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РЕАЛНИЯТ СВЯТ ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО  

В КЛАСНАТА СТАЯ 
 

Иван Попчев 
 

THE REAL WORLD COME BACK IN THE CLASS-ROOM 
 

Ivan Popchev 
 
 

Анотация: Фокусът на дискусията е мястото на университетите за повишаване 
качеството на образованието, чрез усъвършенстване на учебното съдържание със 
знания, опит и умения по анализ, оценка и управление на риска от предизвикател-
ствата на реалния свят. Внимание е отделено на интегрирания риск мениджмънт 
на цялата организация, на Web технологията, на дигиталната грамотност, кибер-
риска, киберзаплахата и кибервойната. 
 

Ключови думи: реален свят, студентска инициатива за плурализъм, риск, риск 
маниджмънт, Web технология, кибер риск, кибер заплаха, кибер сигурност, кибер 
война. 
 
Abstract: The focus of discussion is the role of universities to improve the quality of 
education through modernizing the curriculum content knowledge, experience and skills in 
analysis, evaluation and risk management challenges of the real world. Attention is drawn 
to integrated risk management throughout the organization, a Web technology, digital 
literacy, cyber risk, cyber threats and cyber warfare. 
 

Keywords: real world, student initiative for pluralism, cyber risk, cyber threat, cuber 
security, cyber warfare. 
 
 

Всеки юбилей е повод за празник, за равносметка и ново начало. Двадесет и пет 
годишният юбилей на Бургаския свободен университет, на „Новата идея в образова-
нието” безусловно е не само време за равносметка, но и юбилей на заслуженото ува-
жение към учредителите, към всички преподаватели, служители и студенти, които 
вградиха себе си в неговото създаване и развитие независимо от трудностите по не-
равния път през годините. Задължение и отговорност на всички нас е да пренесем 
всичко добро от опита, усилията и традициите в бъдещето. Това добро е нужно на 
следващите, а на тях няма да им бъде много по-леко в реалния свят. 

Искам да благодаря за поканата да споделя няколко предложения, които могат 
да предизвикат разнопосочни мнения и размисли, а може би и да са в дисонанс с оп-
ределени представи, изводи и безупречни твърдения, които надявам се да индуктират 
ползотворни решения. 

Като се надявам, че много опит и нови идеи ще бъдат обект на дискусиите на 
конференцията искам да обърна поглед към някои реални проблеми на висшето обра-
зование. 
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Щрихи от реалния свят в Мрежата 
 

„През ноември 2008 г. кралица Елизабет II посети Лон-
донското училище по икономика – една от най-прес-
тижните академични институции в целия свят. Там има 
възможността да чуе доклад, посветен на току-що 
обхваналата света финансова криза, изнесен от един от 
тамошните преподаватели, професор Луис Гарисано. 
След лекцията кралицата задава въпрос, който вълнува 
умовете на повечето хора на света, откакто кризата из-
бухва през есента на същата година: „Защо, за бога, 
никой не го предвиди?” 
23 неща, които не се казват за капитализма 

                   Хаджун Джанг 
 

 
Въпросът на кралица Елизабет II не получи отговор и след години. 
Реалният свят поставя и още много други въпроси, които стоят без отговор. 

Проблемите остават, но нека ние отправим професионален поглед към състоянието 
на образованието и в частност на университетското образование, което въпреки без-
условно положителните резултати отдавна е в критичния поглед на обществото. Ня-
ма като че ли неизвестни проблеми на университетското образование. Нещо повече, 
вместо цялостна реформа, която не се случи се тръгна към нови университети, коле-
жи, филиали, специалности и т.н. Нищо съществено не се промени и след приемането 
от 123-ма депутати и само един въздържал се от Парламента на „Стратегия за раз-
витие на висшето образование до 2020 година”. 

Сега, според статистическите данни у нас има 51 висши училища, от които 37 
са държавни с огромен брой специалности, които лавинообразно растат и по дър-
жавна поръчка и по платено обучение без доказана потребност. Без да се абсолю-
тизира, че в образованието всичко единствено се определя от пазара. 

