценността на брандовете, 
като я превръща в стойност в американски долари). Обратната логика също би била 
възможна. Дали по-ценните брандове се стремят да произвеждат по-качествени 
автомобили, за да запазят и да развият високата си ценност в съзнанието на потреби-
телите им. 

Причинно-следствени връзки между двете променливи бяха изследвани и с по-
мощта на регресионен анализ. Този анализ не показа значими причинно-следствени 
връзки между променливите, независимо от това коя от двете ще вземем за зависима 
или независима променлива.  

С това изследване се опитахме да проверим, макар и в един частен случай, има 
ли и какво е материалното (физическото) основание (база) на ценността на брандо-
вете. В този конкретен случай не откриваме зависимости и причинно-следствени 
връзки между изследвалите редове от данни. Резултатите от изследването ни пот-
върждават тезата, че брандовете живеят само в съзнанието на потребителите им 
(реални и потенциални) и не е важно какъв е фактически продуктът (материалните 
продукти са физически измерими и сравними, напр. автомобилите), а е важно как той 
е възприеман от потребителите. Ценността на бранда в най-голяма степен зависи от 
психологическите асоциации и вярвания на потребителите, и в много по-малка сте-
пен от качеството и останалите физически характеристики на стоките. Нашето из-
следване, базирано на частен случай, потвърди популярната в когнитивните науки 
аксиома „Възприятието е реалност“. 
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Abstract: Making the Internet an essential tool for communicating and reinforcing its 
popularity through new communication tools makes it an interesting and important subject 
of study. Before the digital world creates new opportunities and perspectives through the 
emergence and development of new social networks, knowledge and use by companies is 
key to the successful construction of a positive attitude and perception from consumers for 
brands. Online space, blogging, social media, mobile applications, contain enormous 
potential for generating publicity and dissemination of useful information related to the 
activities, benefits and exclusive offers for sale or entertainment. 
The report reveals the nature and characteristics of marketing through visual content, part 
of which is Instagram marketing. Described are the business benefits of using tools for 
digital communications and are presented analytical tools for reporting on the effects of 
marketing on the social network Instagram for organizations. 
 

Key words: Instagram marketing, Visual content 
 
Резюме: Превръщането на интернет в основен инструмент за комуникация и засил-
ването на популярността му посредством новите комуникационни инструменти го 
прави интересен и значим обект на изследване. Пред дигиталния свят се разкриват 
нови възможности и перспективи чрез възникването и развитието на нови социални 
мрежи, чието познаване и ползване от компаниите е ключ към успешното конструи-
ране на положителната нагласа и представа у потребителите за брандовете. 
Онлайн пространството, блоговете, социалните медии, мобилните апликации, съ-
държат огромен потенциал за генерирането на публичност и за разпространение-
то на полезна информация, свързана с дейността, предимствата и изключителните 
предложения за продажба или забавление. 
Докладът разкрива същността и характеристиките на маркетинга чрез визуално 
съдържание, част от който е Instagram маркетинга. Описани са ползите за бизнеса 
от използването на инструментите за дигитални комуникации и са представени 
аналитични инструменти за отчитане на ефекта от маркетинга в социалната 
мрежа Instagram за организациите. 
 
 

1. Instagram маркетинг чрез визуално съдържание 
През последните пет години в Интернет маркетинга се налага една нова тенден-

ция, основана на т.нар. маркетинг чрез визуално съдържание (Visual content marketing).  
Появата и бързото развитие на тази тенденция e обусловена от няколко фактора: 
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 фактът, че 60 - 65% от населението на света има по-силна визуална памет;1 
 бързото навлизане в живота на хората на „умните” мобилни устройства 

(смартфони и таблети); 
 широкият достъп до бърз безжичен и 4G мобилен интернет; 
 появата на социални мрежи, изцяло базирани на визуално съдържание (Instagram, 

Pinterest, Flicker и др.); 
 все по-динамичния начин на живот и желание на потребителите да получа-

ват повече информация с по-малко усилия. 
 

Маркетингът чрез визуално съдържание може да се определи като стратегия в 
маркетинга, използваща визуално съдържание – снимки, графики, брандинг елемен-
ти, за да направи маркетинга на организацията по-отличаващ се и запомнящ се.  Той 
не е нещо ново в маркетинг комуникациите. Всъщност визуалните елементи при-
състват във всички традиционни форми на маркетинговите комуникации. Оформяне-
то му като специфична форма на комуникация и отделна тенденция идва с развитие-
то на уеб технологиите и появата и бързото развитие на новите  социални медии, 
такива като Instagram.  

Накъде се развиват социалните медии? Първата форма на социална медия –
блоговете – разчитат предимно на писането на дълги, авторски текстове. Постепенно 
темповете на създаване на съдържание започват да не отговарят на нуждите на ново-
то забързано технологично общество – появява се микроблогинга (Twitter) и 
Facebook статусите. И постепенно тенденциите преминават към изцяло изпускане на 
думите и замяната им със снимки и кратки видеа при социалните мрежи Instagram, 
Pinterest и Vine. 

 

В интернет пространството много бързо стават очевидни предимствата на мар-
кетинга чрез визуално съдържание: 

 по-голяма ангажираност на потребителя; 
 по-добра оптимизация за търсачките; 
 ускорено споделяне в социалните мрежи; 
 по-лесно изграждане на познаваемост на марка. 

 
Маркетингът чрез визуално съдържание и в частност Instagram маркетинга 

тепърва ще се утвърждава и развива. Сериозно доказателство в подкрепа на това ста-
новище представлява самият характер на визуалното съдържание. Словото пред-
ставлява едва 7% от процеса на убеждаването, а останалите 93% е невербална 
комуникация. В рамките на писменото общуване, когато става дума за невербал-
ното, всъщност става въпрос за шрифтове, размери, цветове, разположение на визу-
алните елементи, икони, снимки и т.н. несловесни елементи. Нещо повече – неоспо-
рим е фактът, че визуалните елементи се възприемат в пъти по-лесно и по-бързо от 
човешкия мозък. Усилието е по-малко, а ефектът – по-голям. 

Търсачките вече ранкират съдържание не само на база уебсайт, но и на база спо-
деляне на съдържание и в социалните медии. Брандовете вече имат по-широки въз-
можности за ангажиране на потребителите в създаване на визуално съдържание, да 
стимулират споделянето и постигане на вирусен ефект. Появата на мобилната плат-
форма Instagram и нейното придобиването от гиганта Facebook за 1 млрд. долара, до-
казва, че визуалното съдържание се превръща във важна сила за дигиталните кому-
никации. 

 
                                                            
1 Източник: Wikipedia, Michel Deza & Elena Deza, Encyclopedia of Distances, Springer, 2009 
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2. Инструменти за дигитални комуникации чрез Instagram 
 

Instagram е една от най-бързо развиващите се социални мрежи (мобилно прило-
жение за смарт устройства), добиваща все по-голяма популярност с всеки изминал 
ден. Тя служи за споделяне на снимки и кратки видеа между потребителите. По ори-
гиналната идея на създателите, снимките са квадратни като от фотоапарат на Пола-
роид или Кодак, но след версия 7.5, излязла през 2015 г., приложението позволява на 
потребителите да споделят снимки и видеа с различни размери. Освен това потреби-
телите могат да добавят и филтри на снимките си, а максималното времетраене на ви-
деата е до 60 секунди. Въпреки, че e създадена едва през 2010 год., днес Инстаграм 
може да се похвали с 500 милиона потребители. Този успех на Инстаграм се дължи 
на факта, че мобилното приложение, дава на потребителите голям набор от визуални 
функционалности за снимките и видеата. Тази особеност отличава социалната мрежа 
Instagram от основните й конкуренти. 

Присъствието на дадена компания или бранд в Instagram започва с присъединя-
ването й към мрежата чрез стандартна процедура по регистрация на профил. 
Instagram е и мобилна апликация, и регистрацията се извършва от мобилно устройст-
во след сваляне на приложението от AppStore на Apple или PlayStore на Google. Към 
днешна дата няма съществена разлика между инструментите, функционалностите на 
личен и бизнес профил  в Instagram. 

Успешната дигитална маркетингова комуникация на брандовете чрез Instagram 
се основава на креативността, с която се използват наличните функционалности, до-
брото познаване на нагласите на потребителите, на настоящите и потенциални клиен-
ти и на успешно интегриране с общата маркетингова стратегия на бранда. 

 
Бизнес потребителите на Instagram разполагат със следните функционалности и 

процеси, чрез които градят своето присъствие: 
 

- Снимки. Потребителите могат да качват снимки, заснети с камера на мо-
билно смарт устройство (телефон или таблет). Към снимките могат да прила-
гат фотографски филтър от наличните в приложението, за да придадат на 
изображението желаното излъчване и чувство. Всички снимки се оразмеря-
ват автоматично в характерния квадратен формат. 

- Видео. Първоначално изцяло посветено на споделянето на снимки, през юни 
2013 г. Instagram внедрява видео споделяне. Потребителите могат да засне-
мат и споделят видео с дължина до 60 секунди, като са налични и филтъри, 
специално създадени за обработка на видео. Според доклад на L2 Intelligence 
от 2015година, брандовете споделят средно по 6 снимки на седмица и по-
малко от едно видео на две седмици (0.38).2 Ангажираността на аудиторията 
със снимките е с 50% по-голяма от тази с видеата. 

- Геотагинг и фото карти. Геотагване e технически термин, който обозначава 
съхраняването на информация за географски координати при заснемане на 
дадена локация. Тази информация се събира с помощта на GPSа на 
използваното мобилно устройство и е достъпнa за Instagram с позволението 
на потребителя. До началото на 2014 г. Instagram използва програмния 
интерфейс на Foursquare (API)  за  геотагване  на снимките. С придобиването 

                                                            
2 L2-Intelligence-Report-Instagram-2015, Достъпен на http://www.slideshare.net/hunterbeta/l2-
intelligencereportinstagram2015excerpt 
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Фигура 1. Ангажираност на потребителите с визуално съдържание -  

снимки и видео3 
 

на приложението от Facebook се извършва преминаване към Facebook 
Places. 4 Свързването на снимките с локация представлява значим инстру-
мент за бизнеса. Геотагването дава възможност за популяризиране на тър-
говски обект чрез атрактивен снимков материал, създаден от бизнеса или 
потребителите и по-важното – за оповестяване на местоположението на 
бизнеса и по-лесното откриване –  търговска верига, фитнес, туристическа 
атракция и т.н. 
Фото картите са друга интересна опция, която Instagram предоставя на 
потребителите. Те дават възможност за добавяне на снимки към карта, из-
ползвайки информацията за локация, запаметена заедно със снимките. По 
подразбиране опцията е изключена и добавянето на снимки към картата 
става само с изричното разрешение от страна на потребителя. Създаването 
на фото карта добавя ново измерение към историята на бранда. Тя е интере-
сен начин за представяне на събития, новини, продукти и ангажиране на 
потребителите с интересни за тях локални атракции, игри и конкурси. 

- Свързване на акаунта в Instagram с други социални мрежи. Потребите-
лите, включително бизнес потребителите, могат да свързават акаунтите си 
в Instagram с други социални мрежи като Facebook, Twitter, Tumblr и Flickr. 
Instagram позволява интегрирането на потребителски профил с Facebook 
страница. За целта титуляра на Instagram акаунта трябва да бъде админи-
стратор на съответната Facebook страница, с която се свързва. Това предим-
ство на Instagram позволява по-лесното му интегриране в цялостната кому-
никационна стратегия на даден бранд. 

                                                            
3 Източник: L2-Intelligence Report-Instagram-2015 
4 PCmag.com. Facebook Places Replaces Foursquare in Instagram Test. Достъпен на: 
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2455555,00.asp 
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- Търсачка / Explore tab. Търсачката на Instagram е опция, която позволява 
лесно търсене на други потребители или тема, която ги интересува, с въ-
веждане на съответен #hashtag. В този т.нар. Explore tab се появяват сним-
ки, подбрани от Instagram според интересите на потребителя. Снимките, 
които се появяват в този таб могат да бъдат снимки, които са получили го-
лям брой харесвания, които са били харесани от последовател на потреби-
теля или се определят чрез алгоритъм, анализиращ интересите на самия по-
требител (въз основа на активността му във Facebook).5 Това е и простран-
ството, в което потребителите могат да се срещнат с брандовете. Поставя-
нето на подходящи хаштаг-oве на снимките и създаването на ангажиращо 
съдържание от страна на брандовете спомага за по-лесно откриване на това 
съдържание от потребителите, по-добро таргетиране и по-голяма експози-
ция и достигане до потенциални клиенти. 

 

3. Реклама в Instagram 
Рекламните кампании в Instagram се създават и управляват чрез рекламната 

платформа на Facebook, или така нареченият „Power Editor”. Това е улеснение за 
рекламодателите, които използват и Facebook в маркетинговата си стратегия, но съ-
що така се явява и като затруднение за тези, които не използват или нямат регистра-
ция към Facebook.  

Спонсорираните публикации изглеждат точно както изглежда обикновена 
публикация, но разликата е, че в рекламите в горния десен ъгъл има син надпис 
“Спонсорирана публикация”. Естествения изглед на рекламите им помага да се сли-
ват с органичното съдържание на платформата, което само по себе си увеличава 
кликаемостта на рекламите (виж фигура 2). 

 

 
Фигура 2. Реклама в Instagram на бранда "Spring” 

                                                            
5 Instagram Help Center. Instagram, Inc. 2015, How are photos and videos chosen for 
Explorer?. Достъпен на https://help.instagram.com/487224561296752 
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На фигура 2 е представена примерна рекламна кампания на бранда „Spring”. В 
горния десен ъгъл потребителят може да види отличаващия се текст „Sponsored”, 
което показва, че това е реклама. 

Рекламните кампании в Instagram могат да се използват за постигането на 
различни маркетингови цели, като: 

- увеличаване на броя на последователите на бранда; 
- увеличаване популярноста на марката; 
- генериране на трафик чрез привличане на посетители към уебсайта на 

компанията; 
- директен маркетинг; 
- генериране на продажби; 
- изграждане на мейлинг листи и др. 
 

Рекламите в Instagram позволяват добавяне на бутон за подтикване на потреби-
теля към конкретно действие. Това са наличните бутони: 

- Пазарувай; 
- Инсталирай; 
- Регистрирай се; 
- Посети; 
- Свържи се; 
- Изтегли; 
- Научи повече; 
- Изгледай. 
 

Както всяка платформа, така и Instagram притежава строго определени специфи-
кации за това как се поднасят рекламните послания на потребителите. Основните от 
тях са: 

- Максимално пространство за текст 300 символа, препоръчително – 125. 
- Размер на изображението 1080х1080 пиксела. 
- Пропорция на изображението: 1:1. 
- За видео: минимална дължина 25 сек., максимална – 60 сек. 
- Не повече от 20% от площта на изображението да бъде покрита с текст. 

 
Колко струва рекламата на рекламодателя в Instagram? 
В Instagram няма фиксирана цена за това колко би струвал 1 клик или 

достигането до 1000 души. Системата работи чрез наддаване, чрез което организа-
цията наддала най-много обикновено печели първа позиция в мрежата. Така напри-
мер, ако компанията-рекламодател си избере целева група към която са се насочили и 
много други брандове, то най-вероятно цената за клик или показване ще е по-голяма. 
И обратно, ако компанията успее да намери целева група, която не е масово таргети-
рана, то следва да заплати за рекламата си по-ниска цена. Важно е да се отбележи, че 
всяка платформа има свои правила за определянето на цените и начина, по който оп-
ределя позициите на различните рекламодатели. 

Друг важен въпрос, касаещ ефективността на рекламата в Instagram, е свързан с 
позицията на рекламата. По-добрата позиция задължително ли означава по-добра 
успеваемост на кампанията на рекламиращата организация? Първата позиция може 
да се заеме от само един рекламодател, следователно другите рекламодатели трябва 
да бъдат креативни в методите си на рекламиране, за да успеят да постигнат макси-
мални резултати с генерирания остатъчен трафик на мрежата. 
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Най-правилният отговор на въпроса дали по-високата позиция води до по-добри 
резултати е – „Експериментиране и намиране на най-печелившата позиция“. Най-чес-
то маркетинговите специалисти могат да очакват, че високата позиция ще донесе 
най-добрия трафик от платформата, но това често може да се окаже доста скъпо за 
по-малките рекламодатели и съответно рекламна кампания да се окаже губеща.  

Ето как би могъл да изглежда един експеримент за това коя позиция е най-пе-
челивша за конкретна рекламна кампания (виж табл. 1). Важно е да се отбележи, че 
кампаниите трябва да бъдат сравнявани в максимално идентични ситуации, за да 
бъдат верни данните от експериментирането. Например ако се тества позиция 1 в по-
неделник, позиция 2 във вторник и позиция 3 във сряда, то данните, които ще се 
получат е много вероятно да бъдат грешни. 

 
Таблица 1. Експеримент за най-печеливша позиция  

на рекламата в Instagram 
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ПОЗИЦИЯ 
1 

100 000 $0,50/CPC 1% 1 000 $500 3%CR 20 
conv. 

$500 $0.50 

ПОЗИЦИЯ 
2 

110 000 $0,45/CPC 0.93% 1 023 $460,35 2,05%CR 21 
conv. 

$525 $0.51 

ПОЗИЦИЯ 
3 

150 000 $0.30/CPC 0.8% 1200 $360 1%CR 12 
conv. 

$300 $0.25 

 
От примера по-горе става ясно, че за бъдеща рекламна кампания, позиция номер 

2 би била най-правилният избор, в случай, че целта на кампанията е печалба. Ако 
целта на кампанията, е увеличаване разпознаваемостта на бранда, то първата позиция 
би предоставила по-добри позиции и вероятно по-добър трафик. При използването на 
всеки канал е добре да се правят чести изследвания за най-доходоносната позиция 
според типа на кампанията. Възможно е таргет групата да бъде атакувана от нови 
рекламодатели по всяко време, следователно е добре позицията да бъде следена често 
и да се вземат съответните мерки при промяна. 

От примера по-горе се достига до извода, че позицията с най-евтина цена на 
клик дава най-лоши резултати, но в същото време взима най-много кликове. Разли-
ката между цена за клик (CPC) и приход за клик (EPC), при заемането на трета 
позиция, е $0,05 цента, което означава, че на всеки закупен клик компанията губи по 
5 цента. Дори да изглежда като лош резултат на пръв поглед, в определени ситуации 
тази позиция би била най-примамлива за определен тип рекламодатели, които имат 
специфични маркетингови цели за своята кампания.  
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4. Инструменти за анализ на ефективността на Instagram маркетингa 
Платформата Instagram разполага с богат набор от инструменти, които подпома-

гат бизнеса в изготвяне на подходящи дигитални стратегии за комуникация, и за ана-
лиз на ефективността на платените кампании и органичното съдържание, което гене-
рират. Най-полезните от тях са: 

 

- Статистики за акаунта; 
- Статистики за рекламите; 
- Обхват на кампанията; 
- Ангажираност на потребителите. 

 

Статистиките за акаунта (Account insights) дават на маркетинговите специалис-
ти информация за това как активността в Instagram увеличава познаваемостта на 
бранда чрез детайлно измерване на броя на посетителите (Reach), до които достига 
съдържанието (снимка или видео), импресии (брой показвания на споделеното съдър-
жание), ангажираност (брой коментари, харесвания и споделяния). Тези данни се 
обобщават на седмична база.  

Статистиката на рекламите, предоставя детайлна информация за импресии, 
обхват, средна честота на показване на потребител. 

Kато млада социална платформа параметрите за анализ на аудиторията, нейната 
ангажираност и ефективността на платените кампании се интерпретират на база пре-
дишни периоди за съответния бранд. 

При анализа на ефективността на кампаниите, фокусът се поставя върху обхват, 
брой достигнати потребители (Reach), отзив от рекламата, познаваемост на бранда, 
които отразяват значимостта и ефективността на бранд кампаниите, а не върху тради-
ционните социални метрики като коментари, харесвания и брой последователи.6 

Показател, който може да увеличи ефективността и разбирането за това как да 
се постигнат по-добри резултати е защо аудиторията възприема дадени постове за 
по-ангажиращи и интересни от други. Анализът на обхвата (reach) и ангажираността 
дава ценна информация за познаваемостта на бранда и афинитета към него (brand 
affinity).7 

 
При анализа на обхвата (Reach) на кампанията се отчита: 
- Общия обхват (Total reach) е показател, който измерва броя последователи 

на всички участници в кампанията на бранда в момента, в който споделят 
пост от кампанията. Той показва до какъв потенциален брой потребители 
достига съдържанието. 

- Топ участници (Top participants). Идентифициране на потребителите, 
които най-често споделят съдържание за бранда, както и тези, които имат 
най-много последователи. Идентифицирането на тези последователи и анга-
жирането им спомага за разрастване на общността от последователи и почи-
татели. 

- Отчет за постовете и обхвата им (Post/ Reach Timeline Report).  
Определяне на ефикасността на активностите чрез проследяване на броя 

                                                            
6 Instagram for business. 2015. First Look - Measuring the Effectiveness of Brand Advertising 
Campaigns on Instagram. Достъпен на: http://blog.business.instagram.com/post/70498340316/first-
look-measuring-the-effectiveness-of-brand 
7 Blog.seenmoment.com. Important Metrics to Track For Your Next Instagram Campaign, 2015. 
Достъпен на: http://blog.seenmoment.com/important-metrics-to-track-for-your-next-instagram-
campaign 
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постове и обхвата им за определен период, съпоставено с различните при-
ложени промоционални тактики през периода. По този начин може да се 
направят заключения за успеха на определени тактики и приноса им към 
общия успех на кампанията. 

 
При анализа на ангажираността на потребители се отчита: 
- Относителна ангажираност - показател, който измерва ангажираността 

към даден пост в харесвания и коментари, съпоставена към броя последова-
тели на бранда към момента. Чрез идентифициране на постовете с най-висок 
процент ангажираност могат да се направят заключения за типа съдържание, 
което получава най-добри отзиви в изградената около бранда общност от 
последователи и на тази основа да се надгражда комуникационната страте-
гия в Instagram. 

- Доклади за ангажираността на потребителите (User Participation 
Reports). Анализ на най-активните последователи на бранда и идентифици-
ране на най-ревностните почитатели. 

- Доклад за ръст на последователите (Follower Impact Report). Проследява-
не темпа на увеличаването броя на последователите с активиране на кам-
пания. 

Тези показатели обаче имат стойност единствено, ако се съпоставят с целите, 
заложени в комуникационната стратегия на организацията. 

 
5. Заключение 

Социалната мрежа Instragram предоставя много ползи за бизнеса, най-значимите 
от които са: 

 Атрактивно представяне на дейността – в мрежата може да се показва, не 
само дейността на компанията, но и всичко, свързано с нейните служители 
и партньори. Не е нужно дейността на конкретната компания да бъде благо-
датна за споделяне на всякакви снимки, като например ресторант, моден 
бранд или туристическа агенция, за да създаде профил в Instagram. Визуал-
ното съдържание е навсякъде и съществуват множество добри примери за 
това как дори ако бизнеса произвежда части за самолети, може да има 
милиони последователи, които с нетърпение да очакват следващата доза 
изображения; 

 Персонален контакт – една от основните ползи на Instagram, e че помага за 
изграждането на доверие сред потенциалните клиенти. Чрез мрежата бизне-
сът има възможността да изгради емоционална връзка със своите потреби-
тели, споделяйки снимки от ежедневната дейност на компанията. По този 
начин аудиторията опознава по-добре компанията и лицата, които стоят зад 
нея; 

 Рекламиране на бизнеса – платформата предлага страхотна възможност за 
безплатно и спонсорирано (платено) рекламиране на организацията, нейни-
те продукти, събития, чрез публикуването на снимки и кратки видеа; 

 Създаване не контакти – социалната мрежа дава възможност на компаниите 
да контактуват с множество настоящи и потенциални клиенти. Мрежата 
предлага страхотна възможност за разширяване на целевата аудитория. 
Това става чрез харесване, коментиране и следване на други компании, кои-
то имат подобна дейност; 
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 Генериране на трафик към корпоративния сайт – всеки бизнес се стреми да 
привлича повече трафик към своя сайт. Instagram е чудесен вариант за това. 
Необходимо е компанията да постави в своя Instagram профил линк към 
корпоративния си сайт, както и да споменава сайта си в коментарите към 
различните изображения. 

 

В доклада са представени инструментите за дигитални комуникации чрез 
Instagram, които трябва да се вземат предвид, при разработване на комуникационна 
стратегия на организацията. Акцент бе поставен върху спецификите на рекламата в 
социалната мрежа, за постигането на маркетинговите цели на организацията. 
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Abstract: The report represented the peculiarities that must be taken into account in order 
to be usable content. It is essential for it to be useful and worthwhile, but if it is not 
presented to the „laws of the Internet“ utility is „useless“ itself. Content should be visually 
structured to be friendly to the eye of the reader. The paragraphs should be short, 
separated by thematic headings, the title must be sufficiently informative. The basic 
information that aims to convey the content must be presented at the beginning but then "be 
served toppings" in the form of additional details. Usage increases significantly if the text 
content has teamed up with appropriate image. Well-structured by formal and conceptual 
point of view content, accompanied by skillfully selected image becomes a visual and 
semantic trap for consumers. And if you regularly go in current content in a website among 
them unconsciously build a positive attitude and trust in all this work in a positive direction 
for the brand. 
 