Практиката, в това число и през последните години все по-остро задълбочава 
проблемите за да се стигне до 27 юли 2016 г. с категоричната констатация на мини-
стъра на финансите: “… тези примери като Великотърновския университет ще се 
мултиплицират, а и за съжаление, без да съм лош пророк проблемът на Великотър-
новския университет няма да се реши с това, което днес правим. … В противен слу-
чай ще говорим след година – две за масови фалити на висши училища” [21]. 

Това е част от изказването на министър Владислав Горанов по точка 25 от засе-
данието на Министерския съвет на Република България на 27 юли 2016 г.,  на което 
заседание Министерският съвет утвърди програма за оптимизация на Великотърнов-
ския университет „Св. Св. Кирил и Методи” за периода 2016-2019 г. Нейната цел е да 
балансира бюджета на университета и преструктуриране на звената, което ще позво-
ли нормалното им финансиране. 

Допълнителни средства в размер на 1 337 000 лв. са осигурени на висшето учеб-
но заведение и ще бъдат използвани за разплащане на просрочени задължения за хо-
норари по магистърските програми за учебната 2014-2015 г. и учебната 2015-2016 г., 
както и за разплащане на задължения по сключени договори за строително-монтажни 
работи в размер на 163 000 лв. 

Решението е прието след предложените от висшето училище действия за прео-
доляване на финансови затруднения на университета и изготвената оздравителна 
програма и неотложни мерки. 
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В непосредствена връзка с проблемите на висшето образование е и дискусията 
по тази точка 25 според стенограмата [21], от която по-долу са дадени само някои 
основни акценти. 

„МЕГЛЕНА КУНЕВА: ... Предлагаме тази оздравителна програма, която да ба-
лансира бюджета на университета с оглед на тежкото финансово състояние на висше-
то училище и невъзможността за обслужване на възникнали задължения и предприе-
мане на неотложни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на всички 
негови звена и дейности. 

... Искам да споделя с Вас, господин премиер, колеги, че реформата във висшето 
образование е факт. Наблягаме на качеството. Свиваме разходите така, че тези спе-
циалности и тези университети, които са жизнеспособни, да се концентрират там 
усилията. Разбира се, съобразяваме с академичната автономия на висшите училища, 
но да се издържат 50 специалности в университет, в който само три от тях или пет от 
тях са наистина качествени, няма смисъл. 

ВАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Ние сме подкрепили по целесъобразност оздравител-
ната програма, но от сега искам да ви кажа, че това решение е неустойчиво без мер-
ки, които трябва в следващите два месеца да бъдат предприети на ниво нормативна 
уредба, така че проблемът, за който говори вицепремиер Кунева,  да намери място. 

Демографският натиск, за който висшите училища се оказаха неподготвени, въ-
преки че е ясно от десет години напред колко деца преминават през образователната 
система, води до това, че в момента имаме незапълнен прием в почти всички висши 
училища и то по специалности, по които ние традиционно сме смятали, че има огро-
мен интерес.  

Това го давам само като пример колко е реален проблемът в системата на вис-
шето образование и колко с времето сме подценили грешния стимул, който се дава с 
финансирането на база на екстензивно развитие, финансиране на база на прием и фи-
нансиране на база на един студент. 

Затова се обръщам към госпожа Кунева, защото проблемът, който има във 
Великотърновския университет е аналогичен с много други. И за това още от сега 
апелирам и настоявам за някои мерки конкретни, които сме обсъждали с министерст-
вото и ще търся подкрепа и от цялото правителство. Елементарни неща могат да се 
направят, които да премахнат тези стимули и да принудят автономните висши учи-
лища да се съсредоточат върху местата където те са най-ефективни.  