Key words: content marketing, web usability  
 
 

1. Увод - характеристика и специфики на ползваемостта на съдържанието 
в Интернет 

  

Живеем във време, което е създало неограничената колективна интелектуал-
ност, наречена Интернет. Хаотичността на съдържанието в онлайн пространството, 
дължаща се на огромния брой автори, теми, събития, интереси, култури, превръща 
ползваемостта в съществена характеристика на съдържанието. За да се улови внима-
нието на потребителите в Интернет, трябва да им се предложи ползваемо съдържа-
ние. Якоб Нилсен определя ползваемостта като „качествена характеристика, която 
оценява колко лесни за използване са потребителските интерфейси“.1 А според 
Колийн Джоунс, основател на Content Science, ползваемостта на съдържанието се оп-
ределя от това дали потребителите лесно могат да намерят, прочетат и разберат 
съдържанието в Интернет.2 

Ползваемо е това съдържание, което информира, ангажира и забавлява аудито-
рията. За да бъде от полза за бизнеса обаче съдържанието трябва да генерира печал-
ба. Това е задачата на т.нар. маркетинг на съдържанието (content marketing) – отново 
да информира, ангажира и забавлява, но с цел да провокира у потребителите дейст-
вия, които да доведат до печалба за организацията. Качественото съдържание стои в 

                                                            
1 Nielsen, J., Usability 101: Introduction to Usability, 2013, Available at: 
https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ 
2 Източник: http://content-science.com/ 
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основата на успешния маркетинг на съдържанието. За да се изясни същността на този 
маркетинг, ще се спрем на няколко дефиниции, предложени от основателя на Инсти-
тута за маркетинг на съдържанието (CMI) Джо Пулици. Най-популярната от тях е: 
„процес на създаване и разпространение на ценно и интригуващо съдържание с цел 
провокиране на интерес, привличане и ангажиране на определена целева аудитория и 
подтикване към действия на потребителите.“ Идеята е, че чрез предлагане на смисле-
но съдържание на потребителите в Интернет, впоследствие те да бъдат превърнати в 
клиенти на организацията. Маркетинговите специалисти трябва, „да мислят като из-
датели“3. Същността на този подход според Пулици е да се генерира интересна ин-
формация, която вълнува потребителите, които иначе не се интересуват от бранда, а 
от собствените си нужди и потребности. Маркетингът на съдържанието е изкуството 
да се комуникира с потребителя. Вместо да предлагат директно продуктите си, ком-
паниите трябва да предложат на потребителите информация (т.е. съдържание), което 
ги образова, забавлява и изгражда емоционална привързаност с бранда и компанията. 
Доброто и качествено съдържание допринася за положително потребителско изживя-
ване с бранда, а освен това то бива добре „възнаградено“ от търсачките. 

 

2. А всъщност как четат потребителите в Интернет? 
В книгата си „Да се отървем от думите или как да пишем ефективно онлайн 

съдържание“ Дж. Редиш споделя, че хората не посещават уебсайтовете, мобилните 
приложения и социалните медии заради удоволствието от навигацията и търсенето, 
нито за да се възхищават на оригиналния дизайн, а заради съдържанието, което нами-
рат. Потребителите влизат в Интернет заради информацията и отговорите на въпро-
сите си и искат тази информация да е лесна за намиране и разбиране, да бъде точна, 
актуална и надеждна. Редиш разглежда съдържанието като еквивалентно на комуни-
кация, разговор с потребителите, а за да бъде съдържанието стойностно, а оттам и ко-
муникацията ползотворна, компаниите трябва:4 

- да са наясно с „разговорите“, които потребителите искат да проведат с уеб-
сайтовете и мобилните приложения; 

- да отговорят на тези искания; 
- да ангажират вниманието на посетителите дотолкова, че да ги накарат да 

останат на сайта или да се върнат; 
- да изпълнят маркетинговите си цели. 
Задачата се усложнява от факта, че читателското поведение на потребителите в 

Интернет е съвсем различно. Онлайн хората се „плъзгат“ по текста и го „сканират“. 
Динамичното ежедневие не оставя много свободно време и посетителите на уебсайта 
искат да прочетат точно толкова, колкото им трябва, за да удовлетворят информаци-
онните си нужди. Ако не намират търсеното или пък бъдат претоварени с информа-
ция, те „прескачат“ от страница на страница. Ключът към задържането на потребите-
лите на уебсайт и да се улови вниманието им, е да се даде отговор на техните въпро-
си, да им се предостави информацията, за която са дошли. Подбудите на потребите-
лите да посетят конкретен уебсайт са различни – работа, образование, развлечение, а 
средата, която може да им предостави полезно съдържание – разнообразна: уеб-
сайтове, социални мрежи, блогове и др.  

Друг изследовател на ползваемостта на съдържанието в Интернет – Стив  Круг 
в книгата „Не ме карай да мисля: Разумен подход към уеб ползваемостта“ синтезира 

                                                            
3  Lieb, R., Content Marketing: Think Like a Publisher – How to Use Content to Market Online and in 
Social Media, 2013. 
4 Redish. J., Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works, Elsevier, 2012. 
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един от водещите принципи при писане на съдържание за Интернет. Авторът излага 
три факта. Първият гласи: „Потребителите не четат страниците. Те ги сканират.“ Те 
плъзгат погледа си по текста в търсене на ключови думи и изрази. Причините за това 
са няколко. Първо, хората са на своеобразен „лов“ за информация, а в Интернет 
нещата трябва да стават бързо. Освен това те реално не трябва да четат всичко, 
понеже им е необходима само част от информацията на страницата. Вторият доказан 
факт на Круг гласи: „Потребителите не правят най-добрия избор. Задоволяват се с 
наличното.“ Те не изчитат цялата налична информация, за да направят оптимален 
избор, а избират първата разумна възможност. Основната причина за това отново е, 
че разполагат с ограничено време и предпочитат нещата да стават бързо. Никой няма 
да ги санкционира, ако попаднат на ненужна информация. Освен това търсенето 
наслуки е много по-забавно и по-бързо, ако се налучка точният резултат. И третият 
факт, доказан от Круг гласи: „Потребителите не се опитват да си изяснят как 
действат нещата. Те просто някак си се справят.“ Рядко се замислят, че използват 
браузъри, търсещи машини и т.н. Круг споделя, че по негови наблюдения значителен 
брой потребители смятат, че Google е Интернет. Авторът коментира третия факт, 
като привежда две обяснения за него. Първо, за потребителите не е важно точно как 
се случват нещата в Интернет пространството. Второ, ако хората са открили начин, 
който е ефективен за самите тях, му остават верни и рядко търсят алтернативи, освен 
ако някой не им ги представи.5 

 
3. „Краткото е повече“ или как се пишат кратки и съдържателни текстове  
Редиш извежда следната мантра за специалистите, които пишат съдържание за 

уеб пространството - „Краткото е повече“, а в книгата си „Как се пише дипломна ра-
бота” Умберто Еко казва: „Вие не сте Пруст. Не пишете дълги изречения. Ако Ви ид-
ват наум, напишете ги, но после ги разбийте на по-малки.” 

Този принцип лесно бихме могли да го приложим и относно съдържанието в 
Интернет. Представянето на съдържанието във виртуалното пространство е изключи-
телно важно. Натежат ли изразите, станат ли страниците твърде дълги, потребителят 
напуска страницата.  

Интересно звучи третото правило на ползваемостта на Круг, а именно: „Отър-
вете се от половината думи от всяка страница, а сега се отървете и от половината от 
останалото”. Колкото и да звучи крайно, Третото правило всъщност е реално прило-
жимо. Според Круг по този начин се постигат няколко цели:6 

- намалява се нивото на „шума” в уеб страницата; 
- подпомага същественото съдържание да изплува отгоре; 
- уебстраниците стават по-къси, като по този начин потребителите могат да 

видят повече, без да има нужда да скролват надолу.  
Якуб Нилсен сравнява интернет потребителите с дивите животни в джунглата. 

Дивите животни избират къде, кога и какво да ядат на базата на високо оптимизира-
ни формули, усъвършенствани еволюционно от природата. При търсене на желаната 
информация или продукт в Интернет хората проявяват подобна логика. Подтикът 
обаче е съвсем различен. Докато за дивото животно лошо направеният избор води до 
глад и отмиране на поколението, то търсенето и предлагането се подчиняват на ба-
зисния закон на мързела. Мързелът е човешка черта, която също така може да се 

                                                            
5 Krug, S., Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability, New 
Riders, 2014 
6 Пак там. 
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свърже с оцеляването – тя „проповядва” да не се полагат ненужни усилия, свързана е 
със самосъхранението. Именно този принцип лежи и в логиката на търсене в 
Интернет – всеки иска максимален резултат с минимални усилия. Така законът на 
мързела превръща правилно поднесената, точна, но и изчерпателна информация в 
най-силното оръжие на всеки бранд.  

Редиш описва процеса по създаване на успешен от маркетингова гледна точка 
текст. Основната цел, която всеки, който създава съдържание в Интернет, трябва да 
следва, е: „Дай на потребителите това, от което имат нужда”. 

Авторката посочва стъпките за подобряване на наличното съдържание в 
Интернет, както и цялостната стратегия за създаване на ново съдържание. Първата 
стъпка според нея е осмислянето на темата – как тя се вписва в маркетинговата стра-
тегия на компанията, в стратегията на съдържанието. Като следваща стъпка следва да 
се очертае „персоната” или какъв тип съвкупност от хора с определена професия, 
възраст, пол, образование ще бъдат „мишена” на съдържанието, както и от какъв ас-
пект на темата те биха се интересували. Редиш препоръчва да се напишат точни въп-
роси, каквито биха задали потребителите, отнасящи се до избраната тема. След логи-
ческата подредба на въпросите може да се каже, че базисното съдържание на текста е 
готово. Тук е моментът да припомним за т. нар. „обърната пирамида” на писане, как-
то я наричат журналистите. Ако пишем есе, никога няма да започнем със същината 
на идеите си. Те винаги ще дойдат на края. Точно обратното е при създаването на съ-
държание за Интернет – най-ценната информация следва да се посочи в началото. 
След това статията може да доразвива поставения проблем или да дава подробности, 
но важното е в самото начало да е задържала вниманието на потребителя. 

Тази тактика се доказва чрез технологията „Eye-tracking” за проследяване дви-
жението на очите, когато потребителят се запознава за пръв път с конкретен текст. 
Този метод  за проследяване на очите, показва определена зависимост в поведението 
на повечето потребители. Посетителите в сайтовете първо четат какво пише най-от-
горе в статията например, а после, ако не прочетат изцяло статията, се плъзгат по 
съдържанието, докато нещо не им привлече вниманието. 

 

Фигура 1. Технология  „Eye-tracking” за проследяване движението на очите, когато 
потребителят се запознава за пръв път с даден текст7 

                                                            
7 Източник: Nielsen and Pernice, Eye-tracking available at: www.useit.com/eyetracking and 
Eyetracking Web Usability, 2010. 
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Проследяването на погледа показва, че вниманието на читателя се насочва към 
началото на реда, но в някои параграфи (които не провокират интерес) погледът се е 
плъзгал до средата на реда и е преминавал на следващия. Тези данни доказват 
нуждата основното послание или информация на съдържанието да бъде поставяно в 
началото. Често липсата на интерес към определен текст не е провокирана от реална 
липса на интригуващо съдържание. Нещата опират до метриката на текста. Доказано 
е, че дългите текстове без много параграфи, разграфяване и отделяне на компоненти 
„плашат” потребителя.  

Не на последно място, Редиш обръща внимание на дизайна и организирането на 
съдържанието. Независимо дали потребителите използват смартфони, таблети или 
десктоп компютри, кратките изречения и параграфи, булетите, подточките винаги 
улесняват четящия, правят информацията подредена и лесна за възприемане.  

Ако интернет съдържанието не отговаря на посочените изисквания и принципи, 
то губи своята аудитория. В дигиталния свят писаният текст не получава тази завър-
шеност, каквато получава написаният роман например, след като бъде издаден и 
пуснат на книжния пазар. Всеки принцип, правило и стратегия за писане на ново 
съдържание, може лесно да се приложи и за реорганизиране на вече публикуваното в 
Интернет пространството.  

 
4. Описание на продуктите и услугите на една организация в Интернет 
От всички разгледани дотук особености е ясно, че начинът, по който да подхо-

дят организациите при описание на продуктите си в Интернет, трябва да бъде обект 
на особено внимание, ако целта е потребителите да прочетат предназначения за тях 
текст, да останат в уебсайта, да го споделят с приятелите си, да бъде спечелено дове-
рието им и впоследствие те да бъдат превърнати в клиенти. 

Когато организациите използват медиите, за да рекламират продуктите си, те 
искат да установят симбиоза – издателят предлага стойностно съдържание, от което 
потребителите се интересуват, а рекламодателят плаща, за да се възползва от това 
внимание. Обаче Интернет променя значително ситуацията и буквално всеки може да 
публикува съдържание. В книгата си „Маркетинг на съдържанието: Мисли като изда-
тел“ Ребека Либ споделя, че в „дигиталната среда е точно толкова лесно да се превър-
неш в медия, колкото да платиш на такава“.8  

Компаниите имат пълната власт да предлагат на вниманието на аудиторията не 
само рекламно представяне на продуктите си, а и полезно за тях съдържание. Така 
например в секцията Your Skin (http://www.bioderma.com/en/your-skin) в международ-
ната версия на английски език на уебсайта на френската козметична компания 
Bioderma (http://www.bioderma.com/en) са предложени експертни съвети в грижата на 
кожата според типа кожа. Потребителите влизат в сайта, разглеждат продукт, който 
ги интересува, а във въпросната секция са предложени експертни съвети по най-
съществените въпроси в грижата за съответния тип кожа. Съветите са ценното съдър-
жание, на което потребителят попада докато търси в мрежата информация за кон-
кретния проблем, а не конкретен продукт. 

Българският адвокат Татарова използва подхода на маркетинга на съдържание-
то на уебсайта си  http://tatarova.com. Освен описание на услугите, които предлага, в 
сайта се публикуват ежедневно новини в сферата на данъчното облагане от  България  

                                                            
8 Lieb, R., Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in 
Social Media, Que, 2012 
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и света, които биха представлявали интерес за българските предприемачи. Така уеб-
сайтът се превръща в надежден източник на полезна информация. Как обаче да бъде 
организирано и представено всичко, така че да задържи вниманието и интереса на 
потребителите върху продуктите на организацията? Например Круг предлага редица 
стратегии в това отношение. Той сравнява създаването на страници, които да грабнат 
потребителите, с „проектиране на билборд“. Ценен съвет на Круг е, че организациите 
трябва да се възползват от установените норми при създаване на съдържание. Така 
например потребителите в повечето страни очакват логото на компанията да се нами-
ра в горния ляв ъгъл на уебсайта, а бутоните за навигация да са горе или долу вляво. 
Установена е и практика в използването на икони за връзка със социалните медии 
(социални плъгини), за търсене и др. Разбира се, авторът не се обявява против инова-
циите при организацията, на уебсайтове, но съветва никога да не се забравя, че ос-
новната цел е ползваемостта. 

 

Друг полезен съвет на Круг при създаването на ефективно съдържание е да се 
използва визуална йерархия на информацията. Колкото по-важно е нещо, толкова 
повече трябва то да изпъква, да бъде представено с по-едър шрифт и/или оцветено в 
по-запомнящ се цвят, например. Компонентите, които са логично свързани, да бъдат 
групирани и визуално. Организацията на продуктови категории трябва да е ясна, как-
то и зоните на Интернет страницата. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Визуална йерархия на информацията 

Според Круг сериозен враг на ползваемостта на съдържанието е визуалният 
шум. Ако всичко на конкретен уебсайт търси вниманието на четящия с ярки цветове, 
мигащи заглавия и подвижни банери, резултатът може да бъде негативен. Визуален 
шум пораждат и недобре организираните и „претрупаните“ страници. За да се избег-
не този ефект трябва много внимателно да се планира кои компоненти трябва да фи-
гурират в началната страница, колко информация да се предложи за всеки компо-
нент, с какъв шрифт и цвят да се пише и т.н. 

Текстовото съдържание трябва да бъде форматирано така, че да се „сканира 
лесно“. Форматирането може значително да улесни потребителя. Но колкото и да е 
важно форматирането, най-важно е самото съдържание. В блога на Kissmetrics 
(https://blog.kissmetrics.com) копирайтърът Хенеке Дуистермаат дава ценни и полезни 
съвети. Първото нещо, което трябва направи компанията, преди да се премине към 
създаване на съдържание, е да се определи целевата аудитория, като се съставят 
потребителски профили и „персони“, за да е наясно пишещият към кого се обръща. 
Втората  стъпка  е  да  е  състави  изчерпателен  списък  с  предимствата и  ползите от  

МНОГО ВАЖНО 

Не толкова важно 

Съвсем не толкова важно 
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закупуване на продукта/услугата. Колкото и да обичат компаниите да говорят за 
продуктите си, не това искат да прочетат потребителите. Потребителите искат да 
видят решение на своя проблем или да научат какви ползи ще получат, ако закупят 
продукта. Ето защо при описанието продуктовите характеристики трябва да се 
представят като ползи за клиентите. Така например ако компанията продава високо-
качествен душгел, не е необходимо да се изброяват имената на съставките, вложени 
за създаването му, а трябва да се представят ползите за клиента, като например: въз-
връща еластичността и мекотата на кожата, забавя стареенето, предлага всичко, от 
което се нуждае потребителя. Съществен момент при създаването на съдържание са 
тонът и стилът, с които компанията се обръща към потребителите. Безличното и сухо 
обръщение няма да провокира емоционална реакция, докато с малка доза хумор у 
потребителя се стимулира позитивен отклик. Форматирането на съдържанието е 
следващият компонент, който трябва да се обмисли. Специалистите обръщат по-осо-
бено внимание на: подзаглавията, с които да се задържи вниманието на четящия, на 
използването на булети за изброяване, едрият шрифт, за да бъде текстът максимално 
четим, добавянето на визуален материал под формата на снимка или видео, оставяне 
на свободно пространство, за да има „въздух“ на страницата. 

Следващият момент е написването на първа чернова според зададените крите-
рии. Резултатът трябва да бъде обективно оценен по отношение на целевата аудито-
рия. Съдържанието трябва адекватно да адресира целевата аудитория и да представя 
ползите от продукта, като до минимум са сведени възможностите за възражение от 
страна на четящия. Проверява се и нивото на обвързаност с бранда или продукта, 
което провокира текста у четящия. 

На последния етап съдържанието трябва да се оптимизира за търсещите маши-
ни. Това се получава естествено и „органично“, когато текстът съдържа ключови ду-
ми и изрази, които би използвал потребителят. SEO експертите съветват при писане 
на съдържание на първо място да бъде потребителят и обръщението да бъде към 
него, а не към „паяците“ на търсещите машини. 

 
5. Интернет съдържание - къде, какво и защо? 
Казаното дотук е общовалидно за създаването на съдържание за Интернет, като 

акцент бе съдържанието в уебсайта. Но съдържанието в Интернет може да се раз-
пространява по много и различни канали: социалните медии (Facebook, Google+, 
LinkedIn,, Instagram, Ttwitter, Pinterest и др.), електронната поща, блогове, свързани с 
корпоративните уебсайтове, или допълващи ги микросайтове. Споделянето на съдър-
жание в социалните мрежи подобрява значително видимостта на бранда, както и въз-
можността за споделяне на съдържание. 

Съдържанието също може да бъде под много различни форми: статия, блог 
статия, електронен информационен бюлетин, пост в социалните медии, инфографика, 
дигитално списание, дигитална книга, комикс, онлайн игра и др. При всички тях има 
специфики, произтичащи от ограниченията в дължината, но ръководните принципи 
са едни и същи: информацията трябва да е представена по визуално привлекателен 
начин, да бъде актуална, интригуваща, подкрепена с изображения, форматирана така, 
че окото да я възприема лесно, информационно наситена и без излишна информация. 
Последното е валидно дори и при по-дългите форми на съдържание като дигиталните 
списания и книги. Потребителите не са подготвени да прекарат часове взрени в 
плътно изписани страници, за да извлекат нужната информация. Ето защо макар 
понятието „книга“ да предполага точно това, определението „дигитална“ налага раз-
лични изисквания. 
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Подготвяйки всички тези видове съдържание, компаниите не бива да забравят 
какво всъщност целят с него, а именно да провокират потребителско действие, во-
дещо до печалба. Ако съдържанието е стойностно, ползите са наистина много: 

- Нараства информираността за бранда и компанията; 
- Печели се лоялността на потребителите; 
- Генерират се нови клиенти (лийдове - leads) чрез предоставяне на лични 

данни на потребителя (най-често име и имейл адрес); 
- Увеличава се трафикът на уебсайта; 
- Увеличават се продажбите; 
- Компанията може да се превърне в лидер на идеи в конкретната област. 

 
6. Заключение – препоръки за ползваемо съдържание 
 

Съдържание, което не е ползваемо, се превръща просто в пълнеж на уебсайта, 
който потребителите не четат и следователно съществуването му губи смисъл. За да 
има полза от него, съдържанието трябва да изпълнява функциите си, които могат да 
бъдат печеливши както за потребители, така и за търговци – първите получават ин-
формацията, която ги интересува, а предоставяйки я, вторите печелят потребителите. 

В доклада бяха представени особеностите, които трябва да се вземат предвид, за 
да бъде съдържанието ползваемо от потребителя. От съществено значение е то да бъ-
де полезно и стойностно, но ако не бъде представена спрямо „законите на Интернет“ 
полезността е „безполезна“ сама по себе си. Съдържанието трябва да бъде визуално 
структурирано така, че да бъде приветливо за окото на четящия. Параграфите трябва 
да са кратки, разделени с тематични подзаглавия, основното заглавие трябва да е 
достатъчно информативно. Основната информация, която цели да внуши съдържа-
нието, трябва да се представи в началото, а след това „да се сервира гарнитурата“ под 
формата на допълнителни подробности. Ползваемостта се увеличава значително и 
ако текстовото съдържание си партнира с подходящо изображение. Добре структури-
раното от формална и смислова гледна точка съдържание, придружено от умело под-
брано изображение, се превръща във визуален и смислов капан за потребителите. А 
ако редовно попадат именно на такова съдържание в даден уебсайт, у тях несъзнател-
но се изграждат положителна нагласа и доверие,  и всичко това работи в положи-
телна насока за бранда. 

В крайна сметка Интернет не е нищо друго освен безбрежно море от съдър-
жание. И именно поради тази причина на виртуалното бойно поле се води битката на 
ползваемостта, в която печелят способните да генерират най-ползваемо съдържание, 
защото, както прозорливо бе отбелязал преди двадесет години основателят на 
Майкрософт Бил Гейтс „Съдържанието е цар!“.9 
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МОГАТ ЛИ МАРКЕТИНГОВИТЕ ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИ  

ДА ПОВИШАТ ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
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CAN MARKETING PLACEBO EFFECTS INCREASE CONSUMER 

SATISFACTION 
 

Atanaska Stoyanova Reshetkova 
 
 
Abstract: Although many researchers have worked on the problems of placebo effect 

phenomena in the domain of marketing through the last decade, current understanding 
about the true nature of its mechanism is limited as well as the knowledge of its impact on 
the observable aspects of consumer behavior. The present work is focused on building the 
basic formulations of a theoretical framework of the relationship between placebo effects in 
marketing and consumer satisfaction. The established approaches for explaining the 
mechanism of placebo effects in marketing are briefly discussed and their purported 
connection to the widest accepted model of consumer satisfaction – the Expectancy-
Disconfirmation model – is discussed.  

 

Key words: marketing; placebo effects; consumer satisfaction; consumer behavior.  
 

Резюме: Макар през последното десетилетие редица учени да работят по 
проблематиката на маркетинговите плацебо ефекти, ограничени са както налични-
те знания за механизмите, водещи до появата на феномена, така и за влиянието му 
върху наблюдаваемото потребителско поведение. Настоящата разработка се фоку-
сира върху теоретизиране на връзката между плацебо ефектите от маркетингови 
стимули и потребителската удовлетвореност. В доклада са обсъдени накратко 
съществуващите подходи за обясняване механизма на плацебо ефектите и е просле-
дено мястото на същите в един от широко приетите модели на потребителска 
удовлетвореност – този на дисконфирмация на очакванията. 

 

Ключови думи: маркетинг, плацебо ефекти, потребителска удовлетвореност, 
потребителско поведение. 