За последните 25 години системата на висшето образование обрасна със спе-
циалности, причудливи, в отделните висши училища, които доведоха до там, че в 
традиционно силните си направления, когато са създавани тези висши училища са 
заменени от изучаване на икономика например или всякакви други неприсъщи за 
технически училища. Спирам до тук, като само искам да кажа, че елементарни неща 
от типа ограничаване на кросубсидирането по професионално направление. Нещо, 
което трябва да намери нормативно решение.  

В противен случай, тези примери като Великотърновския университет ще се 
мултиплицират, а и за съжаление, без да съм лош пророк, проблемът на Великотър-
новския университет няма да се реши с това, което днес се прави. Защото те проспаха 
добрите години, в които можеха да се напаснат към демографската ситуация, в която 
в момента попадат – с липса на студенти и липса на привлекателност на специално-
стите в традиционните направления, където те са силни. 

Това трябва да го направим. В противен случай ще говорим след година-две за 
масови фалити на висши училища. 
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ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: На фона на това, което казвате, и филиалите и колежите. 
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Не само филиали и колежи, които много трудно се удър-

жат и според мен тук целият Министерски съвет трябва да стоим много твърдо зад 
една политика и зад една посока, за която в момента говорим, защото аргументът: 
„Много е хубаво да има университет в един град, защото този град щял да се вдигне 
на крака покрай университета”, изниква буквално всяка седмица. 

Въпросът е, че в този град няма достатъчно студенти.  
Освен това, аз съвсем скоро ще ви предложа постановление, в което ще започ-

нем да събираме специалности, които са били напълно излишно разроени просто, за 
да може да се направи още една катедра със съответната академична обезпеченост.   

Пазарът на труда и пазарът на образование трябва да се срещнат. В момента те 
не се срещат. Много голям ресурс за нас са, ако успеем да ги привлечем, тази година 
искам да кажа, че Министерският съвет е отпуснал  за българи в чужбина три пъти 
повече стипендии. Това е възможност за българи, които живеят в чужбина да ги сти-
мулираме да се върнат и да учат качествено висше образование в страната. Но иначе 
демографската ситуация е такава, каквато я виждаме и тя няма да се подобри в след-
ващите няколко години.  

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Вземам думата само, за да ви окуража и да ви помо-
ля да бъдете настоятелни, да не отлагате реформата и стъпките, защото точно след 
два месеца ще си говорим за бюджета за следващата година и в него можем да 
имплантираме тези мерки, за които вие знаете добре, но може да проявите полити-
чески притеснения да не ги наложите, тъй като те са непопулярни.  

Тук е кметът на Търново, той ще събере хората депутати от Търново и ще дойде 
да брани територия, която обаче не трябва да съществува самоцелно. Нито самоцелно 
могат да съществуват театри, ако няма кой да посещава постановките им. Още по-
малко самоцелно могат да съществуват висши училища, ако няма кой да се обучава в 
тях. 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В този смисъл на база на проведения разговор можем 
да мислим, не знам как ще го облечем формално- за такъв мораториум по отношение 
на роенето на нови структури, защото от началото на мандата го говорим и въпреки, 
че непрекъснато го говорим, въпреки, че е част от програмите на почти всички поли-
тически сили, които участват, то непрекъснато се случва. 

Защото принципно водим един разговор, а практически се случва друго. 
Госпожа Кунева, ако направи справка колко структури са се нароили за послед-

ните две години, броят им ще бъде сигурно четири или пет, не по-малко, и това е на 
фона на разговора, който водим.   

Единственото изключение, което аз съм готов да допусна,  е, ако разсъждаваме 
за някаква нова структура на Северозапад, като един от инструментите да се обръщат 
тежки демографски процеси. Всичко останало – не. 

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Точно такъв случай имаме с Враца и с училището за 
медицински сестри. 

БОЙКО БОРИСОВ: Въпреки всичко приемаме точка 25, тъй като бяхме поели 
ангажимент към иначе автономен университет, но когато стана въпрос за пари – то-
гава не са автономни от държавата. Но така или иначе вземаме това решение.  

Стенограмата е категорично в синхрон с горещите проблеми на университетите 
и обществото. 