 

 

Фундамент на маркетинговите плацебо ефекти 

Голяма част от маркетинговите действия на компаниите са насочени към въз-
действие върху възприятията на потребителите за продукта и отделните негови атри-
бути, което определя позиционирането му спрямо конкурентните продукти. В осно-
вата на теорията за плацебо ефектите в маркетинга стои допускането, че външните 
продуктови характеристики могат да повлияят не само върху субективните възприя-
тия, но и върху обективното представяне (performance) и ефикасност (efficacy) на 
продуктите в процеса на потребление. Специфичните експериментални условия, при 
които са установени тези ефекти, както и ниската външна валидност на резултатите 
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от проведените до момента изследвания, лимитират възможностите за използване на 
същестуващите знания в маркетинговата практика. Това се дължи до известна степен 
на досегашната концептуализация на плацебо ефектите като реално изменение в 
представянето на продукта, което значително затруднява детекцията и на евентуални 
плацебо ефекти в маркетинга. Изследването на приложимостта на изразени потреби-
телски оценки за представянето на продуктите след потреблението за установяване 
на плацебо ефекти от маркетингови стимули има потенциала да реши този проблем. 
Същевременно не се откриват изследвания, посветени на връзката между плацебо 
ефектите и други феномени в областта на потребителското поведение, за чието из-
мерване е налице достатъчно развит инструментариум, което да обвърже въпросните 
ефекти с други познати теории и модели в потребителското поведение.  

В ежедневието хората използват термините плацебо и плацебо ефект като 
взаимо-заменяеми понятия и интуитивно определят плацебо ефекта като положите-
лен резултат от самовнушение, независимо от контекста. В действителност е необхо-
димо да се направи разграничение между плацебо и плацебо ефекти: плацебо е 
средството, чрез което се предизвиква плацебо ефект. В медицинската наука плацебо 
ефекти се наблюдават и изучават интензивно едва след налагането като стандарт на 
рандомизираните, двойно „слепи“, плацебо-контролирани клинични изпитвания1 на 
новоразработени медикаменти. В този смисъл, плацебо представлява безвредна суб-
станция, имитираща външния вид на тествания медикамент, чието включване в лабо-
раторните експерименти има за цел да разграничи неспецифичните от специфичните 
ефекти от приема на медикамента. Според Бенедети (2011) плацебо е съвкупност от 
думи и ритуали, символи и значения, които активно влияят на възприятията и мо-
зъчните процеси на пациентите, в резултат от което се проявява психо-биологичният 
феномен плацебо ефект [2]. Плацебо ефектът на свой ред представлява положите-
лен резултат от приема на плацебо, изразяващ се в подобрение на състоянието, изме-
рено обективно или чрез субективни оценки. 

Кармън, Шив и Ариели (2005) за първи път използват понятието „плацебо 
ефекти“ в маркетингов контекст [15]. Според авторите такъв ефект настъпва, когато 
външни характеристики на продукта, като неговата цена и рекламно послание, пре-
дизвикат промяна в изпитаната ефикасност на продукта. В серия от експерименти из-
следователите демонстрират как потребители, които заплащат намалена цена за про-
дукт, могат да извлекат по-малки действителни ползи2 от консумацията на продукта 

                                                            
1 Подробно за двойно-слепите, рандомизирани, плацебо контролирани клинични изпитвания: 
Kaptchuk, Т. / The double-blind, randomized, placebo-controlled trial: Gold standard or golden calf? 
/ Journal of Clinical Epidemiology 54 (2001) pp. 541–549 
2 От англ.: actual benefits. Въпреки че Шив, Кармън и Ариели формално не дефинират “дейст-
вителни ползи“, авторовото виждане за същността на понятието се изразява в обективно изме-
рени ефекти от потреблението на продукт или услуга, които отразяват степента на предоста-
вяне на полезност съобразно базовата потребност, която продуктът или услугата задоволява. 
Така например, действителните ползи от слънцезащитните козметични продукти, чието ос-
новно предназначение е защита на кожата от слънчевата радиация, представляват реалната сте-
пен на защитеност, измерена чрез лабораторен тест съгласно определена методология. Дейст-
вителните ползи се различават от субективно възприеманите ползи и в много случаи би било 
трудно да се наблюдават и измерят. В експериментите на Шив, Кармън и Ариели действител-
ните ползи от консумацията на енергийна напитка, която е позиционирана като умствен стиму-
латор, са измерени чрез представянето на участниците в изпълнение на когнитивна задача. 
Субективно възприеманите ползи биха могли да се измерят чрез изразени оценки за ефикас-
ността на енергийната напитка в повишаването на когнитивните способности. 
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(енергийна напитка, считана за умствен стимулатор) в сравнение с потребители, 
заплатили пълната му цена. Същевременно потребителите, заплатили редовната цена 
за продукта и подложени на убедителни рекламни твърдения, регистрират извличане 
на повече действителни ползи. Тези резултати авторите наричат плацебо ефект от 
маркетингови действия. Аналогия с плацебо ефектите в медицината и психологията е 
направена, поради обективната неспособност на външните продуктови характеристи-
ки (подобно на инертно плацебо) да влияят върху резултата от потреблението на 
продукта. Подобни ефекти от по-скоро маркетингови променливи са демонстрирани 
и в медицински изследвания, които откриват значимо въздействие на марката [4], це-
ната [17] и цвета [3] на използваното плацебо върху величината на предизвикания 
ефект.  

Разбирането, че плацебо ефектите са непременно обективно изменение в ефи-
касността и представянето на продукта, е по-скоро едностранчиво и неточно. 
Въпреки че научният интерес до момента е насочен основно към изучаване на физио-
логично изразени маркетингови плацебо ефекти, голяма част от изследванията на 
плацебо ефектите в медицината използват субективно изразени оценки за измерване 
на състоянието след приема на плацебо. Аналогично, субективни оценки за ефекта от 
потребяването на продукта при въздействие на различни маркетингови променливи 
могат да бъдат използвани за регистриране на плацебо ефекти от маркетингови сти-
мули.  

Резултатите от прилагането на томографски техники за визуализиране на мозъч-
ните реакции спрямо въведени стимули демонстрират връзка между субективно изра-
зените оценки на състоянието и действителната биологична реакция, която често пъ-
ти е ненаблюдаваема [13] [18] [21]. Подобни изследвания в маркетинга разкриват 
връзката между активирането на определени зони в мозъка и изразените предпочита-
ния към конкретна марка. Така например, при вкусов тест на две марки газирани на-
питки се открива връзка между изразените предпочитания и интензивността на 
предизвиканата реакция в префронталния кортекс както при видима, така и при скри-
та марка, като същата реакция е по-силна, когато участниците били информирани, че 
консумират предпочитаната от тях марка [9]. Други изследователи откриват значими 
разлики в оценките за вкуса на вино, когато същото е поднесено веднъж с цена от $10 
и втори път – с цена от $90: вкуса на по-скъпата алтернатива е оценен като по-
приятен, което е придружено от по-висока активност в определени участъци на мо-
зъчната кора [14]. Описаните резултати дават основание да се предположи, че субек-
тивно възприеманите ефекти (ползи) от консумацията/употребата на продукти могат 
да бъдат обусловени както от чисто психологически, така и от придружаващи ги не-
врологични процеси. Следователно не само повишаването на обективно измеримата 
ефикасност на продукти може да бъде квалифицирано като плацебо ефект от марке-
тингови стимули, но и по-високите оценки на потребителите за възприемания ре-
зултат от потреблението. 

В литературата не се открива цялостна дефиниция за плацебо ефекти в марке-
тинга. Имайки предвид изложеното по-горе, според автора под маркетингов плацебо 
ефект се разбира психологически, физиологичен или психо-физиологичен ефект, 
който настъпва вследствие протичането на съзнателни или несъзнателни психологи-
чеси процеси, предизвикани от въздействието на маркетингови стимули. Този ефект 
се изразява в повишаване на субективно възприеманото или обективно измереното 
представяне на продукта по време или след процеса на потребление. 
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Механизъм на маркетинговите плацебо ефекти 
 

Уикрамасекара (1980) обяснява появата на плацебо ефектите в медицински до-
мейн с процеса на класическо кондициониране, където активният медикамент заема 
ролята на безусловен стимул, който предизвиква специфични реакции вследствие 
химичния си състав [19]. Мястото на плацебо в модела е като съвкупност от условни 
стимули (външни характеристики на медикамента, съпътстващи приема стимули и 
др.), тъй като външно имитира или замества активния медикамент. Възприемайки 
модела на условната плацебо-реакция като отправна точка за обясняването на пла-
цебо ефектите от маркетингови стимули, последните играят ролята на условни сти-
мули - плацебо, докато продуктът с своите вътрешно присъщи атрибути е безусловен 
стимул. Подобна интерпретация на механизма на плацебо ефектите в маркетинга по 
същество представлява модел на „черната кутия“ в потребителското поведение. Въп-
реки че стимулите предизвикват несъзнателна и по-скоро автоматизирана реакция, 
предполага се някаква степен на обработване (асоциативно учене). 

Шив, Кармън и Ариели предлагат модел на плацебо реакцията в маркетинга, 
обвързващ очакванията с подбуждащите ги убеждения [15]. Според този базов модел, 
плацебо ефектите в маркетинга са резултат от активирането на убеждения от 
различен характер, които на свой ред създават релевантни очаквания3. Убежденията 
се активират под влиянието на използваните маркетингови стимули и условно могат 
да се разглеждат като базисни и периферни. Очакванията към ефекта от потребление-
то на продукта, заедно с други, специфични за конкретната ситуация фактори, водят 
до появата на плацебо ефекти. Съгласно базисния модел на плацебо ефектите на 
Шив, Кармън и Ариели, потребителите обвързват продуктите и продуктовите атри-
бути с множество различни убеждения.  

 

 

Фигура 1. Модел на плацебо ефектите в маркетинга 

Източник: Shiv, Carmon, Ariely  (2005a) Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May 
Get What They Pay For; Journal of Marketing Research, p.384. 

 
Ограничения когнитивен капацитет обаче не позволява съзнателното обмисляне 

на всички тях едновременно. Поради това ограничен набор от най-важните убеж-
дения за продукта и/или марката биват едновременно обмисляни заедно с неспеци-
фични убеждения, имащи отношение към ситуациите на покупка, потребяване и 
освобождаване от продукта. Последните могат да се отнасят до връзката цена-качест-

                                                            
3 Дискусионен е въпросът за разликата между конструктите „убеждения/вярвания“ (beliefs) и 
„очаквания“ (expectations).  

Базисни убеждения Очаквания 
Субективни и обективни 
поведенчески реакции 

Други фактори 
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во, произхода на продукта, репутацията на търговеца, който предлага продукта, тър-
говската марка и т.н4. 

Основен принос към изследването на мотивацията като детерминанта на 
плацебо ефектите в маркетинга има Ирмак [6] [7]. Резултатите от експериментите на 
Ирмак предполагат, че силното желание да се изпитат предполагаемите ползи от 
продукта могат да предизвикат плацебо ефекти. Въпреки че е спорна пригодността на 
използвания експериментален план за детекция на плацебо ефекти в маркетинга, 
изследванията на Ирмак не само репликират част от резултатите на Шив, Кармън и 
Ариели, но допринасят за по-обхватното разбиране на механизма на плацебо 
ефектите, обвързвайки ги с важен психологически конструкт. 

Плацебо ефектите и потребителската удовлетвореност 
Основният аргумент, който може да бъде изтъкнат в полза на изследването на 

връзката между маркетинговите плацебо ефекти и потребителската удовлетвореност 
е, че двата феномена споделят обща детерминанта – очакванията към представянето 
на продукта по време и след процеса на потребление. Въпреки множеството дефини-
ции в литературата, в последните научни съчинения по проблемите на потребител-
ската удовлетвореност е налице е обединяване около схващането, че удовлетворе-
ността е следствие от сравняване на онова, което потребителите очакват или желаят 
да получат от продукта, с това, което в действителност получават [1] [10] [11] . Може 
би най-популярният модел на потребителска удовлетвореност – този на дисконфир-
мация на очакванията на Оливър (1980), базиран на теорията за равнището на адапта-
ция на Хелсън (1964), постулира, че несъответствието между очакванията за ефекта 
от потребяването на продукта и реалния ефект е основа за формирането на удовлет-
вореност [11]. Това несъответствие е познато като дисконфирмация, която може да 
бъде позитивна – когато представянето надвишава очакванията (удовлетвореност), 
негативна – когато представянето е под очакваното равнище (неудовлетвореност), 
както и нулева (конфирмация) – представянето е равно на очакванията5. Според 
Оливър (1981) удовлетвореността е обобщаващо психологическо състояние, форми-
ращо се в резултат от свързването на емоцията от дисконфирмацията на очакванията 
към продуктовото представяне и предшестващите чувства на потребителите относно 
предстоящата покупка и потребление на продукта [12]. Емоционалното чувство на 
удовлетвореност настъпва след оценката на проявили се неочаквани ползи или резул-
тати, надхвърлящи базовите очаквания на потребителите6.  

Маркетинговите стимули биха могли да повлияят възприеманото продуктово 
представяне, но дискусионен е начинът, по който се осъществява това влияние – чрез 
добавяне на допълнителен критерий за оценка на продукта или чрез модификация на 

                                                            
4 Например при покупка на кафе, потребителите могат да имат убеждения относно продукто-
вата категория, като: „Пиенето на кафе сутрин ми помага да се разсъня“ и „Кафето повишава 
способността ми да се концентрирам“. Същевременно потребителят вероятно е изградил спе-
цифични за марката убеждения: „Кафе с марка Х има горчив вкус“, „Кафе с марка Х е с високо 
качество“ и т.н. Освен всички тези убеждения, свързани с продукта и марката, потребителят 
има и разнообразни убеждения от общ характер или свързани с маркетингови инструменти, 
например: „По-високата цена означава по-високо качество“, „Продуктите от националното 
производство са по-качествени“ и други.  
5 Oliver (1980, p.460-461) 
6 За емоционалния характер на потребителската удовлетвореност виж: Кехайова-Стойчева М. 
П., Социално-психологически аспекти на потребителското поведение, библиотека „Проф. Ц. 
Калянджиев“, Икономически университет – Варна, 2008 г. 
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действителното преживяване в процеса на потребление. Този проблем е адресиран в 
изследване на Лий, Фредерик и Ариели [8]. Те демонстрират как моментът на разкри-
ване на информация за допълнителната съставка (балсамов оцет) на нов вкус бира  
повлиява изразените потребителски предпочитания. Когато информацията за „тай-
ната“ съставка е предоставена преди вкусовата проба, предпочитанията към бирата са 
значително по-ниски, отколкото когато информацията е разкрита след вкусовата про-
ба (и преди изразяване на предпочитания). Същевременно при последното състояние 
изразените предпочитания не се различават значимо от тези на респондентите, които 
изобщо не са били информирани за съставката. Авторите стигат до извода, че предва-
рителните негативни нагласи7 към добавянето на балсамов оцет към бирата са по-
влияли на възприятията за вкуса при вкусовия тест и като следствие – върху изразе-
ните предпочитания. Подобен ефект би могъл да се свърже с теорията за обработване 
на стимулите „от горе надолу“ на Ричард Грегъри (1970). Съгласно тази теория, не-
посредствените сензорни възприятия биват повлиявани от вече създадени представи, 
очаквания, убеждения и други когниции в съзнанието на индивидите [5]. Върху въз-
приятията непосредствено влияят и обективните, вътрешно-присъщи продуктови ка-
чества, които са определящи и по отношение на действителното представяне и обек-
тивно качество на продукта в процеса на потребление.  

Тъй като както обективното качество в общия случаи е ненаблюдаваемо за по-
требителите, представянето на продуктите в процеса на потребление се оценява 
субективно и относително – както под въздействие на индивидуалните предпочита-
ния, така и в съпоставка с резултатите от предишен опит. Пречупените през съзна-
нието на потребителите възприятия за продуктовото представяне са основата, върху 
която се оценява дисконфирмацията на очакванията. Теоретично, колкото по-голяма 
е положителната разлика между очакванията към продукта и възприеманото продук-
тово представяне, толкова по-удовлетворен ще бъде потребителят8. 

На Фигура 2 е представена концептуалната връзка между плацебо ефектите в 
маркетинга и потребителската удовлетвореност, при прилагане модела на Оливър за 
дисконфирмация на очакванията. Съгласно дадената по-рано дефиниция за плацебо 
ефекти от маркетингови стимули, същите се изразяват в повишаване на действител-
ното и/или възприеманото продуктово представяне, без това да се дължи на промяна 
на вътрешно-присъщите характеристики на продукта9. Маркетинговите стимули, 
като цена, реклама, марка и други външни характеристики на продуктите, въз-
действат като своеобразни „знаци“, които предизвикват формиране на очаквания и 
пораждат плацебо ефекти – промяна във възприятията за продуктовото представяне. 
По-доброто възприемано представяне рефлектира върху величината на дисконфирма-
цията в положителна посока. С други думи, потребителят оценява представянето от 
продукта като по-добро от очакваното и в резултат оценката за позитивната дискон-
фирмация се повишава, което би следвало да доведе до повишаване на удовлетворе-
ността. Това предположение може да бъде валидно само, ако въздействието на до-

                                                            
7 Проведено е пилотно изследване, което установява, че 80% от респондентите очакват 
добавянето на балсамов оцет да направи вкуса на бирата по-лош. 
8 Удовлетвореността би могла да има както долен, така и горен праг. Например, ако персона-
лът в ресторант е твърде внимателен с гостите, те могат да почувстват досада и липса на 
уединение и да се въздържат от бъдещи посещения. 
9 Вътрешно присъщите продуктови характеристики се изразяват във физическите измерения 
на продукта, дефинирани с проекта на неговото разработване, докато външните характеристи-
ки са свързани с продукта, но физически не са част от него (вж. [20], стр.5.) 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX                                                       БСУ - 2016 
 

426 

пълнителните очаквания, предизвикани от маркетингови стимули и пораждащи пла-
цебо ефекта, е несъзнателно. Осъзнаването на очакванията би повишило едновремен-
но и референтната точка, с която се сравнява представянето на продукта, в резултат 
на което не би следвало да се наблюдава промяна във величината на дисконфирма-
цията, а от тук – на удовлетвореността. В подкрепа на това може да се изтъкне, че 
Както Шив, Кармън и Ариели, така и Ирмак стигат до извода, че въздействието на 
очакванията при появата на плацебо ефекти е несъзнателно. Привличането на внима-
нието на участниците в един от експериментите към връзката „цена-качество“ дори 
води до елиминиране на плацебо ефектите от цената [15]. 

 

Фигура 2.  Връзка между плацебо ефектите от маркетингови стимули и 
потребителската удовлетвореност 

В заключение може да се изтъкне, че слабо обследваното поле на маркетингови-
те плацебо ефекти предоставя възможност за разкриване на интригуващи нови аспек-
ти от поведението на потребителите. Представените в доклада съждения са основа за 
построяване на концептуален модел на връзката между плацебо ефектите в маркетин-
га, който в последствие да бъде валидиран и емпирично. Редица нерешени проблеми 
следва да бъдат обект на бъдещи изследвания, като: разграничаването между убежде-
ния и очаквания; как могат да се разграничат съзнателните и несъзнателните очаква-
ния към и каква е ролята на предишния опит във формирането на плацебо ефекти и 
други. 
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Abstract: This article begins with short discussion of advantages and disadvantages of 
online surveys. Further, the author answers the question why the representativeness of an 
online sample is important. First, the market research industry is large and growing. 
Second, the interest of academic community to online surveys is growing. Third, if the 
sample is not representative, the research findings could be wrong. In the context of online 
surveys, the following models of random and non-random samples are discussed – simple 
random sample, systematic sample, cluster sample, stratified sample, quota sample and 
self-selected sample. 
 
Key words: Online survey, probability sample, nonprobability sample, representative 
sample 
 
 

Появата и разпространението на интернет доведоха до промени в много сфери 
на обществения живот. Някои позитивни, други – по-скоро дискусионни. В областта 
на маркетинга една от съществените промени е технологизирането на маркетингови-
те изследвания. Новите информационни и комуникационни технологии притежават 
редица преимущества спрямо конвенционалните си аналози. Така например, в срав-
нение с класическата хартиена анкета, онлайн анкетата е в състояние да осигури по-
бързо и по-евтино набиране на по-качествени данни. Ниските разходи за провеждане 
правят онлайн анкетата достъпна и лесна за използване. Анкети вече се реализират 
не само от специализирани агенции или научни звена, но и от отделни индивиди, гру-
пи от хора, предприятия, нестопански организации, различни общности. Онлайн ан-
кетата предоставя възможност за пълноцветно оформление, адаптиране на въпросни-
ка съобразно предходни отговори на респондента, включване на аудио или видео 
съдържание, подобряване разбирането на задаваните въпроси, верифициране на отго-
ворите в момента на попълване на анкетата, лесен достъп до изследваните единици. 
Интерактивният характер на онлайн анкетите повишава ангажираността на респон-
дентите и склонността им за участие. Наред с всички преимущества, използването на 
онлайн анкети е съпроводено и с някои предизвикателства, най-важното от които е 
осигуряването на представителност на получените резултати. Под представи-
телност се разбира способността на извадката да отразява изучаваната съвкупност по 
ключови за изследването променливи [6, p. 6]. За да е представителна една извадка, е 
необходимо да бъде излъчена по случаен начин и да обхваща достатъчен брой едини-
ци в зависимост от разнородността на изучаваната съвкупност [1, с. 194]. Могат ли 
данните, събрани чрез онлайн анкета, да са представителни за изучаваната съвкуп-
ност? Налага ли се маркетинговият изследовател да прави компромис с представи-
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телността на данните, като оправдава този компромис с предимствата на онлайн ан-
кетите? На тези (основно) въпроси е потърсен отговор в настоящата разработка. 

 
Значимост на проблема 
 

Защо въпросът за представителността на данните от онлайн анкети е същест-
вен? 

Първо, става дума за голяма и разрастваща се индустрия. Приходите от марке-
тингови изследвания (общо офлайн и онлайн изследвания), реализирани в света като 
цяло за периода 2009-2013 г. са както следва: 2009 г. – 33,2 млрд. $, 2010 г. –  
34,5 млрд. $, 2011 г. – 39,5 млрд. $, 2012 г. – 39,7 млрд. $, 2013 г. – 40,3 млрд. $ [18, p. 
99]. Любопитен факт е, че за 2013 г. (спрямо 2012 г.) България е третата най-бързо 
развиваща се европейска страна, що се отнася до показателя „приходи от маркетин-
гови изследвания” [18, p. 7]. Това се обяснява с традиционната позиция на страната 
на подизпълнител, получаващ поръчки от големи международни изследователски 
компании. 

Делът на онлайн маркетинговите изследвания (в рамките на маркетинговите 
изследвания като цяло) е различен за различните страни. За 2013 г. за анализираните 
54 страни ESOMAR докладва средна стойност 28% за дела на онлайн изследванията. 
За България стойността на този показател е 47%. Това нарежда страната на първо 
място (заедно с Япония) по показателя „дял на онлайн маркетинговите изследвания” 
[18, pp. 122-123]. 

Представените данни свидетелстват за значимост на маркетинговите изследва-
ния като индустрия, за тенденцията на нейното разрастване и за значителен дял на 
онлайн маркетинговите изследвания в България. 

Второ, бързо нараства използването на онлайн анкети в академичните среди. 
Това е видно от търсенето по ключови думи „Web survey”, „Internet survey”, „Online 
survey”, „Telephone survey“ и „Mail survey“ в Google Scholar за всяка година от 
периода 1994-2015 (по идея на Фийлдинг, Лий и Бланк [8, p. 10]). Резултатът от 
търсенето е брой на публикациите, съдържащи избраните ключови думи (в случая 
словосъчетания). След анализ на резултатите е видно, че в индексираните от Google 
Scholar англоезични публикации през последните години намалява използването на 
словосъчетанията „телефонна анкета” и „пощенска анкета”. Това намаление е про-
диктувано от появата и развитието на новите информационни и комуникационни тех-
нологии и предимствата на онлайн анкетите спрямо телефонното интервю и пощен-
ската анкета.  По същество (въпреки наличието на различия), „уеб анкета”, „интернет 
анкета” и „онлайн анкета” се възприемат като взаимозаменяеми. Най-честа се използ-
ва словосъчетанието „онлайн анкета“ (около 10 пъти по-често). 

Трето, липсата на представителност на събраните данни поставя под въпрос из-
водите от изследването. Всяко структурно разминаване между реализираната извадка 
и изучаваната съвкупност по значими за изследването променливи е предпоставка за 
получаване на непредставителни резултати. В тази връзка могат да се цитират много 
примери, но класически е случаят с прогнозата на списанието Literary Digest за изхо-
да от президентските избори в САЩ през 1936 г. Списанието предвижда победа за 
Алфред Лендън и загуба за опонента му Франкилн Рузвелт. В крайна сметка, прогно-
зата на Literary Digest драстично се отклонява от фактическите резултати. Рузвелт пе-
чели с голяма преднина. Грешката в прогнозата се обясненява със: (а) За основа на 
извадката са използвани списъци на притежатели на телефони и притежатели на ав-
томобили. Това води до свръхпредставяне на хора със средни и високи доходи (под-
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дръжници на Лендън), докато по-бедните, тези, които не притежават телефон или 
автомобил (поддръжници на Рузвелт), не попадат в извадката (coverage bias); (б) 
Literary Digest планира огромна извадка от 10 млн. респонденти. Реализираната на 
практика извадка е с обем 2,3 млн. респонденти, т.е. едва 23% норма на възвръ-
щаемост (non-response bias); (в) На поканата за участие в допитването откликват пре-
димно респонденти с по-високо образователно равнище (поддръжници на Лендън) 
(self-selection bias) [11, pp. 129-131]. Използвайки същите списъци, с които разполага 
и Literary Digest, Джордж Галъп прогнозира победа за Рузвелт. За целта използва из-
вадка, съставена само от 3000 души. Разликата се състои в това, че при съставяне на 
извадката респондентите са избирани на случаен принцип [12, p. 94]. 