„Без да съм лош пророк” може категорично да се определи, че понататък 
мениджмънта на университетите става кризисен университетски мениджмънт с 
доминираща цел оцеляване.” 
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Трудно може университетската общност да си представи „след година-две ма-
сови фалити на висши училища”, което по-точно е „несъстоятелност” според 
Търговския закон. 

 Нека сега да се предположи, че на ръководните институции у нас всички де-
тайли по промените във висшето образование и по нормативната уредба, по фалитите 
и последиците от тях са ясни и уточнени или ще бъдат уточнени и за минутите, с 
които разполагаме днес да ги оставим извън нашата дискусия. 

След 27.07.2016 определен интерес дори само като резонанс представляват 
някои коментари в медиите и мрежата и заслужава да им бъде отделено внимание, 
дори само ако се вгледаме в заглавията на този малък и не изчерпващ случаен непре-
тенциозен списък: 

Ще реформира ли държавата западащите университети или ще се втурне да ги 
спасява (Mediapool.bg, Мартина Бозукова, 03.08.2016 г.). 

Как се купува диплома с биткойни (jivotatdnes.bg, Мила Христофорова, 26 юли- 
1 август 2016). 

Търси се пресечната точка между бизнеса и образованието. Университетите да 
се фокусират върху това, в което са добри (jivotatdnes.bg, Гергана Раковска, 26 юли – 
1 август 2016). 

Ловят студенти за по 50 лв. След лова на покемони най-разпространения друг 
лов е на студенти (в. Труд, 09.08.2016 г.) 

17% от българските зрелостници заминават да учат в чужбина (Силвия 
Георгиева, в. Сега, бр. 5637(186), 15.08.2016). 

МОН рекламира образованието със запалки и плажни кърпи (в. Сега, бр. 5660 
(186), 18.08.2016). 

От днес българските учени нямат достъп до световните бази данни заради не-
достиг от 5.6 млн. лв. (Дневник, 15.08.2016). 

Рекламният отдел “Образование” пропадна. За сега (в. Банкеръ, бр. 33(1205) 
19.08 – 26.08.2016). 

Само БАН и СУ са видими в световните класации (Велиана Христова, в. Дума, 
бр. 192, 23, 08.2016). 

Възпитаници на кои университети печелят най-много? (Profit.bg 22.08.2016). 
МОН обяви процедура за кандидатстване по ОП „Наука и образование за инте-

лигентен растеж” по: изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и 
центрове за компетентност (22.08.2016 г.); подкрепа за развитието на докторанти, 
пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1 (31.08.2016 г.) 
(www.sf.mon.bg). 

Празни глави за празни аудитории (в. Банкеръ, бр. 34 (1206), 26.08 – 2.09.2016). 
Нация техническа най-вече в кражбите (Огнян Стойчев, в. Банкeръ, бр. 35 

(1207) 2.09 – 9.09.2016). 
Образованието още не може да влезе в час (в. Банкеръ, бр. 35 (1207, 2.09 – 

9.09.2016). 
Алма матер изкачи 50 места (в. Телеграф, 7 септември 2016). 
Топ 10 на най-добрите университети в света (Profit.bg 07.09.2016). 
Кунева вади ножицата, реже парите на университетите (Novini.bg, 9.09.2016). 
Нова специалност в УНСС: Теория и практика на валутната търговия (Profit.bg, 

09.09.2016). 
Кунева обещава да намали ножицата във финансирането на университетските 

специалности (Mediapool.bg, 10 септ. 2016). 
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ЮЗУ „Неофит Рилски” стимулира студентите от специалност „Математика”  
(в. Струма, В. Стефанов, 10.09.2016). 

Изкуството да правиш пари от наука (Mediapool.bg, Николай Витанов, 
12.09.2016). 

Нови стипендии и увеличение на заплатите в Медицинския университет – 
София (Mediapool.bg, 12 септ. 2016). 

ВУЗ-овете очакват още няколко години студентите да са по-малко от местата 
(Actualno.com, 13.09.2016). 