 

Видове извадки при онлайн анкетите – проблеми и възможни решения 

Съществуват две основни категории извадки – случайни и неслучайни. Случайна 
извадка е тази, при която (а) респондентите се избират по случаен принцип въз 
основа на определен механизъм за избор и (б) е възможно да се определи вероят-
ността на всяка единица от изучаваната съвкупност да попадне в извадката. Не е за-
дължително вероятностите на всички единици да са равни [9, p. 199]. Представител-
ността на едно изследване може да се оцени само в случаите, когато се основава на 
случайна извадка. За съставяне на случайна извадка е необходимо изследователят да 
разполага с основа на извадката (обикновено списък на единиците от съвкупността). 
Когато обект на изследване е цялото население, онлайн изследванията не могат да 
претендират за представителност. Най-малкото, защото не всички използват интер-
нет и няма как да бъдат достигнати чрез този канал. Освен това, различна е интензив-
ността и честотата на ползване на интернет. Поради това отделните единици от съв-
купността биха имали различни шансове да попаднат в извадката – някои по-малки, 
други – по-големи, а трети – нулеви. Към края на 2015 г. в България 34,7% от населе-
нието на възраст от 16 до 74 години никога не са използвали интернет [13]. Дори и 
всички от 16 до 74 години да използват итернет, няма как да се набавят данни за осъ-
ществяване на онлайн контакт с всеки отделен индивид. 

За провеждане на лонгитюдни изследвания, които са представителни за населе-
нието на Германия на възраст от 16 до 75 години, German Internet Panel провеждат 
предварителни срещи с представители на случайно подбрани домакинства. При тези 
срещи се установява кои единици са склонни да участват в онлайн панел, както и 
наличието на компютър и интернет в домакинството. За да постигнат представител-
ност на онлайн панела за цялата съвкупност, администраторите на GIP инсталират 
компютър и/или осигуряват достъп до интернет на лицата, които не разполагат с та-
кива, и предоставят техническа поддръжка и обучение. В резултат на този подход се 
получава извадка, която е представителна за изучаваната съвкупност [2, pp. 391-408]. 

 

В онлайн среда по-често използвани са следните видове случайни извадки: 
a) Проста случайна извадка. Излъчването й предполага наличие на изчерпа-

телен списък на единиците от изучаваната съвкупност, както и контактна 
информация за електронен достъп до тях – e-mail адрес, профил в социална 
мрежа или месинджър, номер на мобилен телефон или др. При съставяне 
на проста случайна извадка всички единици от съвкупността имат равен 
шанс за попадане в извадката. Примерни ситуации на приложение: изучава-
не на мнения, отношения, нагласи на членовете на дадена Facebook-група; 
допитване до туроператорите и туристическите агенции в България; из-
следване удовлетвореността на персонала на дадено предприятие; устано-
вяване потребностите на студентите в даден университет; оценяване удов-
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летвореността на клиентите от пазаруването в даден онлайн магазин и др. В 
тези случаи изследователят разполага с пълен списък на единиците от съв-
купността и може да достигне по електронен път до тях. Следва да се отбе-
лежи, че наличието на контактна информация не гарантира достъп до еди-
ниците от съвкупността. Така например, възможно е поканата за участие в 
онлайн анкета да се оцени като спам и да бъде филтрирана от e-mail 
сървъра на адресата. Възможно е респондентът да е забранил получаването 
на съобщения от непознати в дадена социална мрежа. Възможно е да има 
повече e-mail адреси и да не проверява регулярно всеки от тях. Нужно е да 
се имат предвид и различните интензивност и честота на използване на 
интернет от потребителите. Така например, по данни на НСИ към края на 
2015 г. в България делът на регулярно ползващите интернет потребители 
(всеки ден или поне веднъж седмично) е 54,6% [14]. Едно експресно он-
лайн допитване, проведено в рамките на няколко дни, има шанс да достиг-
не предимно до регулярните потребители на интернет. Всички тези обстоя-
телства нарушават условието за равен шанс на единиците от съвкупността 
да бъдат представени в извадката. Ако недостъпните единици представля-
ват подсъвкупност със специфично мнение, отношение и поведение спрямо 
темата на изследването, получените резултати не биха били представител-
ни за цялата съвкупност, а само за реално достигнатата. 

 Дори изследователят да разполага с e-mail адреси на единиците от изучава-
ната съвкупност, не бива да се очаква висока активност от респондентите и 
съответно висока степен на възвръщаемост. Така например, през периода 
20.02.2014 - 26.02.2014 г. бе проведена онлайн анкета с туроператори и 
туристически агенции. Основна цел на допитването бе да се установи из-
вестността на ключови обекти от региона Свищов-Белене-Ценово и да се 
получат оценки на респондентите за туристическия потенциал на региона. 
Списък с e-mail адреси  на единиците от генералната съвкупност бе взет от 
публичния регистър на туроператорите и туристическите агенции в 
България [15]. Оказа се, че не всички регистрирани предприятия са публи-
кували свой e-mail-адрес в контактната си информация. Предварително от 
списъка с e-mail-и бяха изчистени адресите на лица, официално заявили, че 
не желаят да получават търговски съобщения. След приключване на e-mail-
кампанията бе установено, че голяма част от публикуваните в регистъра e-
mail адреси са невалидни. От изпратени общо 1500, успешно бяха доставе-
ни 1086 писма. От тях отворени бяха 266 писма. От всички отворили пис-
мото респонденти само 49 бяха заредили анкетата. В крайна сметка бяха 
получени 35 попълнени анкети, т.е. постигнатата степен на възвръщаемост 
бе едва 3,22% (35/1086). 

b) Систематична извадка. Реализира се по-лесно, по-бързо и по-евтино в 
сравнение с простата случайна извадка. За сметка на това, осигурява по-
лоша представителност [3, p. 344], особено ако е налице цикличност или 
монотонност на подредбата на единиците в основата на извадката [1,  
с. 208]. Също, както при простата случайна извадка, предполага наличие на 
изчерпателен списък на единиците от изучаваната съвкупност. Съществу-
ват, обаче, случаи, в които изследователят не разполага с такъв списък. 
Така например, не е възможно да се определи изчерпателен списък (точен 
брой и състав) на посетителите на даден сайт. Това не пречи да се приложи 
схемата за подбор на систематична извадка. Например, ако сайтът има при-
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близително 50 000 уникални посетители дневно, за съставяне на извадка от 
1 000 респонденти е необходимо всеки петдесети посетител на сайта да по-
падне в извадката. Разбира се, следва да се има предвид и очакваната сте-
пен на възвръщаемост. Ако на базата на минал опит е установено, че само 
10% от виделите поканата за участие се включват в анкетата, то покана за 
участие следва да се показва на всеки пети посетител на сайта. 

c) Стратифицирана и клъстерна извадка. Осигуряват по-добра представи-
телност в сравнение с простата случайна извадка и систематичната извадка, 
но за реализирането им е необходима допълнителна информация за едини-
ците от изучаваната съвкупност. На база на тази допълнителна информация 
(пол, възраст, образование, местоживеене, доходи или др.) се формират 
страти или клъстери, в рамките на които се контактува с респондентите. 
Ако се цели изследване посетителите на даден сайт, който привлича ауди-
тория от различни страни, принадлежността към конкретна страна може да 
се използва като стратифициращ признак. В рамките на отделните страти 
на случаен принцип се подбират единици по схемата на проста случайна 
извадка или систеамтична извадка. Поради необходимостта от допълнител-
на информация за единиците от изучаваната съвкупност, стратифицирана и 
клъстерна извадка са по-скоро реализуеми в рамките на онлайн панели 
(неслучайни онлайн панели). При регистриране на панелистите се събират 
социо-демографски данни, които впоследствие се използват за структури-
ране на извадката съобразно целите на конкретното изследване. По-често, 
обаче, при онлайн допитвания не е налице класифицираща информация за 
респондентите, което възпрепятства излъчването на стратифицирана или 
клъстерна извадка. 

 

В случаите, когато съставянето на извадката не е базирано на вероятностна про-
цедура и не е възможно да се определи вероятността за избор на отделните единици 
от съвкупността, е налице неслучайна извадка. Като правило, неслучайните извадки 
се формират по-бързо, с по-малко усилия и средства в сравнение със случайните из-
вадки. За сметка на това, формулирането на изводи на база на неслучайни извадки е 
проблематично, тъй като не е възможно да се оцени размера на извадковата грешка 
[4, p. 14]. Теоретично погледнато, една неслучайна извадка би могла да бъде предста-
вителна, но изследователят няма как да установи това. Ако едно изследване е базира-
но на неслучайна извадка, не може да се претендира, че то е представително. Напра-
вените изводи ще са валидни единствено в рамките на извадката, но не и за изучава-
ната съвкупност. Много често, когато се изучават големи общности (например, 
потребителите на интернет, купувачите на продукт „Х“ или др.), не е налична основа 
за съставяне на случайна извадка. Тогава, дори и да желае да състави случайна 
извадка, изследователят е принуден да прибегне до използване на неслучайна такава. 
При провеждане на онлайн допитвания основно се използват следните неслучайни 
извадки: 

a) Извадка на отзовалите се (на доброволците). При този модел на неслу-
чайна извадка поканата за участие в изследването не е адресирана към кон-
кретни единици от съвкупността. Възможност да попълни анкетата има 
всеки, изявил желание за участие. Подобен подход за излъчване на из-
вадката в най-голяма степен е обременен със систематична грешка, породе-
на от желанието, респ. отказът на хомогенни групи респонденти да участ-
ват в изследването. Дори когато извадката по своя замисъл е планирана 
като случайна, респондентите не могат да бъдат заставени да участват. На 
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практика, при ниска степен на отговаряне извадката от случайна се превръ-
ща в неслучайна, в извадка на отзовалите се. Високата степен на неотгова-
ряне (видял анонса, но не заредил линка; само заредил линка; започнал, но 
не завършил анкетата) е силна предпоставка за непредставителност на 
резултатите. 

 Как да обясним причините за силно изкривените резултати при извадката 
на отзовалите се? По-долу са предложени някои възможни обяснения. 
Изкривяване на резултатите може да възникне в резултат на това, че в он-
лайн анкети са по-склонни да участват респонденти, които: 
 Имат по-висока образователна степен. В периодите 26.01.-
19.02.2014 г. и 10-18.06.2014 г. бяха проведени две вълни на онлайн анкета, 
целяща да оцени туристическия потенциал на региона Свищов-Белене-
Ценово. За достигане до респондентите бяха използвани Facebook-групи, в 
които бе публикуван линк към анкетата (типичен пример за извадка на от-
зовалите се). На фиг. 1 може да се сравнят структурите на двете извадки и 
структурата на генералната съвкуипност (по данни на НСИ за 2013 г. [16, с. 
30]) по променливата „Образование“: 
 

 

 
 
 
 

Фиг. 1. Структура по променливата „Образование“ 
 

 Видно е, че и двете вълни са произвели извадки, които не съответстват на 
изучаваната съвкупност – респондентите с висше образование са свръх-
представени за сметка на подпредставяне на групите с по-ниска образова-
телна степен. До същия извод за свръхпредставяне на респонденти с висше 
образование стигат Фенър и екип [7]. 
 Са по-заинтересовани от темата на изследването. Хората с вече 
изградено отношение към темата на изследването е по-вероятно да вземат 
участие в него [12, p. 93]. По-малка е вероятността в една анкета да участ-
ват хора, които не са достатъчно информирани, не са заинтересовани или 
нямат твърдо мнение по въпросите, включени в анкетата. 
 Са от женски пол. Жените са по-отзивчиви и по-често от мъжете 
вземат участие в онлайн анкети. За цитираното по-горе изследване на ре-
гиона Свищов-Белене-Ценово бяха регистрирани следните дялове: Първа 
вълна (n = 902) – 33,1% мъже и 66,9% жени. Втора вълна (n = 973) – 31,3% 
мъже и 68,7% жени. По данни на НСИ за България към края на 2014 г. 
делът на мъжете е 48,6%, а на жените – 51,4% [17].  
 Боравят по-интензивно с информационни и комуникационни 
технологии. От една страна, за по-опитните потребители на ИКТ е по-лес-
но да разбират и попълват онлайн въпросници. От друга страна, по-вероят-

26.01.-19.02.2014 г. 
n = 699 души; 25+ г. 

10.06.-18.06.2014 г. 
n = 725 души; 25+ г. 

България, 25-64 г. 
2013 г., НСИ 
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но е анкетата да бъде показана на екрана на потребител, който ползва ин-
тернет по-често и по-интензивно. 

 Когато е позната структурата на изучаваната съвкупност по важни за из-
следването променливи, отклоненията може да се коригират чрез претегля-
не на случаите в извадката. С тази процедура се цели постигане на съответ-
ствие между структурата на съвкупността и структурата на извадката по от-
ношение на ключови променливи. Няма никаква гаранция, обаче, че под-
представените случаи, които следва да се умножат с коефициент по-голям 
от единица, са типични и представителни единици за съответната подсъв-
купност. Претеглянето на извадката е съществен въпрос, който заслужава 
самостойно разглеждане и попада извън обхвата на настоящата разработка. 

b) Квотна извадка. Недостатъкът на извадката на отзовалите се да свръх-
представя или да подпредставя хомогенни групи от съвкупността се 
преодолява с въвеждането на квотиращи признаци, на които следва да отго-
варят единиците, за да попаднат в извадката. Идеята на квотната извадка е 
да копира структурата на изучаваната съвкупност по отношение на важни 
за изследването признаци. Най-често използваните квотни признаци са пол, 
възраст, образование и доходи [1, с. 185]. Тъй като са необходими предва-
рителни данни за респондентите по отношение на квотните признаци, квот-
ната извадка е по-скоро реализуема в рамките на онлайн панели. 

 

Различни изследователски екипи докладват обнадеждаващи резултати за полу-
чаване на сравнително евтини и представителни данни от извадки, излъчени чрез 
Facebook-реклама [5, 7, 10]. В подобни случаи, обаче, следва да се има предвид още 
една възможност за изкривяване на резултатите – декларирането на фалшиви лични 
данни от страна на респондентите. При регистриране на Facebook-профил, например, 
се изисква потребителят да отбележи своите пол, възраст, местоживеене, образова-
ние, интереси и др. Ако потребителят попълни неверни данни, при таргетиране на 
Facebook-реклама той може да бъде погрешно отнесен в група, към която в действи-
телност не принадлежи. По оценки от последния годишен доклад на Facebook, фал-
шивите профили в социалната мрежа са между 5,5% и 11,2% от всички активни 
потребителски профили. Делът на фалшивите профили е по-нисък в развитите страни 
(примерно САЩ и Великобритания) и по-висок в развиващите се страни (примерно 
Индия и Турция) [19]. Съгласно условията за ползване на Facebook, право на свой ли-
чен профил имат само лица на 13 и повече години. По данни на MinorMonitor от 
април 2012 г. 38% от децата във Facebook са на възраст под 13 години (4% са на 
възраст до 6 г., 6% са от 7 до 8 години, 9% са от 9 до 10 години и 19% са от 11 до 12 
години; останалите 62% от децата с профил във Facebook са на възраст от 13 до 18 
години) [20]. Следователно, голяма е вероятността изследователят да попадне на рес-
понденти, които във Facebook-профила си са обявили неверни данни. 

Разбира се, възможностите и ограниченията за постигане представителност на 
онлайн анкетите далеч не са изчерпват с тук коментираните. 

В заключение може да се обобщи, че въпросът за представителността на онлайн 
анкетите е от съществено значение по две основни причини. Първо, през последните 
години онлайн анкетите стават все по-популярни сред маркетинговите мениджъри и 
академичните изследователи. Второ, не е оправдано да се изразходват значителни 
усилия, средства и време, а в крайна сметка да липсва яснота дали резултати са 
надеждни и дали подпомагат вземането на адекватни управленски решения. Вариан-
ти за бързо набиране на сравнително евтини и в същото време представителни данни 
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продължават да се търсят. Без съмнение, развитието на информационните и комуни-
кационни технологии ще имат решаващо значение в тази насока. 
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Abstract: This paper is an attempt at providing some reflections on consumer attitude 
measurement as latent construct. Measurement of latent variables is a common task in 
various marketing research. Adequate measurement requires precise definition of the 
model of the hidden variable or construct. This article summarizes recommendations for 
distinguishing between formative and reflective models. 
 

Key words: attitude, latent variable, construct, formative model, reflective model 
 
 

Нагласите към продукти и марки са едни от основните обекти на изследване в 
областта на поведението на потребителите и маркетинга. Информацията, получена от 
проучване на потребителските нагласи, се използва при вземане на множество марке-
тингови решения – от разработване на нови продукти до оценка на резултати от 
рекламни кампании. Разбирането на въздействието на нагласите върху поведението 
на потребителите е от голямо значение за постигане на маркетинговите цели. 

Докладът представя един подход за проучване на нагласите, основавайки се на 
техникте характеристики. Основната цел на доклада е да се представят скритите про-
менливи и тяхното конструиране като средство за измерване на нагласите към раз-
лични обекти в маркетинга.  

 
Нагласите – теории и измерване 

 

Нагласата е израза на определено вътрешно чувство на предпочитание към да-
ден обект. Традиционното виждане за нея е като за оценка, която е относително ста-
билна във времето. Allport отбелязва, че „нагласата съществува в нашия живот по на-
чина, по който е била създадена в детството или юношеството ни“ [1]. Според Eagly 
и Chaiken нагласата може да се определи като „психологическа тенденция, която е 
израз на оценката на даден обект с определена степен на предпочитание или нехарес-
ване” [5]. Това разглеждане на нагласата предполага, че тя има определена валент-
ност и е еднодименсиална. Тези виждания приемат, че нагласите са установени, до-
стъпни и стабилни. Независимо от тази идея (и подкрепящите я проучвания), друго 
виждане към същността на нагласата набира популярност сред научните среди. Спо-
ред него не съществуват „истински“ нагласи. Респондентите дават израза на това как-
во „чувстват“ към даден обект в зависимост от начина на задаване на въпросите и 
контекста на изследването. Tesser заявява: „… нагласа, определена в даден момент 
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във времето е резултат от конструктивен процес… няма една единствена нагласа към 
даден обект, а множество нагласи, зависещи от броя на схеми (асоциативни мрежи), 
достъпни в съзнанието в момента“ [12]. Според съвременните виждания нагласите 
„индивидите не поддържат „истински нагласи”, а по-скоро те формират „мнение” в 
зависимост от това, което в момента е значимо или видимо” [12]. 

Така хората нямат съхранени убеждения в паметта си, а по-скоро ги конструи-
рат/създават в движение в зависимост от контекста и т.н. Tourangeau и Rasinski 
препоръчват да се прави разграничение между нагласата и израза на нагласата [13]. 
Първото е обща оценка на обекта, която е ненаблюдаема. Второто е специфичен от-
говор на специфичен въпрос в определен контекст. Според това всеки отделен изме-
риел на нагласата е неперфектен и непълен. 

Една от основните характеристики на нагласите е, че те представляват скрити 
променливи. Една нагласа не е директно наблюдаема, а за нея по-скоро се прави 
заключение, че съществува. Една нагласа не може да се измери на основата на една 
отделна реакция (поведенческа или вербална). Нагласата е абстрактна форма на мно-
жество свързани действия, емоции и знания.   

 
Скрити променливи 
 

Скритите променливи представляват абстракции, които ни дават възможност да 
опишем или измерим конструкт, който не може да се наблюдава директно. Конструкт 
и скрита променлива могат да се използват взаимнозаменяемо. В практиката по-често 
се използва понятието скрита променлива, което внушава идеята за виртуалност и 
хипотетичност. Според дефиницията на Bentler скритата променлива е неопределена 
функция на наблюдавани променливи [2]. Следователно не можем да използваме  
наблюдаваните променливи, за да определим точно скритата променлива. Можем да 
установим определена стойност на тази скрита променлива, но не можем да напра-
вим точни прогнози за нейното развитие въз основа само на наблюдаваните промен-
ливи. Ако допуснем, че някои маркетингови конструкти съществуват, то те трябва да 
съществуват в някакво количество. За определяне на това количество се използва ня-
какъв измерител. 

В литературата се срещат два различни типа модели за измерване на скрити 
променливи – модел на главните фактори (principal factor model - PFM) и съставен 
модел (composite latent variable model - CLVM) 

 

Фигура 1. Рефлективен модел 
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При първия модел посоката на връзката е от конструкта към индикаторите. Сле-
дователно промените в него следва да предизвикат (хипотетично) промени в индика-
торите. Ето защо измерването на подобни конструкти се нарича рефлективно [6]. В 
този модел скритата променлива влияе върху индикаторите и корелацията между тях.  

 

Измерването на отношението (нагласата) и намерението за покупка са типични-
те изследователски задачи в маркетинга, за решаването на които се използват кон-
трукти от този тип. Един рефлективен модел може да се представи като: 

 

1 										  
 

където: 

  индикатор i 

  коефициент, измерващ очаквания ефект на Y върху индикатора i 

   рефлективен конструкт 

  грешка при измерването на индикатор i 

 

При втория модел (CLVM) промените в индикаторите предполагат промени в 
скритата променлива (конструкта). Този модел още се нарича формативен. При него 
се приема, че промените в индикаторите имат влияние върху конструкта, което е про-
мяна в посоката на зависимост от индикаторите към конструкта, като те (индикато-
рите) заедно определят концептуалното и емпирично значение на конструкта.  

 

Фигура 2. Формативен модел 
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Формативният индикатор може да се представи чрез: 
 

2 									 	  

където: 

Y  формативен конструкт 
  тегло на индикатор i 

Xi  индикатор i 

ξ     грешка 

 

Представените два модела на скрити конструкти са от първи ред. Следва да се 
отбележи, че при проучванията на определени (маркетингови) проблеми се срещат и 
скрити променливи, които се дефинират на още по-абстрактно ниво, което включва 
няколко нива, съдържащи формативни и рефлективни конструкти. Получените моде-
ли вече са многомерни и обикновено попадат в един от следните четири типа: (1) 
рефлективен първи ред, рефлективен втори ред; (2) рефлективен първи ред, формати-
вен втори ред; (3) формативен първи ред, формативен втори ред; (4) формативен 
първи ред, рефлективен втори ред. Изборът на модел от първи или втори ред зависи 
изцяло от изследователя. За някои даден проблем може да бъде концептуализиран 
като едномерни, докато при други изследователи той да се представи като много-
мерен.  

 
Как да се избере модел? 
 

Използването на формални критерии за разграничаване между двата типа моде-
ли е важно от практическа гледна точка за маркетинговите изследователи.  

 
Един конструкт следва да бъде представен като формативен, когато: 
- индикаторите се възприемат като присъщи характеристики на конструкта; 
- промени в индикаторите се очаква да доведат до промени в конструкта; 
- промени в конструкта не следва да доведат до промени в индикаторите; 
- индикаторите не споделят обща тема; 
- премахването на индикатор може да промени концептуално конструкта; 
- не се предполага, че индикаторите имат едни и същи последствия и фактори, 

които им влияят. 
 
В противен случаи, конструктът следва да се моделира като съвкупност от 

рефлективни индикатори. При неправилна или неадекватна формулировка на кон-
структа е възможно да се получат нееднозначни отговори, което да изправи изследо-
вателя пред невъзможност да класифицира конструкта в една от двете групи. Това 
изисква допълнително концептуализиране на конструкта – теоретични основи, инди-
катори, връзка с други конструкти. 
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Таблица 1. Критерии за разграничаване между формативен  
и рефлективен модели, [7] 

 

Критерии Рефлективен модел Формативен модел  

1. Посоката на 
връзката между 
конструкта и 
индикаторите 

Посоката на връзката е от 
конструкта към индикато-
рите (айтъмите) 
Индикаторите са проявле-
ния на конструкта 
Промените в конструкта во-
дят до промени в индика-
торите 
Промените в индикаторите 
не водят до промени в кон-
структа 

Посоката на връзката е от 
индикаторите (айтъмите) 
към конструкта 
Индикаторите дефинират 
характеристиките на кон-
структа 
Промените в индикаторите 
трябва да доведат до проме-
ни в конструкта 
Промените в конструкта не 
водят до промени в индика-
торите 

2. Взаимозаменя-
емост на инди-
каторите 

Индикаторите трябва да бъ-
дат взаимнозаменяеми 
Индикаторите трябва да 
имат едно и също съдържа-
ние (да споделят обща 
тема) 
Премахването на индикатор 
не следва да промени кон-
цептуалната основа на кон-
структа 

Индикаторите не са взаим-
нозаменяеми 
Индикаторите нямат едно и 
също съдържание (не спо-
делят обща тема) 
Премахването на индикатор 
може да промени концеп-
туалната основа на кон-
структа 
 

3. Корелация между 
индикаторите 

Очаква се индикаторите да 
бъдат корелирани един с 
друг 

Не е необходимо индика-
торите да корелират един с 
друг 

4. Фактори, влияещи 
върху и послед-
ствия от индика-
торите 

Изисква се индикаторите да 
имат обши фактори и по-
следствия 

Не е необходимо индикато-
рите да имат общи фактори 
и последствия 

 
 

Заключение 
 

В представените по-горе точки се вижда съотвествието между на нагласата 
(като конструкт) и характеристиките на скритите променливи. Ето защо уместният 
подход за оценка на нагласите е те да бъдат операционализирани като скрити про-
менливи. Изборът на модел – рефлективен или формативен е от съществено значение 
за получаване на релевантни заключения от изследването на нагласите. Доброто по-
знаване на тези критерии е от съществено значение не само за дизайна на изследване-
то, но също така и за управленските решения, които се вземат въз основа на инфор-
мацията от маркетинговите проучвания, имащи за обект потребителски нагласи към 
продукти и марки. 
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Abstract: The extant report aims to present the trends in digital marketing of automotive 
companies and evaluate the overall performance of these companies in the Bulgarian 
market. The main focus is on cross-channel digital marketing across different devices.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Автомобилният сектор е добре известен с факта, че използва и внедрява най-
съвременните технологии и иновативни процеси по отношение на производството и 
предлагането на своите продукти и услуги. Когато обаче стане дума за дигитален 
маркетинг, автомобилните компании все още имат голямо поле за развитие в посока 
увеличаване на пазарния си дял. В държава като България, където има представител-
ство на всички популярни брандове в автомобилната индустрия, дигиталният марке-
тинг дава ключови предимства в ожесточената конкурентна борба на един толкова 
малък пазар, предоставяйки възможности за достигане до широката аудитория по 
ефективен начин с малко разходи. След възстановяването на българския пазар от 
рецесията, автомобилните компании трябва да си поставят като приоритет включва-
нето на мултиканалния дигитален маркетинг като значима част от маркетинговия си 
микс. Най-често използваният източник отстрана на потенциалните купувачи за по-
лучаване на информация в ранните етапи от процеса на вземане на решение за покуп-
ка е интернет. Така че, ако компаниите не са част от онлайн процеса на проучване, те 
няма да попаднат сред набелязаните дилърства за посещение в маршрута на кли-
ентите.  

Първата част на настоящата разработката има за цел да покаже основните 
тенденции в алокацията на разходите по видове рекламна дейност в различните ре-
гиони  на света. Втората част на доклада конкретизира това  разпределение за 
България, показвайки  тренд на  преориентацията на националните  компании от тра-
диционен към дигитален маркетинг. Направен е синтезиран анализ на видовете ди-
гитална реклама, използвани в страната.  Третата част на доклада има за цел да из-
веде основните тенденции в дигиталния маркетинг на световния автомобилен пазар и 
да покаже възможностите за тяхното адаптиране от компаниите в България. Основни 
задачи на раздела са: 
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 представяне същността и вариантите за реализация на кроскомуникационни и 
мултиканални  рекламни кампании през различни устройства; 

 интегриране на програмни решения за провеждане и измерване ефектив-
ността на кампаниите; 

 дигитални платформи за управление на взаимоотношенията с клиентите в 
автомобилните компании; 

 влиянието на новите технологии и виртуалната реалност върху маркетинга  
на автомобили; 

 успешно управление и установяване  на колаборация между собствени, пла-
тени и спечелени медии. 

  
1. Тенденции в разпределението на разходите за дигитален маркетинг в 

световен мащаб  
Рекламодателите използват всички видове медии, за да комуникират послание-

то и да промотират продукта си, в т.ч. печатни медии, телевизия, радио, кино, медии 
на открито, мобилни и дигитални медии. Макар по последни цифри фокусът да оста-
ва върху  телевизионната реклама, традиционните медии като радио, вестници и спи-
сания, търпят спад по отношение на рекламните разходи, който е най-сериозен при 
списанията – 10.4 %. За сметка на това, обаче, има нарастваща тенденция към използ-
ването на дигиталната реклама, която се очаква да достигне 33 %  от всички медийни 
разходи през 2016 г. Към края на изминалата 2015 г. интернет разходите отбелязват 
ръст от 16.1 %. Тази алокация на ресурси от традиционни към онлайн медии се дъл-
жи основно на напредъка в технологиите и промяната в потребителските предпочита-
ния. Мобилното интернет рекламиране е подсектор на рекламната индустрия, в  кой-
то се правят сериозни инвестиции. То е форма на интернет реклама, която се цели в 
потребителите през мобилни телефони и мобилни устройства. През 2013 г. мобилна-
та реклама в световен мащаб генерира 14.56 млрд. евро, като цифрата нараства на 
почти 24 млрд. евро през 2014.  Само допреди няколко години прогнозата сочеше, че 
разходите само за мобилна реклама ще бъдат 36 млрд. щ.д. към края на 2015. Реал-
ността, обаче надмина прогнозите и те достигнаха 50 млрд. щ.д. Magnaglobal 
прогнозира, че мобилните рекламни разходи в глобален мащаб ще достигнат  
74.33 млрд. долара през 2016. Има тенденция те да продължат да се покачват със 
стабилен ръст в глобален мащаб и да се увеличат на 114 млрд. щ.д. през 2018. Обеди-
неното Кралство се класира 1во с около 43 % от рекламните  разходи, отиващи  за ди-
гитална реклама през 2014.  През 2013 г. разходите  за мобилна реклама на един по-
требител на мобилен интернет в Северна Америка са възлизали на 66.22 щ.д., а 
според прогнозните анализатори ще достигнат 247.93 щ.д. през 2018 г. Регионалните 
данни през 2014 показват, че Северна Америка и Мала Азия са лидерите в мобилната 
реклама с  разходи от съответно 10.8 и 8.8 млн. евро  в този тип медия. [1] 

 
2. Приходи и разходи за дигитална реклама на българския пазар 
За България се очаква разходите за реклама да достигнат 278 млн. евро през 

настоящата 2016 г. Разходите за телевизионна реклама в България също остават най-
високи като относителен дял – 78.8 % от общите разходи за реклама  (2015). Все 
повече компании, обаче, обръщат поглед към дигиталния маркетинг като по евтино и 
по-прецизно средство за таргетиране на потребители и персонализиране на реклам-
ните послания. През 2010 дигиталните реклами  възлизат на 3.4 % от рекламните раз-
ходи, а прогнозите за 2015 към този период са, че дигиталните реклами  ще представ-
ляват 4 % от рекламните разходи в България. Този процент изглежда малък, но тем-
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път на нарастване е висок. България има най-бързо растящия пазар на онлайн видео 
реклама с 32.1 % ръст на годишна база за 2015 г. А през тази година се очаква се раз-
ходите за интернет реклама в България да достигнат 19 млн. евро. 

 

Приходите от дигитална реклама в България възлизат на 56.4 млн. щ.д. за 2016 г. 
Те са разделени по сектори както следва (всички данни са в нетни стойности): 
 Най-големият сегмент на пазара е този на „Банер рекламата” с размер  

21.6 млн. щ.д. през 2016 г. До 2020 г. 20.5 млн. щ.д. от общите приходи от 
дигитална реклама ще бъдат генерирани от мобилна реклама.  

 Видео рекламата е бързо растящ сегмент от дигиталния маркетинг в България, 
благодарение на големия процент професионално или редакционно видео съ-
държание, което може да се открие в интернет днес. То се състои от „in-stream” 
видео реклама (преди, по-време или след самия видеоклип) и видеа, показвани 
на уебсайт,  достъпен през десктопа на компютъра или през мобилни браузъри, 
или вградени в мобилни приложения и/или сайтове (вкл. You Tube). Приходите 
от сегмента на „Видео реклама” възлизат на 2.4 млн. щ.д. през 2016г. Очаква се 
да покажат годишен ръст от 22.55 %, резултиращ в размер от 5.4 млн. щ.д. през 
2020.  Средният приход от интернет потребител към момента възлиза на 0.70 щ.д.  

 Платеното рекламиране чрез търсещите машини /Paid-for-search advertising 
(SEA)/  включва текстово-базирани реклами, показвани близо до или над резул-
татите от т.нар. органично търсене в търсещата машина, основани на фактори, 
свързани с местоположение или ключови думи. Google AdWords е най-големият 
доставчик на пазара за реклами в търсещите машини. Приходите от сегмента на 
„Рекламиране в търсещите машини” в България се равняват на 12.4 млн. щ.д. за 
2016 г. Очаква се ръст на годишна база от 5.43 %, който ще доведе до стойности 
от 15.4 млн. щ.д. през 2020. Средният приход на интернет потребител е 3.60 щ.д. 
Приходите в този сегмент възлизат на 0.02 % от БВП на България. (Не са вклю-
чени данни за приходите, генерирани от оптимизация за търсещите машини). 

 Приходите от класифицирани реклами /т.нар. Classifieds(ads)/ са таксите, запла-
щани от рекламодателя за показването на рекламата или публикуването на стра-
нична колонка за автомобили или недвижими имоти например. Таксите трябва 
да бъдат платени от рекламодателя, независимо от резултатите от рекламата; те 
се определят от фактори като позиция, размер и продължителност на излъчване-
то ѐ. Приходите от сегмента на „Класифицирани реклами” в България се изчис-
ляват на 14.8 млн. щ.д за 2016 г. с очакван годишен ръст от 1.44 %, който ще 
доведе до стойности от 15.7 млн. щ.д през 2020. Средният приход от интернет 
потребител към момента е 4,29 щ.д.   Този сегмент възлиза на 0,03 % от БВП на 
България.   

 България генерира 5,2 млн.щ.д.  приход от „Реклами в социалните мрежи” към 
май 2016 г. Очаква се те да достигнат годишен ръст от  6.49 %, резултиращ в 
увеличение на тези приходи до 6,6 млн. щ.д. през 2020. Средният приход от 
интернет потребител е 1,49 щ.д. Приходите от „Реклами в социалните мрежи” в 
момента представляват 0,01 % от БВП на страната. [1] 

 
3. Тенденции в дигиталния маркетинг на автомобилните компании 

През настоящата 2016 г. автомобилната индустрия  в глобален мащаб ще похар-
чи почти 8.5 млрд. щ.д. за дигитална реклама (eMarketer), а  до 2018 тези разходи ще 
достигнат 252.02 млрд. по прогнозни данни. [1] 
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Само за САЩ данните  [1] от изминалите години показват следното: 
 През 2012 г. американският автомобилен гигант Форд дава 2.28 млрд. щ.д. за 

реклами в американски медии. През същата година другият производител от 
„голямата тройка” в Детройт, General Motors, харчи 3.07 млрд. щ.д. за реклама в 
щатски медии. През 2013 подразделенията му Cadillac и Chevrolet дават съот-
ветно 279 млн. щ.д. и 995 млн. щ.д. 

 През 2012 Toyota харчи 2.01 млрд., щ.д. за реклама в американските медии. 
 През 2014  година немският BMW похарчи 198 млн. щ.д. в сравнение със  

167 млн. за 2013. А собственикът на Мерцедес-Бенц, Даймлер, харчи около 
323,1 млн. щ.д. в САЩ. 

 През 2013 г. Honda отделя 492 млн. щ.д. като само за луксозния си бранд Acura 
дава над 170 млн. щ.д. в САЩ.  

 За 2013 г. интернет е окачествен като най-ценната медия за инвестиране, тъй 
като средно едно американско автомобилно дилърство е похарчило по 111.82 щ.д. 
за интернет реклама през същата година. 

 През 2014 г. на мобилните комуникации се падат 35 % (2.15 млрд. щ.д.) от об-
щия дигитален маркетингов бюджет на автомобилните компании. 

 Автомобилния бранш се нарежда на 3то място в челната тройка на най-големите 
рекламодатели в САЩ за последните 5 години след търговците на дребно и сек-
торът на финансовите услуги . [1] 
 
През изминалата 2015 и настоящата 2016 година фокусът на маркетолозите в 

автомобилния бранш е насочен изключително към изграждане на стратегии за крос- 
таргетиране (на англ. cross targeting) и кръстосани кампании провеждани през 
множество канали и устройства (на англ. cross-channel strategy across multiple 
devices). В пазарната битка автомобилните брандове в последната година имплемен-
тират нови тактики, за  да достигнат до потребителите пред телевизора и десктопа на 
компютъра им, и след това да ги таргетират отново през мобилните устройства – 
смартфони, таблети и фаблети. С разрастването на кроскомуникационните кампании, 
провеждани през множество канали и на множество устройства, ще нараства и търсе-
нето на инструменти, измерващи  и анализиращи маркетинговите метрики и резулта-
тите от дигиталните кампании – познатост, имидж и привлекателност на бранда,  па-
зарно проникване, ценност на бранда, импресии, конверсии1, удовлетвореност и т.н. 
На база тези резултати се взимат по-нататъшни информирани решения за медия 
микса. (Например, какво трябва да е съотношението на видео посланията към 
дисплей рекламата в съответната кампания и т.н.). [2], [3]. 

Компаниите не могат да си позволят да чакат купувачите сами да влязат в 
шоурума. Те трябва да генерират търсене чрез планиране и изпълнение на маркетин-
гови кампании през всички канали. Ето защо ще има все повече колаборации между 
технологичните  доставчици и маркетинговите агенции за създаване на по-голе-
ми възможности за мащабни сделки с автомобилните дилърства. Повече маркетолози 
ще тестват програмни решения за повишаване на обхвата и оптимизацията, особено 
за дигитални кампании в по-високия клас. Сред най-популярните продукти и плат-
                                                            
1 Конверсия (онлайн релаизация) – коефициент, показващ броя потребители, които извършват 
целенасочени  действия, свързани с желан от фирмата резултат. Тези действия могат да имат 
различна форма:  покупка на фирмена стока или превръщането на потенциалните в реални 
потребители, членска регистрация, абониране за прес-известия на компанията, сваляне на 
софтуер или всяко друго действие, различно от просто разглеждане на сайта. Конверсията е 
равна на отношението между броя постигнати цели и броя посетители. 

 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX                                                       БСУ - 2016 
 

447 

форми за рекламиране, за бенчмаркинг, за измерване ефективността на маркетинго-
вите кампании са: Google Consumer Surveys, Google Analytics, Google Display 
Network, Google AdWards, Admob by Google, Double Click by Google, Google+ for 
Brands, Google for Retail, Mixpanel, Webtrends, Upsight, Apsalar, Appsee, Localytics, 
Adobe Analytics, Countly, Spredfast,  Tune,   AppsFlyer,  MOZ, DOZ, Simply Measured, 
Smart Insights, SimilarWeb, Mention.com, Marketo, Piwik, Marin Software, Webceo, и 
мн. др. 

Някои компании предлагат специализирани платформи, проектирани за 
автомобилните дилърства (напр. Autoline Drive Campaign Manager). [4] Те са пред-
назначени за планиране на маркетинговия бюджет и успешно управление на взаимо-
отношенията с клиентите през всички дигитални канали, като позволяват на целия 
маркетингов екип да следи комуникацията с клиентите и активността на кампанията, 
която се провежда към момента. Софтуерът предоставя управление на заявките и ав-
томатичен отговор 24/7 и след това проследява ходовете на потребителите, посетили 
сайта и отправили запитването (leads) по време на целия (пред)продажбен процес.   
Задачите директно се задават на търговския агент в дигиталния му дневник с цел да 
се осигури незабавен отговор и да не се пропусне клиент. Дигиталният мениджър из-
праща напомнящи мейли към потенциалните купавачи с изгодни оферти, докато те 
все още проучват конкурентните автомобилни марки. След сключване на сделката 
програмата отново изпраща имейли за установяване удовлетвореността на клиентите 
от покупката на новия автомобил, с което се показва внимание към клиента и се из-
гражда лоялност у него, като се гарантира своевременното решаване на възникнали 
проблеми.   

Събирането и анализирането на данните за потребителите през различните ди-
гитални канали ще се превърне в приоритет за планирането на автомобилните кампа-
нии, все повече маркетьори ще се възползват от тази информация, за да подтикнат 
потребителите към действия. Например, данните за местоположението могат да бъ-
дат използвани за насочване на потребителите чрез техните смартфони към най-близ-
кото дилърство на компанията и далеч от конкурентите (още известно в маркетинга 
като conquesting /завоюване/). 

Друг вариант е комбинирането на настоящи и новопридобити данни като данни 
за местоположението с данни за поведението на потребителите с цел да се установят 
техните намерения преди да бъдат категоризирани като “пазарна аудитория.” 2 
Google AdWords може да предложи пазарни аудитории, от които компанията може 
да избира, за да намери клиенти, които проучват подобни на предлаганите от нея 
продукти или услуги и активно обмислят покупка на автомобил и/или съпътстваща 
услуга като лизинг, застраховка или сервизиране, или наем на автомобил.  Пазарните 
аудитории ще помогнат за подобряване ефективността на ремаркетинга на автомо-
билната компанията и за достигне до потребители, които са близо до извършване на 
покупка. 

След избора на правилна пазарна аудитория рекламите могат да бъдат персона-
лизирани по интереси на хората в нея. Така компаниите могат да насочват аудито-
риите към рекламни групи в кампаниите си в дисплейната мрежа и във видеокампа-
ниите TrueView, за да достигне посланието до хора,	заинтересувани	от	автомобили 

                                                            
2 Пазарни аудитории /In-market audiences /- достигане до потенциални клиенти, докато те 
активно търсят информация онлайн, проучват или сравняват типове продукти, предлагани и от 
Вашата компания; свързване с онези, които са най-заинтересовани от онова, което компанията 
предлага, на база на прецизно сегментиране на потребителите по демонстрирано от тях  
поведение за конкретния пазар и намерение за покупка.   
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и съпътстващите ги услуги – дори когато тези хора разглеждат уебсайтове, използват 
приложения или гледат видеоклипове, които не са пряко свързани с тях. Това способ-
ства за увеличаване на ефективността на кампаниите. Добавянето на аудитории поз-
волява да се достигне до хора въз основа на конкретните им интереси, докато пре-
глеждат страници, приложения, канали, видеоклипове и съдържание в YouTube и 
дисплейната мрежа на Google, както и в резултатите от търсенето в YouTube. Авт-
омобилните компании е целесъобразно да изберат категориите “Автомобили и пре-
возни средства,” „Автомобилни ентусиасти” „Спорт,” „Пътуване,” „Бизнес профе-
сионалисти” и др. п. измежду множеството разнообразни категории, за да показват 
рекламите си на хората, които вероятно ще се заинтересуват. В зависимост от 
рекламните цели и етапа от процеса на покупката, на който се намират клиентите, 
компанията може да добави различни аудитории към рекламните си групи. 

Ако компанията излъчва телевизионна реклама и би искала да разшири обсега 
на телевизионната си кампания към онлайн контекст на изгодна цена, за предпочита-
не е да използва „Аудитории по афинитет.” „Аудиториите по персонализиран 
афинитет” пък позволяват на автомобилните рекламодатели да създават аудитории, 
които са по-персонализирани за марката им в сравнение с по-широката предходна 
група. Например, вместо да достига до почитателите на автомобили като цяло, дилър 
на спортни автомобили може да иска да достигне до професионални автомобилни 
състезатели или любители на спортното каране. С аудиториите по персонализиран 
афинитет дилърството на спортния автомобилен бранд може да дефинира тази ауди-
тория, като: 
 използва въведени в свободна форма интереси като ключови думи – например 

хобита на авто-любители, спортно шофиране, тунинг на автомобили и др.п. 
 и/или използва URL адреси като прокси сървър за поредици интереси. 

 

URL адресите създават теми, които олицетворяват идеалния клиент. Например, 
можем да кажем, че <http://www.nascar.com/en_us/drivers.html> е сайт, предлагащ 
автомобилни състезания и новини свързани с тях – подходящ за хора, които харесват 
спортното каране и бързите автомобили, и следователно достига до хора, които обик-
новено разглеждат съдържание относно тези теми, независимо дали посещават кон-
кретния сайт  <http://www.nascar.com>. Сайтът <http://www.speedhunters.com/> е 
международен колективен сайт за фотографи, писатели, журналисти и шофьори, 
които споделят обща страст да намират и показват най-вълнуващите истории от авто-
мобилния свят.  Сайтът предлага  и магазин с мърчандайз стоки за феновете. Той пък 
е подходящ както за промотиране на спортната марка автомобил, така и за почти 
всички други автомобилни брандове, защото той се посещава от всякакви „поклонни-
ци” на автомобилната култура – от професионални състезатели, харесващи високите 
скорости, до любители – колекционери и реставратори на емблематични модели от 
индустрията. 

Една от новите дигитални възможности, от която автомобилните компании 
трябва да се възползват, са технологиите за виртуална реалност. Oculus Rift и други 
VR устройства ще въведат една изцяло нова среда за онлайн реклама с интегриране 
на социалните медия-платформи, видео каналите и др. форми за директно комуники-
ране на съобщенията. [5] Компанията Форд например създава изследователския цен-
тър за VR и системата FIVE (Ford Immersive Vehicle Environment) за проектиране на  
автомобилни прототипи. Освен това технологиите за виртуална реалност могат да се 
използват и за демонстрация пред клиентите: на модели автомобили, които са нови и 
още не са пуснати в производство, но могат да бъдат поръчани; за модели, които не 
са налични в шоурума; или за поръчкови модели; те дори могат да изместят традици-
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онния тест-драйв (тестово пътуване).  Ауди вече  разработва ново поколение вир-
туални  шоуруми със съдействието на Vive и Rift. BMW също си колаборира с HTC 
Vive VR за луксозните си модели. Mercedes-Benz предоставя възможност за вир-
туален тест драйв чрез 360° видео през мобилни  устройства чрез Google Cardboard и 
Samsung Gear VR. 

 

Автомобилните брандове ще започнат изграждането на екипи за т.нар. 
„контент студиа” за създаването на релевантно, брандирано и видео съдържание 
едновременно в платени и спечелени медии.  

 

[6] 
 

 Собствена медия /Owned media/ – всяка медия, която компанията може да кон-
тролира и е уникална за съответния бранд (уеб сайтове, блогове, страници в со-
циалните мрежи, онлайн списания, собствени форуми и т.н.). Колко повече 
собствени медии притежава даден бранд, толкова повече нарастват шансовете 
за разрастване на влиянието му в дигиталната сфера.  

 Платена медия  /Paid media/ – медии, предлагащи възможности за публикува-
не на реклами или брандирано съдържание срещу заплащане. Социалните мре-
жи (Facebook и Twitter),  профeсионални мрежи (LinkedIn), видео порталите 
(You Tube)  предлагат излъчване на рекламно съдържание, с което да се промо-
тира марка или корпоративен уебсайт. В YouTube автомобилните брандове мо-
гат да поддържат и собствени канали, където да създават виртуални шоуруми, 
позволяващи на потенциалните клиенти да разглеждат и да получават информа-
ция за последните модели. В канала могат да се организират и състезания, които 
лесно набират популярност. Някои от най-известните автомобилни брандове 
вече инициираха спонсорство, тематични състезания и реклами, свързани с фи-
нала на Супер Купата на американския футбол. Super Bowl е перфектният повод 
за подобна кампания, която да предизвика висока ангажираност у потребители-
те (engagement). Освен по определен повод, авто-брандовете могат да пренесат 
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телевизионните си реклами в YouTube като по този начин увеличат пазарната си 
аудитория и продажбите без почти никакви допълнителни разходи.  Според 
последни проучвания видеото е най-грабващият вниманието и ангажиращ фор-
мат за потенциалните купувачи на автомобили. Хората купуват автомобили по-
вече от емоционална привързаност към марката, отколкото от практични съоб-
ражения. Ето защо автомобилните компании трябва да създават креативни 
видеа, водещи до емоционална ангажираност, интеракция между компанията и 
клиента и повече споделения в мрежата [7]. Още по-ефективен начин за 
постигане на последните 3 цели е компаниите да позволят на потребителите 
сами да създават, качват и споделят брандирано съдържание (англ. user-
generated content /UGC/). BMW е „най-гледаният” и споделян автомобилен 
бранд (4 млрд. гледания). Важно, обаче, е да се отбележи, че само 5% от тези 
гледания са на официалния YouTube канал на германският автомобилостроител, 
а останалата част са такива, качени и споделяни от фенове, заснели автомоби-
лите на марката в най-различни роли - от пътувания и екскурзии до ремонт и ту-
нинг на автомобилите. Една от най-силните страни на видео портала е свърза-
ността му със социалните мрежи, които позволяват „вирусно” разпространение 
на интересните видеа. Серията от лични истории, споделяни от фенове на мар-
ката #BMWStories, включва видеа на колекционери, предложение за брак и 
много други, събрали между 7000  и 14 млн. гледания всяко. #BMWStories има  
5 пъти по-висок коефициент на ангажираност (engagement rate) от средния за 
автомобилните брандове [8].  
Друг начин за добиване на по-голяма онлайн популярност е чрез включването 
на известни личности (лидери на мнението), които да споделят, туитват и 
ретвуитват брандирано съдържание. Използването на ретаргетинг (повторно 
набелязване на целеви клиенти), Pay-per-Click (плащане на клик) и дисплейни 
реклами е много по-пряк път за генериране на търсения за собствените медии 
на компанията, увеличаване на интернет трафика към тях и броя на конвер-
сиите.   

 Спечелена медия /Earned media/ – ако собствената медия е дестинацията, то 
спечелената медия е средството за достигане до там. Това е онлайн маркетинг 
на мълвата под формата на „вирални” тенденции, споменаване, споделяне, 
преглед, препоръки и др.п. Едни от най-ефективните движещи сили на спечеле-
ната медия са обикновено комбиниран резултат от постигнат висок органичен 
ранкинг в класациите на търсачките и съдържанието, разпространявано от бран-
да. Класирането на първа страница в резултатите от търсенето на потребителите 
в търсещите машини позиционира собствените сайтове и линкове със съдържа-
ние, така че да получават повече ангажираност (engagement) и споделяния 
(shares), което показва защо SEO стратегията (стратегията за оптимизация на 
търсещи машини) е от първостепенна важност. Добре подбраното, интересно, 
информативно брандирано съдържание може да бъде поднесено под най-разно-
образни форми: блог, инфографско видео, прес-съобщение, уебинар или елек-
тронна книга. Важно е то да носи стойност за клиента и да получи „спечелена 
медия”; поради това контент стратегията също е изключително важна. Винаги, 
обаче, трябва да се има предвид, че некачествено съдържание с добро разпро-
странение е по-безсмислено и дори зловредно, отколкото полезно съдържание, 
за което никой не разбира. [6] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Динамичното развитие на дигиталните технологии през последните години до-

веде до интензивни процеси по преобразуване и преориентация  от традиционен към 
дигитален маркетинг. Настоящият доклад представи основните тенденции в дигитал-
ния маркетинг на автомобилния сектор и даде обобщена оценка за представянето на 
компаниите, опериращи на българския пазар, в това отношение. Изводи от него мо-
гат бъдат синтезирани  до следните няколко препоръки: 
 За да постигнат ефект чрез дигиталния маркетинг, маркетолозите на автомобил-

ните компании трябва да достигнат до потенциалните си клиенти чрез единно 
послание, комуникирано едновременно през уеб и мобилните канали, елек-
тронната поща, видео порталите и социалните мрежи, които да допълват тради-
ционната медия кампания, разширявайки потенциалната аудитория.  

 Изграждане на ефективни системи за управление на взаимоотношенията с 
клиентите. 

 Проектиране на дигитални платформи за приобщаване и ангажиране внима-
нието на потребителите;  

 Фокус върху силата на маркетинга в социалните мрежи (Facebook, Google+, 
Twitter, Instagram, Pintreset) и порталите за видео споделяне (YouTube), e-mail 
маркетинга, онлайн рекламата, наред с маркетинга и оптимизацията за тър-
сещи машини /SEM и SEO/. 

 Усилени инвестиции в новите технологии за виртуална реалност.    
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Анотация: Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развле-
чение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва 
туристическата дейност. Чрез туристическите пътувания се създават условия за 
запознаване на туристите с културата на посещаваната дестинация, за обогатя-
ване на техните знания и умения в определени области – фолклор, местни занаяти, 
живопис, музика и други. 
 

Ключови думи: туризъм, култура, туристическа дейност, политика, стратегия, 
културен туризъм. 
 
Abstract: Tourism, in its classical sense, is called a voyage with purpose of recreation and 
entertainment. It can be seen as an economic sector that serves a tourist activity. Through 
tourism, conditions to familiarize tourists with the culture of destinations, to enrich their 
knowledge and skills in certain areas – folklore, local crafts, painting, music and more – 
are created. 
 

Keywords: tourism, culture, tourism activity, policy, strategy, cultural tourism. 
 
 

Въведение 
Туризмът е един от ускорителите на глобализацията, обхващащ във все по-

голяма степен различните аспекти на социално-икономическото и културното разви-
тие в световен мащаб. Приоритетно направление в устойчивото развитие на туристи-
ческата индустрия е културния туризъм. Неговото бъдеще, както и опазването на 
културното наследство, до голяма степен зависи от това кой го управлява. 

Предмет на изследване в настоящата разработка е състоянието на културния 
туризъм в община Плевен и възможностите му за развитие. 

Обект на изследване е културното наследство на община Плевен и нейното 
богатство от туристически ресурси, които са основа за развитието на културния тури-
зъм и за привличането да туристи в Общината. 

Основна цел на изследването е да се анализират условията, осигуряващи разви-
тието на културен туризъм на територията на община Плевен и на тази основа да се 
формулират препоръки за по-успешно развитие на този вид туризъм в дестинацията. 
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Конкретните научно-изследователски задачи за постигане на целта на изслед-
ването се дефинират както следва: 

● Да се очертаят теоретичните основи за развитието на културен туризъм. 
● Да се направи анализ на условията за развитие на културен туризъм на тери-

торията на община Плевен. 
● Да се изведат възможностите за усъвършенстване на развитието на култур-

ния туризъм в община Плевен. 

Хипотезата, върху която се работи в разработката е, че община Плевен има 
благоприятни ресурси за развитието на културен туризъм, но недостатъчна политика 
по отношение на бъдещата му перспектива. 

 
1. Същност и особености на културния туризъм 
Културният туризъм се базира на консумиране продуктите на културата като 

цяло и на културно-историческото наследство на човешката цивилизация – в част-
ност. Развитието на културния туризъм е от полза за опазването на паметниците на 
културата и културното наследство, както и за устойчивото развитие на съвременно-
то общество. 

Утвърждаването на термина е процес, който се инициира с поставянето на ак-
цент върху културното направление като водеща концепция в различни проекти, де-
кларации, конвенции и други официални документи на редица международни орга-
низации, сред които се открояват: 

ЮНЕСКО различава културния туризъм от всички останали форми на туризма, 
поради това, че „отчита културата на други народи”. 

Според Световната туристическа организация (СТО), същността на явлението 
културен туризъм се изразява в следната дефиниция: „Културният туризъм е движе-
ние на хора със силна културна мотивация – изящни изкуства, пътувания до фестивали 
и други културни събития, посещения на забележителности и паметници”. 

Според Международната харта на ИКОМОС, културният туризъм е вид тури-
зъм, който използва като ресурс наследството – културните и природните ценности 
на страната, съхраняващи колективната памет на обществото. 

„Културният туризъм” може да се представи като „специализирано туристичес-
ко пътуване, мотивирано от задоволяване на социокултурни потребности чрез консу-
мация на културни ценности.”[1] 

 

Можем да обобщим, че под културен туризъм се разбират пътувания с цел 
посещението на културни паметници, опознаването на чужди култури. Особености-
те на културния туризъм се свеждат до: 

 липсата на сезонност в практикуването му, тъй като антропогенните ре-
сур-си могат да бъдат посещавани през цялата година и не се влияят особено 
от климатичните промени на времето; 

 всеки негов обект съдържа информация за определени събития или дори 
за цели исторически периоди, като това определя и тяхната уникалност и 
естетически качества; 

 мобилността или преобладаване на пътуването в сравнение с престоя, 
пред стационарния характер на морския ваканционен туризъм; 

 възможността за съчетаването му с всички останали форми на туризъм; 
 автентичността на културния туризъм, даваща възможност за свързване в общ 

модел двете съставни части в развитието на туризма – туриста и атракцията. 
Културният туризъм способства за опазване, изучаване, сравнение и съхранява-

не на културното наследство на народите[2]. Използването на културния туризъм се 
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превръща в средство за промяна на градовете, привличане на външни инвестиции и 
подобряване имиджа на съответната дестинация. А процъфтяващата култура често 
може да подобри социално-икономическото състояние на града/дестинацията и да 
допринесе положително за местния обществен живот.[3] 

„Постмодерният човек се намира в едно постоянно търсене на нещото, което го 
определя и изразява, липсата на време и невъзможността за изживяването на опреде-
лени дейности, еднообразието във всекидневието, извиква нуждата от компенсацията 
на тези дефицити по време на почивката.“[4] 

 
2. Условия за развитие на културния туризъм в oбщина Плевен 
Според маркетинговите специалисти, туристическата дестинация представлява 

дефиниран географски регион, който привлича туристи и на чиято територия се на-
блюдава концентрация на туристически атракции, средства за подслон и други 
удобства и услуги за туристите[5]. В съдържателен аспект, дестинацията се разглеж-
да като съвкупност от туристически продукти и услуги, които в комбинация форми-
рат тоталния туристически продукт на дестинацията. В този смисъл, три са елемен-
тите на тоталния продукт, които характеризират даден регион като важна 
туристическа дестинация – атрактивност, достъпност, удобства. 

Атрактивността на дадена дестинация за културен туризъм следва да се опреде-
ля от способността на антропогенните и туристически ресурси да удовлетворяват по-
требности у туристите като познание, обогатяване на културата, разнообразие. Кол-
кото по-многобройни и качествени са тези ресурси, толкова по-привлекателна ще бъ-
де съответната дестинация за туристи. 

 

 Антропогенни туристически ресурси 
Антропогенните туристически ресурси са първичните туристически ресурси за 

развитието на културния туризъм. Към тях спадат културните и исторически ценнос-
ти на един народ, които той създава във времето на своето изграждане и развитие. 
Много изследователи причисляват към антропогенните ресурси и фестивалите и спе-
циалните събития, като форма на културни ценности. Най-общо фестивалът се опре-
деля като „общодостъпен тематичен празник”, а специалното събитие е „социално 
или културно преживяване извън нормалния диапазон от възможности в ежеднев-
ието.”[6] Ролята на антропогенните туристически ресурси за развитието на културния 
туризъм се състои в три аспекта: 

- Туристическите обекти следва да отговарят на потребностите и мотивите на 
туристите, т.е. да притежават качеството атрактивност; 

- Да отговарят на познавателните мотиви на туристите, да попълват неговите 
образователни или общокултурни знания; 

- Да провокират естетически мотив у туристите – да доставят удоволствие и 
формират позитивен мироглед у хората. 

 

„Посещаването на антропогенните туристически ресурси с развлекателна цел е 
израз на утвърждавания стремеж към „бягство” от недъзите на съвременната урбани-
зация; реално, пълноценно използване на увеличеното свободно време и парични 
средства.”[7] 

Община Плевен изобилства от антропогенни ресурси. В настоящата разработка 
ще бъдат споменати само тези, които имат най-голямо значение за развитието на кул-
турния туризъм. Това са: 

- парк Кайлъка, който се намира на 2.7 км. южно от центъра на града, на ви-
соко равно плато, на левия бряг на река Тученица; 
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- Крепост „Сторгозия”, която е късноантична и ранновизантийска крепост; 
- античното селище Сторгозия, което води началото си от пътна станция в 

Римската империя. Населението на пътната станция се предвижва към при-
родно укрепения терен, където са изградени защитни съоръжения. 

 

 Културно-исторически туристически обекти на територията на общи-
на Плевен са: Военноисторически музеи–Плевен [8]; Панорама „Плевенска епопея 
1877г.“ [9]; Скобелев парк музей [10]; Мавзолей-параклис „Св. Георги Победоносец“ 
[11]; Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ“ [12]; Драматично-уклен театър 
„Иван Радоев“ [13]; Късноантична римска крепост Сторгозия [14]; Художествена 
галерия „Илия Бешков“ [15]. 

 
3.  SWOT-анализ на oбщина Плевен като дестинация на културен туризъм 
Посредством този вид анализ (вж. табл. 1) се разглеждат елементи на микро и 

макросредата на туристическата дестинация. Силните и слаби страни характеризират 
вътрешни за дестинацията фактори. От външната, за oбщина Плевен, среда произти-
чат определени възможности и заплахи, от които дестинацията може да се възползва 
или да се опита да избегне. 

 

Таблица 1. SWOT-анализ на oбщина Плевен като дестинация на културен туризъм 
 

Силни страни 
 

 Благоприятно географско местоположение. 
 Добра транспортна достъпност. 
 Съхранена природна среда. 
 Богата флора и фауна. 
 Наличие на защитени територии, местности и зони. 
 Богато културно-историческо наследство. 
 Съхранени фолклор, бит, традиции и автентични ястия. 
 Значими археологически открития. 
 Местното население е гостоприемно и има добро отношение към 

туризма. 
 Добра техническа и социална инфраструктура. 
 Наличие на специализирана туристическа инфраструктура. 
 Добре развита супер-структура[16], достатъчна да удовлетвори 

туристическото търсене. 
 Добро съотношение цена – качество на предлаганите продукти. 
 Увеличаване на инвестициите в сферата на туризма. 
 Наличие на туристически информационен център. 
 Наличие на туристически информационен сайт. 
 Безопасен район по отношение на природни бедствия и човешки 

дейности (престъпност и тероризъм). 
Слаби страни 
 

 Слаба привлекателност на допълнителните туристически услуги и 
специалните събития.  

 Отсъствие на комплексен маркетингов подход в управлението на 
туристическите фирми. 

 Липса на консолидация и единодействие сред туристическия бранш. 
 Ниска трудова мотивация на заетите в туризма. 
 ;Недостатъчно средства за реклама на общината като туристическа 

дестинация. 
 Недостатъчно използване на съвременните информационни средства 

за популяризиране и промотиране на дестинацията. 
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Възможности
 

 Създаване на интегрирани туристически продукти. 
 Инициативи в областта на публично-частните партньорства за 

привличане на инвеститори в туризма. 
 Планиране и реализиране на целенасочени медийни кампании и 

засилване на рекламата за популяризиране туризма в общината – 
презентации по време на престижни туристически форуми, привли-
чане на известни специалисти в областта на връзките с общественост-
та и публични личности, прожектиране на имиджови филми по реле-
вантни канали, производство и разпространение на заинтригуващи 
рекламни традиционни и електронни материали. 

 Производство и търговия на сувенири с акцент върху автентични за 
Общината символи, които да се предлагат на туристите. 

 Формиране и реализиране на анимационни продукти – възстановки на 
събития, етюди от различни епохи, модни дефилета и дефилета на бит 
и обичаи. 

 Обособяване на място в централната част на града за любителско 
творчество на открито. 

 Насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес в сферата на 
туризма. 

 Възможности за развитие на трансгранично сътрудничество в сферата 
на туризма. 

 Идентифициране на района като атрактивна туристическа дестина-
ция. 

 Съвместни проекти и взаимодействие в сферата на туризма със съсед-
ните общини. 

 Интегрирано планиране в използването на природните и културно-
исторически ресурси с цел осигуряване развитието на туризма. 

 Привличане на частни инвестиции и финансови средства от европей-
ски програми. 

Заплахи  Засилване неблагоприятните тенденции на демографските показа-
тели. 

 Липса на насърчения, държавна подкрепа и финансиране за подобря-
ване и развитие на селските райони и инфраструктурата. 

 Природни бедствия и епидемии. 
 Глобални екологични заплахи. 
 Риск от влошаване параметрите на околната среда. 

 
Като обобщение на направения анализ, може да се заключи, че е налице значи-

телен потенциал за развитие на туризма в община Плевен. За ефективното му оползо-
творяване е необходимо да се предприемат действия за справяне със слабите страни 
и да се използват ефективно силните страни, съобразно възможностите и заплахите, 
чрез едно организационно структурирано управление. Още повече интересът на тър-
сенето на културен туризъм е насочен към туристически продукт, предлагащ алтер-
натива на ежедневието на потенциалните потребители в среда «антиподна» на тази в 
постоянното им местожителство. Главната потребителна стойност на продукта на 
културния туризъм са предимно антропогенните туристически ресурси, които се явя-
ват средство за разпространение на духовни и културни ценности. 
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4. Подходи за развитието на културния туризъм в общината 
 

 Създаване на качествени интегрирани туристически продукти 
Целта е да се остойностят устойчиво туристическите ресурси на община Плевен 

чрез интегрирането им в туристически продукти с голяма добавена стойност, отго-
варящи на изискванията на потребителите[17]. 

Ресурсите на община Плевен позволяват формирането и предлагането на три ос-
новни продуктови линии, които кореспондират със съвременните доминиращи мо-
тиви за предприемане на туристическо пътуване: културно-познавателен туристичес-
ки продукт; екологичен-селски туристически продукт и спортно-развлекателен тури-
стически продукт. 

 

 Провеждане на маркетингови комуникации в България и чужбина 
Успехът на туристическата дестинация зависи до голяма степен от ефектив-

ността на маркетинговите й комуникации. „Комуникационният микс или промоцията 
в най-широкия смисъл на термина може да изпълнява минимум три или повече за-
дачи – да информира аудиторията, да настоява или да напомня на целевата аудито-
рия.“[18] 

Важна роля следва да се отрежда на специфичните комуникационни канали и 
средства. При туристическата дестинация такива се явяват информационните офиси 
в страната и на емитивните пазари, туристическите изложения и борси, експедиент-
ските пътувания за туроператори и турагенти, туровете за журналисти, брошурите и 
наръчниците за партньори – продавачи и клиенти. 

 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 
които допринасят за развитието на туризма. 

 

 Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 
общината. 

 

 Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 
туристически борси и изложения. 

 

 Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се 
на територията на общината 

 
Заключение 
От направения преглед на oбщина Плевен като дестинация за културен туризъм, 

може да се заключи, че регионът има потенциал да се превърне в предпочитана 
туристическа дестинация за привържениците на този вид туризъм. Част от предпо-
ставките за развитие на културния туризъм в областта са налице, други обаче тепърва 
ще трябва да се изграждат и да станат предмет на общи усилия между областни и об-
щински институции и неправителствени организации, от една страна, и туристическа 
индустрия, от друга. 

Основната цел, която анализът си поставя е постигането, чрез туризма, на ико-
номически растеж, който да подобри качеството на живот в oбщина Плевен, съхраня-
вайки нейното природно и културно наследство за бъдещите поколения, чрез позици-
онирането й на пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и 
качествени туристически продукти с голяма добавена стойност, доставящи високо 
удовлетворение на потребителите. 
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COMMUNICATION STRATEGIES FOR PROMOTION 

CULTURAL AND HISTORICAL TOURISM PRODUCTS 
 

assist. Zhivka Tananeeva 
 
 

Abstract: Cultural tourism is developing as one of the most successful industries in 
different countries. Basis for its approval is primarily the potential of cultural heritage, 
which is perceived as a strategic source of overall socio-economic development of 
individual regions. According to international surveys culture is one of the main motivating 
factors for tourist trips in the world. Advertising of cultural and historical sites is the main 
thing that attracts attention when presenting the Bulgarian national tourist product in 
Germany, Romania, Russia, Ukraine, Poland and Sweden. For this reason it is necessary 
and other marketing tools to promote the cultural and historical sites such as, public 
relations and event marketing, aiming to present the country as a well known and preferred 
year-round tourist destination with clearly recognizable national identity and culture 
preserved and nature, occupying a leading position among the top five destinations in 
Central and Eastern Europe.  
 
Key words: tourism product, advertising, public relations, cultural and historical tourism 
products. 
 
 

Културният туризъм се развива като една от най-успешните индустрии в раз-
лични страни по света. База за неговото утвърждаване е преди всичко потенциалът на 
културно-историческото наследство, което се възприема като един от стратеги-
ческите източници за общото социално-икономическо развитие на отделни райони. 
Според международните статистически изследвания културата е един от основните 
мотивиращи фактори за туристическите пътувания в света. Рекламата на културно-
исторически обекти е основното, което привлича вниманието при представянето на 
българския национален туристически продукт в Германия, Румъния, Русия, Украйна, 
Полша и Швеция. По тази причина, са необходими  и други маркетингови инстру-
менти за популяризиране на културно-историческите обекти като, връзки с обществе-
ността и събитиен маркетинг, които имат за цел  да представят страната като добре 
позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема 
национална идентичност и съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред 
петте топ-дестинации в Централна и Източна Европа. Същевременно акценти се  по-
ставят върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и възможно-
стите, които те предлагат за развитието на перспективни форми на туризъм, сред 
които е и културно-историческият. 
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Една от новите стратегии при маркетинга на туристически продукти и дестина-
ции е да се използват различни събития и фестивали за утвърждаване и подсилване 
на бранда. В сферата на туризма специалните събития имат двойнствена роля. Те са 
причина за туристически пътувания и са инициирани и предоставяни като част от 
туристически продукт или пък самите събития са туристическия продукт. От друга 
страна, имат решаващо значение за популяризирането на дестинацията или отделни-
те форми на туризъм, тъй като имиджа и посланията, свързани с тях могат да бъдат 
пренесени и прикачени към местната общност. Събитията в туризма имат специфика-
та да бъдат неизменно свързани с дестинацията. Връзката събитие – дестинация е ед-
но от първите неща, за които потребителите се сещат. 

Комуникационните маркетингови стратегии в туризма предполагат използване-
то на уникалността на туристическите продукти и силната им връзка с емоционални-
те нагласи на потребителите. „Продуктът в сферата на свободното време и туризма е 
преживяването на клиента. Продуктът обхваща усещанията, емоциите, които кли-
ентът изживява преди и по време на употребата на продукта, когато си взаимодейства 
с физическите стоки и среда, с персонала, с другите клиенти и неговата компания и 
става част от общото настроение и атмосфера, както и когато си спомня за тези мо-
менти...” [5]. Ефективността и атрактивността на комуникацията добавят „стойност” 
към предлагания туристически продукт и го правят лесно продаваем, ако се познават 
ключовите публики на пазара от гледна точка на икономиката, социологията и психо-
логията. Чрез маркетинга, рекламата и връзките с обществеността неосезаемият про-
дукт, който туристическият пазар превръща в стока, може да предложи привлекател-
на оферта – като стойност, във време и място, на потребителите.  

През последните години маркетинговите специалисти все по-често използват 
събитията, за да изграждат и утвърждават бранда на дестинацията. Чрез генериране 
на положителни емоции у потребителите, събитията предизвикват допълнителен ин-
терес към определен туристически продукт или дестинация.  

Събитийният туризъм представлява системно планиране, развитие и маркети-
ране на фестивали и специални събития като културно-исторически туристически 
атракции, изграждане на национална идентичност, като катализатор за развитие на 
инфраструктурата и икономически растеж.  Той цели да използва всички възможни 
ползи, за да стимулира развитието на отделни видове туризъм в определени общнос-
ти и места.[7] 

Специалните събития като част от маркетинговите комуникационни стратегии 
имат специфичната особеност да генерират допълнително популяризиране на турис-
тически дестинации чрез събития като се провокира у потребителя така наречения 
маркетинг „от уста на уста“.  

В междуличностните комуникации споделянето на преживявания и емоции е 
ключово затова, споделянето на изживявания от специални събития носи допълни-
телно популяризиране на туристическите дестинации. Ключовата задача на комуни-
кационните стратегии в туризма е да провокират и да накарат потребителите да за-
помнят дестинацията, като я свързват с благоприятни и уникални преживявания, това 
се случва предимно чрез специалните събития. 

При организирането им маркетинговите специалисти трябва да отчитат след-
ните основни тенденции [6]: 

 За утвърждаването на всяко едно събитие и популяризирането му са необхо-
дими години, за да стане символ, който да привлича голям брой туристи.  
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 Събитията, фестивалите и различните атракции са част от културния, фолк-
лорния, религиозния и винения туризъм. Освен представи за историята, културата, 
легендите и занаятите, те създават и спомени.  

 Съвременните туристи пътуват все по-кратко, избират все по-изгодни офер-
ти, но срещу парите си търсят познания, автентичност и изживявания.  

 Фестивалите и събитията се нуждаят и от анимация и интерактивност и еле-
мент на уникалност, която привлича посетителите към дадено място. Целта е да се 
въведат туристите в атмосферата на времето.  

 С най-голям потенциал за развитие за събитиен туризъм са чуждестранните 
пазари: Япония, Южна Корея, Китай (Хонг Конг, Шангхай); Австралия и Нова 
Зеландия; Северна Америка.  

 Потенциал за развитие за музикалните фестивали имат пазарите: Русия; 
Сърбия, Румъния, Гърция; Западна Европа; Скандинавски държави.  

 Относителният дял на хората, които проявяват интерес към спорта и посеща-
ват спортни събития е висок, което определя значимото икономическо и социално 
въздействие на този тип прояви върху събитийната дестинация. Спортът се е превър-
нал в бизнес индустрия, която привлича почитатели, рекламодатели и медии.  

  

Събитията често функционират като атракции или фестивали, които да привле-
кат международни туристи и същевременно да мотивират местните  туристи да оста-
нат и посетят дестинации. Фестивалните събития могат да спомогнат за решаване на 
много проблеми свързани с икономическата среда и развитието на дестинацията, а 
именно [3]: 

  удължаване на сезона в дестинацията; 
  осигуряване на допълнителни приходи за дестинацията от съпътстващи съби-

тието дейности и търговия; 
  разнообразяване на живота на местните хора чрез възможности за свободното 

време; 
  повишаване на разпознаваемостта на бранда на дестинацията като домакин на 

фестивални събития. 
 

Събитията могат да бъдат един от основните инструменти за популяризиране  
идентичността на дестинацията и представяне на предимствата на отделни културно-
исторически туристически продукт. Провеждането на исторически фестивали има 
уникална роля за възпитанието на подрастващите, за събуждане на интерес към исто-
рията и за позитивно отношение към културното наследство. Пример за това е 
единственият български фестивал включен в регистъра на всички фестивали и въз-
становки в Европа „Орел на Дунава“[8]. Най-големият фестивал в България за пре-
създаване на античната история – бита, културата и военните сблъсъци между 
имперски Рим и племената и народите от познатия свят (траки, даки, готи). През 2016 г. 
за трети пореден път фестивалът ще бъде проведен в Римския легионен лагер Нове 
край Свищов, който е най-добре проученият, запазен, а в момента и най-добре експо-
ниран военен лагер в граничните североизточни провинции на империята. [9] 

Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново пък е най-
престижното събитие в България в областта на културния туризъм, с организатори 
Община Велико Търново, БХРА и АБТТА, Общинска агенция по туризъм „Царев-
град Търнов”, провеждано като туристическо изложение с дискусионна програма и 
филмов фестивал „На източния бряг на Европа”. [10]. 

В практиката на туризма туристическите изложения са мястото за продаването 
на търсената коректна информация като най-ценен капитал в бъдещата комуникация 
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с клиентите. „Популяризирането на туристическите продукти (често възприемано 
като чиста реклама) и информирането за успехите (идентифицирано понякога като 
скрит PR), често нямат „достъп” в публичното говорене за реалните факти в българ-
ския туризъм. [2] В трудните условия за промоциране на страната в европейското 
пространство в конкуренция с туристически дестинации с богата история, традиции и 
опит, информацията става най-ценния капитал за привличане на туристи и партньо-
ри. Приближаването на границите не само в междукултурните комуникации, но и в 
психологическата нагласа за работа с много и различни култури и бизнес ситуации, 
изисква информираност и публичност”[1]. Именно на туристическите изложения ко-
муникацията между двете страни (туристическа организация/фирма – клиенти) може 
да идентифицира веднага проблемите, да се изясни ситуацията и да се предложи гъв-
каво и бързо решение за тяхното разрешаване. 

Социалните медии и мрежи са новите стратегически инструменти за представя-
не на културно-историческите туристически продукти. Те предлагат нови начини за 
възприемане на света, позволяват разработването на онлайн инструменти за популя-
ризиране на обекти от културно- историческото наследство. Поддържането на 
качествен сайт е и едно от условията за популяризирането на тези продукти особено 
след младите хора.  

 

Една от най-успешните кампании за оценяване на българските културни забеле-
жителности е „Чудесата на България“ инициирана през 2010 г. от вестник 
„Стандарт“. Националната кампания популяризира златото на Гетите, гробницата на 
Севт III, Маската на Терес и  има над 10 отличия, сред които и Номинация за годиш-
ната Наградата на ООН за прозрачност, отчетност и отговорност през 2013 г. Като 
големи успехи на кампанията се отчитат:  

 превръщането на културно-историческото наследство в стратегически дър-
жавен приоритет;  

 разработването на конкретни нови маршрути за културно-исторически тури-
зъм; 

 създаването на туристически пакети „Чудесата на България“; 
 издаване на специализирана литература за популяризиране на българското 

културно-историческо наследство, както и на туристически справочници и 
пътеводители за привличане на чужденци в България. [4] 

 

В основата на успешните комуникационни практики за популяризиране на  кул-
турно-историческия туризъм е осигуряването на: достоверна информация; целенасо-
чена комуникация; ясни послания към различните потребители, партньори, държавни 
и неправителствени организации, медии, конкуренти; ефективна обратна връзка.  

Възможностите за развитие на много музеи, обекти, комплекси и градове в 
България зависи от подчиняването на образователния, фестивалния, религиозния, 
културно-историческия и бизнес туризма на изискванията и стандартите на съвре-
менната туристическа индустрия. Използването на културните-историческите ресур-
си  – “паметници на културата, музеи, фестивали, етнографски комплекси, могат да 
активизират туристическата индустрия като един от основните елементи на нацио-
налната икономическа стратегия. По този начин се постига устойчиво икономическо 
развитие в цялата територия на страната, дори в райони и области, бедни на иконо-
мически ресурси, но богати на културно наследство. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX                                                       БСУ - 2016 
 

464 

Заключение 
Красивата и запазена природа, интересни фестивали и локални културни съ-

бития, интересна национална кухня, народни занаяти и добри вина моделират един 
разнообразен туристически продукт. Чрез достоверна информация за този продукт, 
професионална и интелигентна реклама, по-агресивно и разпознаваемо присъствие в 
интернет, страната ни може да свързва над 20-25 на сто от туризма с развитието на 
културно-историческия туризъм. Това е свързано с променения имидж и интереса 
към страната, в резултат на изключителните открития и успехи в археологията през 
последните години. За различните типове туристи качествата, влияещи върху привле-
кателността на туристическите дестинации, са техните културно-исторически обекти 
и социални характеристики. Модата, обичаите и традициите също оказват влияние 
върху поведението на потребителите на туристически услуги. Културното наследство 
е ключов елемент на имиджа на туристическите дестинации. Имиджът на селището-
територията-страната се превръща в продаваем търговски продукт, който се лансира 
по света с цялостен маркетинг и реклама, защото създава благоприятен климат за 
инвестиции и туризъм.  
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Анотация: Популяризирането на България на международните пазари има за цел 
създаване, привличане и задържане на туристи на съответната дестинация. Един 
от начините за постигане на гореизброеното е чрез ефективни промоционални 
стратегии1. Настоящата разработка акцентира върху значимостта на популяри-
зирането на нашата държава на целеви пазар Германия. В доклада се защитава те-
зата, че популяризирането се свързва с персонификацията на дестинацията – да 
стане разпознаваема, да има идентичност. 
 

Ключови думи: популяризиране;  туристическа дестинация; реклама и промоцио-
нални активности; международни пазари; промоционална стратегия. 
 

Abstract: The promotion of Bulgaria on the international markets aims to create, attract 
and retain tourists of the respective destination. One way to achieve the aforementioned is 
through effective promotional strategies. The current paper emphasizes on the importance 
of promoting our country on the German target market. The report argues that the 
promotion is associated with the personification of the destination – to become 
recognizable, to have identity. 
 

Keywords: promotion; tourist destination; advertising and promotional activities; 
international markets; promotional strategy. 
 

 
Въведение 
Всяка туристическа дестинация притежава уникални характеристики, които я 

отличават от останалите – нейни конкуренти на пазара. Разработката има за основна 
цел да предложи основа за постепенно налагане на България като туристическа 
дестинация, подходяща за целогодишен туризъм, с богато културно-историческо 
наследство и съхранена природа, предлагаща възможности за познавателни 
пътувания. При така поставената цел се очаква да бъдат постигнати следните 
резултати: *Изграждане на осведоменост и интерес към туристическа дестинация 

                                                            
1 В разработката терминът „промоционални“ е използван в смисъла на рекламно-насърчителни 
дейности. 
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България и нейните туристически продукти.*Комуникиране на физическите и 
психологическите ползи от посещение на нашата страна.*Увеличаване на видимостта 
на естествените и културно-историческите забележителности и други специализира-
ни турове.*Убеждаване на туристите да посетят отново страната и/или да удължат 
продължителността на престоя си. 

Съществуват няколко различни маркетингови комуникационни елемента/ 
инструмента2 – разгласа, реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби и 
връзки с обществеността – чрез които може да бъде реализирано популяризирането 
на туристическа дестинация България на международните пазари. През последните 
няколко години бизнес практиката наложи още два елемента – директния маркетинг 
и интернет маркетинга – които следва да се добавят към маркетинговите комуника-
ции. Всеки от елементите на маркетинговите комуникации има своите предимства и 
недостатъци. Рядко само един елемент може да постигне поставените цели. Ето защо 
за популяризиране на България на целеви пазар Германия трябва да се използва ком-
бинация от няколко от вече изброените елементи. 

Глобализацията на туристическия пазар е усложнила туристическата бизнес 
среда. Това е така, защото туристите, независимо дали чуждестранни или местни, са 
в търсене на места и забележителности, които оптимално задоволяват техните турис-
тически потребности и желания [2]. Рекреационно-туристическите ресурси в 
България позволяват развитието на разнообразни видове туризъм и комбинации от 
тях и целогодишно, или поне двусезонно използване. Анализът на българския тури-
зъм показва, че по конкурентоспособност, качество и разнообразие на услугите, род-
ният туризъм се намира на средно равнище спрямо развитите туристически държави. 

Голяма част от комуникационните кампании за позициониране и популяризира-
не на България като туристическа дестинация, акцентират на видовете туризъм, но 
избягват да поставят ударение върху други конкурентни предимства на туристичес-
ката дестинация. Посоченото се наблюдава в цялостната политика за представяне на 
България. 

Проведено през 2012 г. изследване от агенция „Прагматика“ по проект „Разра-
ботване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика на интегриран и 
последователен бранд мениджмънт” показва, че страната се позиционира като изгод-
на и евтина дестинация, която като цяло е слабо позната, но с очакване за по-ниско 
качество на предлаганите услуги като условия за настаняване и обслужване. Проуч-
вания показват[4], че чуждестранните туристи, които вече са посетили страната ни, 
са значително по-позитивно настроени и склонни да повторят посещението си. Пока-
зателен е фактът, че 40% от посетилите страната ни чужденци формират емоционал-
на връзка към дестинацията. По данни на Министерството на туризма, близо 1 млн. 
германци са посетили страната ни през 2014 г., като над 700 хил. от посещенията са 
били с цел туризъм. Положителен е фактът, че през януари 2015 г. е отчетен ръст от 
близо 45% на посещенията на немски граждани в България, спрямо същия период на 
предходната година, което показва, че германците започват да откриват възмож-
ностите за туризъм в България и извън летния сезон. 

Германия се нарежда на трето място сред най-големите генериращи пазари за 
българския туризъм, като миналата година страната ни е посетена от над 620 хиляди 

                                                            
2 Следва да се направи пояснението, че от организационна гледна точка елементите на марке-
тинговите комуникации са съставни части на интегрираните маркетингови комуникации. От 
функционална гледна точка обаче това са конкретни процедури и инструменти за реализиране 
на дейността в компанията, респ. дестинацията. 
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немски граждани. Позитивни са сигналите за предстоящия летен сезон и много от 
туроператорите отчитат ръст на записванията. Като пример в подкрепа на твърдение-
то, може да се посочи „Томас Кук“, който също отчита увеличено търсене за 
България през 2016 г. 

Според данни от проведено проучване3, основен мотив за избор на почивка в 
България и при двете изследвани групи – българи и чужденци – са ниските цени. На 
следващо място се нарежда природата и препоръките от туроператори, респ. от близ-
ки и приятели. Тъй като основните източници на информация за дестинацията са 
туроператорите – при чужденците и неформални източници – при българите, кана-
лите за промотиране на туристическа дестинация България трябва да бъдат ориенти-
рани до голяма степен към туроператорските фирми и интернет – за привличане 
на чужденци, вкл. немски туристи. 

С настоящия доклад автора си поставя следните задачи: 
 да анализира характеристиките на търсенето и поведението на германските 

туристи по отношение на техните предпочитания за почивка; 
 да очертае конкретни цели, задачи и дейности, които следва да се предприе-

мат, за да се популяризира България на немския целеви пазар. 
 

1. Туристическо поведение и профил на немските туристи 
Проучване на потребителските предпочитания на европейските туристи показ-

ва, че въпреки сходните тенденции в потреблението в целия ЕС, се наблюдават и раз-
личия по отделни страни. Националните различия в търсенето се проявяват преди 
всичко по отношение на доход, предпочитания за почивка в страната или чужбина, 
предпочитани месеци от годината за почивка, предпочитан начин на плащане и пр. 

В този параграф са представени основните характеристики на поведението на 
германските потребители от гледна точка на туризма. След това е описано поведе-
нието на немския посетител в България. С цел да се очертаят основните характерис-
тики на немските туристи и техните модели на пътуване, се използва проучването 
Reiseanalyse RA 2015 (анализ за пътуванията), което се провежда в Германия всяка 
година. Посоченото проучване е предназначено за изследване на поведението на 
ваканционните пътувания, мнения и нагласи на германците и се провежда от 1970 г., 
като се използва един и същ метод и сравним набор от въпроси в провежданата анке-
та. Според горепосоченото изследване, високият интензитет на задгранични пътува-
ния и високи разходи в чужбина е характерен за германските туристи. Освен това, те 
имат афинитет към почивки на море на слънчев и топъл климат – ваканция, която не 
може да се намери в Германия. Доказателство за посоченото твърдение е, че 62% от 
анкетираните са посочили, че искат да почиват край морето по време на ваканцията 
си. След това се нареждат посещения при приятели и роднини (34%), 33% – пътува-
ния сред природата и планините и 27% – културен туризъм[5]. Следва да се подчер-
тае, че двата последни вида туризъм са над средноевропейските нива. 

Културният туризъм се е увеличил с 6% от 2011 г. насам. Това увеличение има 
една интересна характеристика – от задълбочени културни турове – към повече кул-
турни турове, съчетани с релакс, забавления и по-ниско натоварване, разглеждане на 
забележителности[9]. Наблюдаваната тенденция отчасти се дължи на факта, че все 
повече възрастни туристи (над 65 г. възраст) пътуват в чужбина. За България този 
факт е от особена важност, тъй като страната предоставя много възможности за раз-
нообразяване продуктите на културно-исторически туризъм с винен и гурме, съби-

                                                            
3 През 2009-2010 г. по поръчка на МИЕТ. 
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тиен, творчески и други видове туризъм. Спа и уелнес туризмът има 16% дял, което е 
над средноевропейското ниво. Приблизително такова е и нивото на спортния туризъм 
(17%). Обиколният туризъм представлява 9% от общия немски пазар за всички стра-
ни [11]. 

Една от характеристиките на немските туристи, е че имат голяма склонност да 
пътуват за празниците. В действителност, склонността към пътувания на германците 
е най-висока от всички европейски страни. Немските граждани не само пътуват в 
чужбина много често, но и техните разходи при пътувания също са високи спрямо 
средните за Европа. Според доклада, през 2015 г. 77% от германците са били на поне 
едно ваканционно пътуване, като разходите за ваканционни пътувания се оценяват на 
67 милиарда €. А разходите за краткосрочни почивки (2 - 4 дни) са в размер на почти 
20 милиарда €. Трябва да се подчертае стабилността на тази цифра в сравнение с пре-
дишни години, дори когато икономическото състояние на Германия е било по-лошо. 
Възможно обяснение на наблюдаваната стабилност може да бъде голям дял на редов-
но пътуващите. За тези туристи ежегодното ваканционно пътуване е част от техния 
модел на потребление и те по-скоро ще променят структурата на пътуването (къде и 
как да пътуват или дори продължителността на престоя), отколкото броя на пътува-
нията. 

Германците харчат около 90 евро на ден в чужбина, а в България – 63 евро на 
човек на ден. Този дисбаланс се дължи не само на факта, че повечето от тях присти-
гат заради евтиния морски туризъм, но и поради факта, че България не може да при-
влече по-възрастното поколение, което харчи 13% повече от останалите пътуващи 
[12]. Въпреки това основните усилия не са насочени към този целеви сегмент от гер-
манския пазар. 

Друга отличителна черта на поведението на немския турист е високият дял на 
пътуванията в чужбина. Въпреки че през последните години (от 2000 г.) вътреш-
ните дестинации стават от все по-голямо значение, повечето от пътуванията, пред-
приети от германците са международни. По данни от 2015 г.[9], международните 
пътувания представляват около 68% от общия брой пътувания. 

Най-популярните чуждестранни дестинации за почивка сред германците са Ев-
ропейското средиземноморие, т.е. Пиринейски, Апенински и Балкански полуостров и 
техните прилежащи острови, които заедно имат пазарен дял от 27% и Северозападна 
Европа (9%). Испания (с пазарен дял от 13,5% през 2015 г.), Италия (7,8%), Турция 
(7%) и Австрия (4,9%) водят по популярност, според класирането. Въпреки това, ди-
намиката през последните години значително се различава от една държава в друга. 
В действителност, традиционни дестинации като Италия, Австрия и Франция бавно 
губят пазарен дял, докато нови дестинации като Турция4, Хърватия и България уве-
личават своя пазарен дял на немския туристически пазар. Съществуват някои разли-
чия относно предпочитаните места за почивка на източните и западните германци. 
Въпреки че Испания е най-популярната чуждестранна дестинация и за двете групи, 
източногерманците показват ясно предпочитание към по-близки дестинации и някои 
от любимите места, където прекарват почивката си са Австрия и няколко страни от 
Източна Европа (Чехия,Унгария и Полша). 

От горепосочената информация може да се заключи, че голяма част от герман-
ския туризъм в Испания е от типа „слънце, пясък и море“. Това трябва да бъде из-

                                                            
4 Следва да се обърне внимание на бързината, с която Турция се превръща в предпочитана 
туристическа дестинация за германците. Пазарният дял на Турция нараства от 4,7% – през 
2000 г. до 6,1% – през 2003 г., а през 2015 г. достига до 7%. 
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ползвано от България, която може да приложи аналогично позициониране, като в до-
пълнение – за по-малка таргет аудитория – може да се предлага почивката на море да 
бъде допълнена с посещения на: естествени и културно-исторически забележител-
ности; винени и други специализирани турове; спа, голф, балнео и уелнес туризъм 
или дневни екскурзии, ориентирани към културен туризъм и разглеждане на забеле-
жителности. 

По отношение на продължителността на пътуванията, данните показват уве-
личение на дела на кратките пътувания (4-7 дни) за сметка на по-дълги пътувания. 
Тази тенденция не е специфична за Германия и показва общата тенденция на 
почиващите да предприемат повече ваканции през годината, но за по-кратки периоди 
от време. 

Подобно на повечето европейци, германците предпочитат да използват личните 
си автомобили за пътуване. Според данните от 2014 г., процентния дял на пътува-
нията с автомобил е 46% от общите пътувания. Въздушният транспорт заема второ 
място в класацията с 39%. Наблюдава се увеличение на дела на въздушния транспорт 
за сметка на пътуване с автомобил, като това важи с особена сила за почивките в 
чужбина. Отчетеното увеличение на дела на въздушния транспорт може да бъде тяс-
но свързано с увеличаване броя на нискобюджетните превозвачи. 

По отношение на организацията на почивките, пакетните екскурзии и други 
пътувания, т.н. модулни туристически пакети, заедно са постигнали 42% пазарен дял 
(към 2014 г.) от всички ваканционни пътувания, въпреки че има големи разлики меж-
ду вътрешните и международните пътувания. Предпочитаните канали за резервация 
са чрез туристическа агенция (31%), туроператор (6%) и интернет (17%). През по-
следните години се наблюдава тенденция към нарастване на резервациите по интер-
нет за сметка на останалите два канала – туристическа агенция и туроператор. За 
сравнение – през 2005 г. само 7% от германците са правили резервациите си чрез 
интернет, през 2014 г. този процент е нараснал на 17%. 

Германските туристи все по-често резервират пътувания онлайн, което скъсява 
периода на планиране на пътуванията. За сравнение – през 2008 г. пътуванията за 
България са били организирани 5 или повече месеца преди ваканцията (39%), сега 
този период се скъсява до 1-2 месеца преди пътуването (40%), което съвпада и с об-
щата тенденция на скъсяване на периода на планиране. 

Основните ваканционни мотиви при германците са пасивните дейности, като 
например почивка или релаксация. Физическото или интелектуално усилие е нещо, 
което само част от германците търсят през своята ваканция. Въпреки това, значи-
мостта на културния туризъм е нараснала през последните години. 

Социално-демографски характеристики на туристите от целеви пазар 
Германия:*Пътуващи лица от ниска, средна и висока възрастова група, имащи инте-
рес към почивка в България (акцент върху възрастови групи от 20 до 55 години);*С 
различни ниво на образование;*Групи със средни и високи доходи;*Както двойки, 
така и семейства с деца (на възраст до 15 години) и необвързани лица. 

Туристическа дестинация България има сравнително широка таргет аудитория 
на целеви пазар Германия. Това се дължи най-вече на основния туристически про-
дукт на нашата страна – почивка на море, който може да се определи като масов 
туристически продукт. Характерно за основния български туристически продукт – 
морските почивки е, че привличат туристи от всички възрастови групи, а също и 
потребители с различни нива на образование и доходи. От друга страна, обиколките 
ориентирани към културен туризъм или почивките, свързани със спа, балнео и голф 
туризъм са привлекателни само за пътуващи от определени възрастови групи, нива 
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на образование и доходи. Ето защо добър вариант за популяризирането на посоче-
ните видове туризъм на целеви пазар Германия, е комбинацията им с почивката на 
море. По този начин постепенно България ще популяризира и останалите видове 
туризъм, които предлага, а това ще помогне за утвърждаване на страната ни 
като целогодишна дестинация. За целта трябва да се наблегне на рекламно-насърчи-
телни активности и специализирани събития, като се популяризират екотуризма, 
спортните и голф събития, фестивалите на културата и изкуството и др. За целеви па-
зар Германия акцентът трябва да е върху културно-историческия и балнео туризъм, 
предвид представения вече профил на немския турист. 

Фактът, че туристическа дестинация България е насочена към широка целева 
група е предимство, тъй като една широка таргет аудитория е предпоставка за пости-
гане на голям брой посетители. Освен това, широката целева група може да се раз-
гледа като своеобразен защитен механизъм срещу социално-демографски промени, 
които могат да настъпят на немския генериращ пазар, като например очакваното 
бъдещо увеличение на по-възрастни туристи, промени в структурата на доходите и 
пр. 

 
2. Активности по популяризирането на България на целеви пазар 

Германия 
За привличането на туристи от целеви пазар Германия, България трябва да се 

фокусира върху създаването на интерес към комбинацията между почивка на море 
и обиколка (напр. разглеждане на културни и природни забележителности) – в 
краткосрочен план – и увеличаване на броя на германците, които се интересуват 
от това предложение – в дългосрочен план. Целта е да се предостави достатъчно ин-
формация, за да се привлече вниманието на немските туристи, да се създаде интерес, 
така че те да се намират в т.нар. състояние на „предпродажба“. За постигане на це-
лите по популяризирането се изисква създаване на баланс между туристическата 
дестинация и нейния пазар/и, в случая – целеви пазар Германия. 

Предложените цели, задачи и дейности, представени в Таблица 1, включват 
комбинация от маркетингови елементи, използвани за промоция на целеви пазар 
Германия, насочени са към крайния потребител и имат за цел да го провокират да 
попита/изиска продукта, в случая почивката, от туристическите агенции и туропера-
тори. 
 

Таблица 1. Основни цели, задачи и дейности за популяризирането на туристическа 
дестинация България на целеви пазар Германия 

 
Цели Задачи Дейности 

Информиране и стимулира-
не на потенциалните потре-
бители/посетители от целе-
ви пазар Германия за съще-
ствуващите възможности за 
почивка в България – освен 
слънце и красиви плажове 
(т.е. почивка, за която 
България е действително 
конкурентна на пазар 
Германия) – привлекателни 
природа и култура. 

1.) Да се изработят рекламни 
материали, които да промо-
тират туристическа дестина-
ция България. 
2.) Да се направи първонача-
лен подбор на елементи на 
маркетинговите 
комуникации (МК) и канали, 
които ще се използват за по-
пуляризиране. 

1.1.) Разработване на рек-
ламни брошури, каталози и 
дипляни, съдържащи кратко 
описание на природните, 
културно-историческите и 
пр. атракции. (По нов и ин-
тересен начин да се пред-
ставят видовете туризъм в 
България, за които страната 
е напълно готова за посре-
щане на любознателни 
туристи.) 
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1.2.) Изготвяне на календар 
на културните прояви, орга-
низирани в страната през 
годината. 
1.3.) Изработване на карта 
на България (съобразена с 
новото райониране), от коя-
то немските туристи да раз-
берат кои са основните 
центрове на съответния вид 
туризъм, към който те проя-
вяват интерес. 
1.4.) Изготвяне на нов 
рекламен клип и кратък 
филм за целеви пазар 
Германия. 
1.5.) Използване на външна 
и транспортна реклама (с 
акцент върху транспортната 
такава). 
2.1.) Класификация на еле-
ментите на МК според прио-
ритетните цели на таргет 
аудиторията, достъпност и 
цена. 
2.2.) Установяване на крите-
рии за измерване на въздей-
ствието от промоционал-
ните активности. 
 

Увеличаване на информира-
ността и познанията на ту-
ристите от целеви пазар 
Германия за българския спа, 
голф5, балнео и уелнес и 
културно-исторически 
туризъм. 

3) Да се акцентира върху 
електронни средства за 
насърчаване на туристичес-
ките продукти. 

3.1.) Създаване на виртуал-
на организация – мрежа от 
сайтове. 
3.2.) Българска платформа  
за резервации за целеви па-
зар Германия. (Подходящо 
решение на променящото се 
поведение при резервиране, 
което се наблюдава не само 
при немските потребители. 
Значимостта на интернет 
като канал за резервация в 
бъдеще ще се увеличава.) 
3.3.) Изпращане по пощата 
на туроператори и туристи-
чески фирми на промоцио-
нални материали за популя-
ризиране на туристическа 
дестинация България. 
 
 

                                                            
5 През последните години голф индустрията в България отбелязва сериозен ръст. Така 
например България бе избрана за „Неразкрита голф дестинация” за 2012 г. А българският голф 
курорт „Тракийски скали” е обявен за най-добрият голф курорт в Европа за 2014 г. 
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Постепенна промяна в нави-
ците на потенциалните ту-
ристи – съчетаване на по-
чивката на българските 
морски курорти със спа, 
балнео и уелнес, голф6 
туризъм и/или дневни екс-
курзии, ориентирани към 
културен туризъм и раз-
глеждане на забележител-
ности. 

4.) Да се подобри и конкрети-
зира имиджа на страната на 
целеви пазар Германия. 
5.) Да се осигури максимално 
излагане на туристическите 
предимства на България. 

4.1.) Рекламно-насърчител-
ни дейности – реклама в ме-
дии – електронни и онлайн 
платформи, печатни, както 
и външна реклама; директ-
ни контакти – напр. срещи с 
туроператори. 
5.1.) Активно участие в 
международни туристичес-
ки изложения,както такива, 
организирани в Германия, 
така и в други страни. 
5.2.) Организиране на съби-
тия за популяризиране на 
туристическа дестинация 
България – напр. ежегодно 
организиране на „българска 
вечер“ в по-големите градо-
ве в Германия, където да 
бъдат представени българ-
ската култура, традиции, 
кухня и пр. 

Източник: Таблицата е разработена за целите на доклада. 
 

Имиджът на туристическа дестинация България на целеви пазар Германия след-
ва да бъде обогатен и допълнен с положителни, специфични аспекти и туристическо 
съдържание, с акцент върху: атрактивна туристическа дестинация – слънце, красиви 
плажове; *добри средства за подслон; *места за настаняване и храна, която е подхо-
дяща за семейства; *привлекателни природа и култура; -гостоприемство и изгодни 
цени7. Като се наблегне на рекламно-насърчителни дейности, които да акцентират на 
изброените позитивни аспекти, ще бъдат сведени до минимум негативните асоциа-
ции за България, като по-слабо развита държава. 

Чрез реализацията на поставените цели, задачи и конкретни дейности се очак-
ва да се увеличи броя на немските туристи, които избират да почиват в България и 
репутацията на страната, като туристическа дестинация, в която красотата на 
естественото, историческо и културно наследство се съчетават хармонично. 

Основните препоръки са: *България следва да инвестира в някои части от ка-
чеството на продукта – акцент към туристическите кадри, от които пряко зависи 
туристическия продукт.*Страната трябва да инвестира в дългосрочна кампания за 
популяризиране, която да бъде добре финансирана. 

 

                                                            
6 За изброените видове туризъм България е по-малко конкурентоспособна на целеви пазар 
Германия. Немските туристи и туроператорите считат предлагането на други страни за по-
добро и по-привлекателно, отколкото това на България, ето защо комбинираното предлагане 
на: *спа и уелнес почивки;*летни почивки в планината и почивки с походи;*голф тури-
зъм;*селски туризъм и екотуризъм –с почивката на море, може да бъде добър вариант за 
постепенна промяна в навиците на немските туристи при почивката им в България. 
7 Въпреки че за целеви пазар Германия са характерни високи разходи при пътувания, немският 
пазар е силно ценово ориентиран пазар, което означава, че цената играе решаваща роля, когато 
германските туристи избират дестинация за своята почивка и по-специално по отношение на 
почивките на море, съответно по отношение на България. 
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Заключение 
 

Немският пазар е един от основните за България. Проведеният анализ в разра-
ботката свидетелства за значимостта на целеви пазар Германия и позволява да се на-
правят следните по-важни обобщения, свързани с немския контингент: 

 Германия е най-големият генериращ пазар на международни пътувания в 
света, с висока интензивност на задграничните почивки. Освен това, нем-
ският целеви пазар може да се дефинира като пазар, характеризиращ се с ви-
соки разходи при пътувания в чужбина. 

 За германските туристи е присъщ висок общ интерес към почивките на море. 
Всъщност, това е най-често предприеманият вид почивка в чужбина от 
германците и най-предпочитаната ваканция по отношение на туристическа 
дестинация България. От посоченото следва, че е налице съответствие между 
търсенето на немските туристи и предлагането – от страна на България. 

 За страната ни германският целеви пазар е с перспективи за растеж. Въпреки 
това, туристическа дестинация България все още не е сред важните места за 
почивка на немците. По отношение на почивките на море, страната ни е кон-
курентоспособна (сред черноморските страни). В сравнение със средизем-
номорските страни, обаче, България има пропуски по отношение на предла-
гането и имиджа. Фактът, че често нашата страна е по-евтина туристическа 
дестинация, може да се определи като решаващо предимство, тъй като гер-
манските потребители са ценово ориентирани. 

 
Развитието на туристическия бизнес през последните няколко години в 

България се обуславя от редица външноикономически фактори по силата на отворе-
ния характер на националното ни стопанство, но също така и от характера и хода на 
икономическите реформи на прехода. Ето защо, темата за развитието на туризма в 
България се свързва с основните зависимости в туристическия бизнес в междунаро-
ден мащаб. Страната ни има всички шансове, чрез предлагането на туристически 
продукти и услуги, както на родния, така и на международния пазар, да печели добре 
и да просперира в икономическото си развитие, своеобразно доказателство, за което 
се открива и в изложеното в настоящата разработка. 
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Abstract: The report examines the main thesis on the development of competitive energy 
markets, creating a competitive European energy market that is able to ensure that 
Europe's citizens - consumer choice, fairer prices, cleaner energy and security of supply. 
Focuses on the philosophy of the regulatory package that builds on the idea that safe 
supply of electricity and natural gas is essential for the development of European society, 
the implementation of a sustainable policy on climate change and the promotion of 
competitiveness within the internal market. 
It also takes into account the impact of changes in the energy sector on business and 
sustainable community development. 
 
Keywords: еnergy, liberalization, competition, еuropean projects, energy efficiency 
 
 

I. Увод 
Европейският съюз играе основна роля в либерализацията на пазара на елек-

троенергия и природен газ като приема директиви и закони, които да бъдат прило-
жени в националното законодателство. В България, енергийният пазар трябва да бъде 
напълно либерализиран през 2015 г. 

 

Това ще доведе до съществени промени, като: 
 разделяне на производителите и доставчиците от операторите на преносни 

системи 
 правото на потребителите да сменят доставчика си на електричество и газ 
 потребителите могат да получават цялостна информация за потреблението си 
 повишаване на качеството на услугите 
 нормализиране на цените 

 

Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 юни1998 г. 
относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ налага два основни 
принципа. Отварянето за конкуренция трябва да бъде постепенно и да се осъществи в 
три етапа за период от 10 години, за да може газовата промишленост да се приспосо-
би. Вторият принцип изисква съобразяване със специфичните национални условия, 
за да се запази системата от задължения за обществени услуги, както и изборът на 
различни системи за достъп до пренос и разпределение на природен газ. 
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Директивите в областта регламентират правилата за производството, преноса, 
разпределението и доставката на електроенергия и природен газ, както и разпоред-
бите относно защитата на потребителите, като целта се усъвършенстват и интегрират 
конкурентни пазари в Общността. Чрез Директивите се определят правилата, свърза-
ни с организацията и функционирането на енергийния сектор, свободния достъп до 
пазара, критериите и процедурите, приложими към организирането на търгове и към 
предоставянето на разрешения и управлението на системите. Уреждат се също така 
задълженията за предоставяне на универсална услуга и правата на потребителите на 
електроенергия и природен газ и се изясняват изискванията по отношение на конку-
ренцията. 

Философията на регулаторния пакет, се гради върху идеята, че сигурното снаб-
дяване с електроенергия и природен газ е от съществено значение за развитието на 
европейското общество, за прилагането на устойчива политика в областта на измене-
нието на климата и за насърчаването на конкурентоспособността в рамките на вът-
решния пазар. За тази цел се предвижда трансграничните междусистемни връзки да 
бъдат развити допълнително, с оглед да се гарантират доставките на всички енергий-
ни източници на най-конкурентни цени както за потребителите, така и за промиш-
леността в рамките на Общността. 

Основната цел е да се развие конкуренцията на енергийните пазари, като се 
създаде Европейски конкурентен енергиен пазар, който да е в състояние да гарантира 
на гражданите на Европа - избор за потребителите, справедливи цени, по-чиста енер-
гия и сигурност на доставките. 

 
II. Изложение 
Регулиран и либерализиран пазар на природен газ 
Основните промени по отношение на газа са идентични като при еленергията, а 

именно отделянето на собствеността на производството и преноса на природен газ, 
ограничаване на достъпа на компании от трети страни до преносните мрежи, както и 
разширяване правата на потребителите. С наредба от 2007 г. се определят методите 
за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или 
определяне и изменение. Отварянето на пазара се извършва в съответствие с „Прави-
лата за достъп до газопреносната и газоразпределителните мрежи”, приети от Дър-
жавната комисия за енергийно и водно регулиране. Разработва се и пазарният модел 
на балансиране, който да се синхронизира с Европейския Регламент (ЕО) № 715/2009 
относно условията за достъп и с „Указанията за добри практики за балансиране на 
природен газ“. 

В България основен доставчик на газ е „Булгаргаз’’, с дял от 87% от продаж-
бите. Дружеството осигурява доставката на природен газ чрез дългосрочни договори.  

Реализирането на проекти с построяването на междусистемни връзки със съсед-
ни страни би дало шанс за условия на конкуренция на доставките. Също така разви-
тието на газоразпределителните мрежи е доста ниско в сравнение с останалите стра-
ни на ЕС, като доставка се извършва само на територията на 35-40 общини.   

В поредица от интервюта бивш министър на икономиката отправя послание, 
което най-общо може да се обобщи в следното ”нека наведем глава пред Русия и се 
съгласим на нейните условия за енергийните проекти и за цената на газа, защото ние 
сме 100 % зависими от Русия при доставките на газ и нямаме избор”.Да, 100 % сме 
зависими от Русия при доставките на газ, защото след приемането на България за 
член през 2007 г. на ЕС, правителството не предприе бързи и решителни стъпки за 
либерализация на пазара и диверсификация на газовите доставки. Въпросът е, защо 
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от 2007 г. до 2009 г. не се направи нищо. България упорито отказваше да предприе-
ме необходимите стъпки за либерализация на енергийните си пазари, което включва-
ше и диверсификация на доставките за газ и откъсване от 100 % - ната  зависимост от 
Русия. Тази инертност доведе до първото предупреждение за неспазване на европей-
ското законодателство в  сектор енергетика, отправено  към България през м. юни 
2009 г. от  Европейската комисия. България е равноправен член на Европейския съюз 
от 2007 г,  но тя все още е много далеч от горещите теми и дискусии, които се водят в 
момента на европейско равнище в областта на енергетиката. Големите теми са свър-
зани с това, как да се изгради функциониращ, подходящо регулиран, прозрачен и 
взаимно свързан европейски пазар, който да осигури на потребителите във всички 27 
държави-членки разумни цени и сигурност на доставките. Европейската енергийна 
стратегия не се формира само от правителствата и политиците. Активно участие в 
този процес имат и представителите на бизнеса, защото в крайна сметка те са тези, 
който ще инвестират и създават общия пазар, а предвидимата и стабилна бизнес сре-
да е от ключово значение за тях.  Научната общност също има място в  дебата, защо-
то следващото десетилетие ще бъде десетилетието на иновациите, свързани с търсене 
и въвеждане на нови технологии за възобновяеми „зелени” енергии. Не на последно 
място са и потребителите, защото те са тези, които следва да получат икономичес-
ките ползи от един добре развит конкурентен енергиен пазар.За съжаление,  у нас все 
още  не е започвал истинския обществен дебат, свързан с мястото на България в евро-
пейския енергиен пазар. Хоризонтът на нас българите свършва до поредното покач-
ване на цените, до това как ще "изкараме следващия отоплителен сезон" и какво ни е 
казала Русия. Крайно време е да повдигнем поглед над хоризонта и да видим какво 
бъдеще очертава Европа за енергийните си пазари за  следващите десет години. 
Крайно време е да осъзнаем, че от нас зависи доколко и как да  участваме във форми-
рането на европейските енергийни политики, целта на които е гарантиране сигур-
ността на доставките за потребителите във всичките 27 държави-членки на ЕС. 
Крайно време е да приемем, че сме част от мащабен европейски енергиен пазар с  
500 милиона потребители, който е в състояние да отстоява интересите им. България 
може и трябва да се включи като равностойна държава-членка  в европейския дебат, 
а не да се чувства придатък на руската енергийна политика. Обидно е,  да чакаме 
Европа да  задейства наказателна процедура, затова, че не  сме осъзнали националния 
си интерес и не сме предприели стъпки за диверсификация на газовите  си достав-
ки.  Връзката с Гърция би ни гарантирало ефективно откъсване от 100%-ната  зависимост 
от Русия при доставките на газ.Страната ни има нужда от визия, как да впише нацио-
налния си енергиен пазар в европейския, за да може да се възползва от предимствата 
му. 

Тук може да се направи една интересна аналогия: 
„В минали времена императорът или кралят са решавали каква инфраструктура 

да се построи, а също къде и кога и тя да се построи. 
Днес, решенията за инфраструктурата и инвестициите следва да се съобразяват 

с пазара.  
 

Трябва да се признае, че процесът на либерализация на енергийните пазари не 
протича гладко в почти всички държави – членки. В своите анализи на пазара ЕК 
непрекъснато установява проблеми в отделните държави – членки. Така например в 
Съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“ се подчертава значението на завършването на вътрешния пазар на електро-
енергия и на създаването на условия на равнопоставеност за всички предприятия за 
електроенергия, установени в Общността. Съобщенията на Комисията от 10 януари 
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2007 г., озаглавени „Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия“ и из-
вършения секторен анализ на ГД „Конкуренция” „Разследване по силата на член 17 
от Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските сектори на газ и електроенергия (окон-
чателен доклад)“ показват, че действащите правила и мерки не осигуряват необходи-
мата рамка за постигане на целта – добре функциониращ вътрешен пазар. 

Установените неблагоприятни констатации принуждават Европейската комисия 
на 29 юни 2009 г. да предприеме строги мерки срещу 25 държави-членки, които не 
спазват законодателството на ЕС и не дават възможност на европейските потребите-
ли да се възползват от предимствата, които предлага един конкурентен и отворен 
енергиен пазар.  

В тази връзка ЕК е изпратила официални уведомителни писма за неспазване на 
действащите разпоредби от съществуващото законодателство на Общността относно 
електроенергията и природния газ — така нареченият втори пакет от документи от 
2003 г. до Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, 
Испания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, 
Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, 
Швеция и Обединеното кралство.  

Философията на регулаторния пакет, се гради върху идеята, че сигурното снаб-
дяване с електроенергия и природен газ е от съществено значение за развитието на 
европейското общество, за прилагането на устойчива политика в областта на измене-
нието на климата и за насърчаването на конкурентоспособността в рамките на вът-
решния пазар. За тази цел се предвижда трансграничните междусистемни връзки да 
бъдат развити допълнително, с оглед да се гарантират доставките на всички енергий-
ни източници на най-конкурентни цени както за потребителите, така и за промишле-
ността в рамките на Общността. 

 

Основната цел е да се развие конкуренцията на енергийните пазари, като се 
създаде Европейски конкурентен енергиен пазар, който да е в състояние да гарантира 
на гражданите на Европа – избор за потребителите, справедливи цени, по-чиста 
енергия и сигурност на доставките. 

Само чрез осигуряване на ефективно отделяне може да се отстранят стимулите 
на вертикално интегрираните предприятия да дискриминират конкурентите си по от-
ношение на достъпа до мрежата и инвестициите. Отделянето на собствеността, което 
предполага определянето на собственика на мрежата за системен оператор и неговата 
независимост от интересите, свързаните с доставката и производството, е ефективен 
и стабилен начин за разрешаване на вътрешно присъщия конфликт на интереси и за 
гарантиране сигурността на доставките.  

Ето защо във връзка с отделянето на собствеността, ЕК изисква от държавите-
членки да гарантират, че едно и също лице или едни и същи лица нямат право да 
упражняват контрол върху предприятие за производство или доставка, ако едновре-
менно с това упражняват контрол или каквито и да е права върху оператор на пренос-
на система или върху преносна система. Обратно, правото на контрол над преносна 
система или оператор на преносна система следва да изключва възможността за 
упражняване на контрол или други права по отношение на предприятие за производ-
ство или доставка. Всяка система за отделяне следва ефективно да отстранява какъв-
то и да е конфликт на интереси между производители, доставчици и оператори на 
преносни системи, за да се създадат стимули за необходимите инвестиции и да се 
гарантира достъпът на нови участници на пазара. 
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Устойчиво развитие 
 
1. Перспективи за развитие на Общините. 
 

Газифицирането на дадено населено място променя коренно неговия облик в 
следните направления: 
 Екологичен аспект на обитаваната природна среда; 
 Комфортно и интелигентно отопление на жителите на населеното място, респек-

тивно и неговия социален ефект; 
 Баланса на средствата, отделяни от общинската администрация за отопление на 

училища, детски градини и обществени сгради; 
 Благоприятни условия за привличане на нови инвеститори и създаване на произ-

водства, възможности за разширяване и нови работни места /това е много важно 
за малките общини и способства за задържане на населението по места/; 

 Повишаване постъпленията в Общината от данъци на работещи предприятия; 
 Намаляване на безработицата. 

 
2. Перспективи за развитие на Промишления сектор. 
На големите и малки предприятия в условиятя на пазарна икономика е логично 

и редно в краткосрочен план да бъде предоставена техническа възможност за газифи-
циране, като могат да бъдат изтъкнати следните аргументи: 
 Най-бърза възвращаемост на инвестициите, поради големите консумации /осо-

бено за предприятията, консумиращи промишлен газьол, ел. енергия и пропан – 
бутан/; 

 Наличие на достъп до свободен финансов ресурс; 
 Относително най-малки инвестиции за единица инсталирана мощност; 
 Повишаване на законовите изисквания по отношение на замърсяване на околна-

та среда, с оглед приравняването им към Европейските норми и стандарти и 
съпроводеното с това повишаване на контрола от страна на Министерството на 
околната среда и водите. 
Поради общият спад на промишленото производство голяма част от мощности-

те на предприятията не са уплътнени. Очакванията са макар и след време за повиша-
ване ръста на производството, особено в приоритетни за страната ни отрасли, което 
би довело пък до повишение на консумираната енергия за отопление и технологични 
нужди. На пръв поглед това би трябвало да стане за сметка на завишаване консу-
мацията на енергоносителя. 

 

Евентуална бъдеща газификация на дадена стопанска единица, обаче дава голе-
ми възможности този въпрос да се разгледа от друга светлина, а именно: 
 Газифицирането на използваните в момента котлоагрегати води до повишаване 

на тяхното КПД /за различните котли този процент е различен/; 
 Газифицирането е съпроводено с подмяна на остарели горивни уредби с нови, 

отговарящи на съвременното равнище на развитие на горивната техника и дава-
щи възможност за автоматизация, въвеждане на безстепенно регулиране на 
мощността и подобряващи горивния процес; 

 Производствената единица става независима за динамично изменящия се пазар 
на течните горива; 

 Отпадат разходите, покриващи кражби на течни горива; 
 Системите за отчитане разхода за природен газ дават възможност за лесен кон-

трол на изразходените количества за произволен период /час, смяна, ден, месец 



 
 
 
 
 
 
Съвременни управленски практики IX                                                       БСУ - 2016 
 

480 

и др./ и от там за търсене на пътища за общо снижаване  на разходите за енерго-
носител. 

 
3. Влияние върху Обществено-административния и Комунален сектор 
Енергоносителите в този сектор се използват преимуществено /около 86 % по 

приблизителни статистически данни/ за отопление. Това обуславя и строго очертания 
сезонен характер на консумация. Изключение правят заведения за  хранене, сградите 
в които се консумира топла вода /училища, детски градини, хотели/, фирми за битово 
обслужване /химическо чистене, перални/ и болнични заведения. 

Към момента малка част от сградите в големия град са на централно отопление, 
но болшинството /в нетоплофицираните райони на градовете и в по-малките общини/ 
имат локални отоплителни системи. 

Използва се основно леко котелно гориво, което прави тези котелни един от 
основните източници на вредни емисии на различни вещества /прах, сажди, NOx, 
SO2/ в атмосферата на града, особено през отоплителния сезон. 

Голяма е и икономическата изгода при преминаване на природен газ, защото 
тенденцията е в понижаване цените на газа. По-ниските разходи на общините в този 
сектор ще облекчат общинския бюджет като цяло и ще освободят средства за други 
пера в него – култура, спорт, подобряване на социално битовите условия и др. Опита 
показва, че съществуващите котли, които са от серията ГНВ, ПЛАМ и ОН, могат да 
се газифицират без големи разходи за конструктивни изменения от самите тях. 

 
4. Влияние върху Малкия и Средния бизнес 
Практиката в последните години показва, че малкия и среден бизнес най- бързо 

и гъвкаво реагира на пазарните условия. В предвид умалените мащаби и високата 
ефективност на производствените процеси, преминаването на по-икономически изго-
ден енергоносител оказва значително влияние във финансовия баланс на фирмите. 
Инвестициите за газифициране са в значително по-малки размери от промишлените 
предприятия, поради която причина около 95 % от малките фирми се възползват вед-
нага от предоставената възможност за алтернативно гориво. Използваните отопли-
телни мощности са в не-големи размери, което им дава възможност вместо да пре-
оборудват съществуващите /с КПД 75%/ да преминат към изцяло нови /с КПД 92%/. 

 
5. Влияние върху битовия сектор 
Безспорно газификацията на едно населено място се оценява в значителна сте-

пен от населението. В Европа използването на природен газ за битови нужди има 
приложение от началото на миналия век. Потребяването на природен газ е е критерий 
за висока култура на населението и стил на живот. Дори държавите от бившия социа-
листически лагер са газифицирали около 98 % от домакинствата. В България за съжа-
ление този процес доста се е забавил. 

 

Използването на природен газ в домакинствата на мястото на употребяваните 
сега горива носи много предимства, някои от които са в следните насоки: 
 Отпадат немаловажни ангажименти на домакинството, а именно: 

Да добива, транспортира, нарязва и съхранява дърва за огрев като предвари-
телно заплаща стойността им за целия отоплителен сезон; 
Да транспортира и съхранява въглища за огрев, като предварително също запла-
ща стойността им за целия отоплителен сезон; 
Да транспортира бутилки с пропан-бутан за готвене; 
Да пали отоплителните системи 2-3 пъти в денонощие; 
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 Подобряване на битовите условия и повишаване на комфорта на обитаваната 
среда, постоянна температура в помещенията 

 Облекчаване бюджета на домакинствата – тези, които използват еленергия и 
нафта за отопление и топла вода и еленергия и пропан-бутан за готвене; 

 Подобряване на екологичната обстановка в града, намаляване на вредните еми-
сии от прах и сажди от използуваните в момента горива – нафта, въглища, бри-
кети, дърва и др. 

 Намаляване на разходите, поради по-високия КПД на съвременните газови 
уреди; 

 Наличие на индивидуален разходомер за всеки потребител и възможността за 
използване на терморегулиращи устройства, стимулира икономичния режим на 
потребление на енергия като цяло; 

 Използването на природен газ за готвене води до понижаване на разходите за 
подгряване при използване на аналогични електроуреди от по – стар тип, какви-
то са масово използваните в момента в България. 
Характерно за тази група консуматори, е че са много на брой и сравнително рав-

номерно разпределени на територията на града. Опита у нас и в други страни показ-
ва, че включването им става постепенно, неритмично и в зависимост от финансовото 
състояние на бъдещия потребител. 

 
В този сегмент може да се направи следната прогноза: 

 Газифицирането на битови консуматори ще става най-бавно, най-вероятно в 
средносрочен и дългосрочен план; 

 Няма да бъдат газифицирани всички потенциални битови консуматори. Най- 
вероятно реализираният процент в зависимост от икономическата обстановка 
ще бъде между 55 и 75% от домакинствата; 

 Нормално е в началния етап да бъдат газифицирани домакинства, чиито жили-
ща се намират в близост до газопроводи; 

 

Предимствата на природният газ спрямо другите горива като ценна химическа 
суровина, високоефективно технологично и енергийно гориво, в т.ч. и за автомобил-
ния транспорт, определят 21 век като век на метана. Високите изисквания за опазване 
околната среда налагат замяната на течни и твърди горива с природен газ. Тези тен-
денции, характерни за страните от Европейския съюз, са в сила и за България във 
връзка с хармонизирането на нашиите стандарти с Европейските норми и задълже-
нията ни като част от голямото Европейско семейство. 

 

В крайна сметка изводите, които могат да се направят по отношение предимст-
вата от завършване процеса по либерализация са: 
•  ще се улесни трансграничната търговия на електроенергия и природен газ 

между държавите-членки;  
•  ще се създаде по-ефективен и независим национален регулаторен орган; 
•  ще се насърчи трансграничното сътрудничеството и инвестициите; 
•  ще се гарантира по-голяма прозрачност на пазара при експлоатация на мрежите 

и доставките; 
•  ще се съдейства за увеличаване на солидарност между страните в Европейския 

съюз.  
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