10% от местата в СУ остават незаети и след допълнителния прием. Въпреки 
стимулите няма интерес към редица приоритетни специалности. (Силвия Георгиева, 
в. Сега, бр. 5688(217) 22.09.2016). 

За първи път България влесе в световната класация на университетите на THE 
(Actualno.com, 22.09.2016). 

Тройкаджии пълнят Алма Матер 14% от местата в учебното заведение останаха 
свободни. (Деяна Павлова, trud.bg, 26.09.2016). 

Разкритите злоупотреби на бившия ректор на МУ – София отиват в прокурату-
рата (Mediapool.bg, Мартина Бозикова, 27.09.2016). 

В Медицинския университет: шофьори и секретарки с професорски заплати. 
Бившият ректор купил служебен джип за 180 бона (standartnews.com, 28.09.2016). 

Прокуратурата разследва бившия ректор на Медицинския университет в София 
(Mediapool.bg, 28.09.2016). 

Ректорът Митев ужилил Медицинския с милиони (standartnews.com, 
29.09.2016). 

Коментарът в резюме по този списък по-долу включва накратко само две диску-
сионни области за оцеляването и рейтингите. 

Разбира се, този списък не е представителна, но е характерна извадка без да се 
взема отношение за верността на написаното. 

Може да се започне с Mediapool.bg (03.08.2016) в резюме със следната, но 
първата дискусионна област – оцеляване: 

„Но така е – в държава, където всичко се прави от избори до избори болници и 
университети се закриват само в краен случай и политици продължават да режат лен-
ти на нови структури, дори когато няма никаква нужда от тях. Затова и предизбор-
ните обещания на политиците са такива – кухи и лишени от смисъл. 

... 
Простите сметки показва, че няма студенти за нароилите се многобройни 

университети, висши училища, колежи, филиали и т.н. и то при постоянно намаля-
ващия брой абитуриенти и увеличаващия се поток към чужди университети. 

... 
Дори при последните промени в Закона за висшето образование в началото на 

годината депутатите разрешиха платен прием в некачествените специалности на 
университетите, за да ги компенсират за намалената държавна субсидия. 

... 
Сега, когато реформата във висшето образование отново е на дневен ред, е мно-

го важно по кой път ще реши да тръгне държавата – дали ще се втурне да спасява 
западащи структури или ще ги остави да се прочистят, както и кои университети 
и специалности ще насърчи. 

... 
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А и в държава, където желанието да се сдобиеш с диплома преобладава над 
желанието за квалификация и знания, много е лесно пазарът да толерира печатници 
на дипломи, а не ковачници на знания. 

... 
Трудно се закрива университет, дори ако агонизира с години. Това са работни 

места, препитание за града, постоянен приток на хора. Не на последно място универ-
ситетите са удобен пристан за „пенсионирани” политици. А от тях зависи да разчупят 
удобното статукво...” 

По нататък вестник „Труд” (09.08.2016) съобщава следното: 
“... деканът на факултета по лозаро-градинарство доц. К.М. обеща по 50 лв. пре-

мия на всеки преподавател, служител или настоящ студент, който доведе мераклия да 
учи редовно обучение и успее да го запише. 

Деканът пише, че „отново са осигурени средства от анонимен спонсор за награ-
да” и че „ситуацията с кандидатстудентската кампания тази година е драматична” – 
затова приемът на документи ще продължи без прекъсване чак до края на октомври. 

След записването лобистите трябва да предадат трите имена на новия първо-
курсник и ЕГН-то му в деканата, защото „това е единственият начин да персонифи-
цираме приноса на всеки съответно да бъде поощрен за положените усилия.” 

Преподаватели запознати със ситуацията във вузовете прогнозират, че догодина 
мизата може да скочи двойно или дори тройно.” 

Във вестник „Струма” (10.09.2016) В. Георгиев пише за решение на академич-
ния съвет на ЮЗУ „Н. Рилски” да се освободят от семестриална такса през първата 
година студентите от специалност „Математика”, а при успешно завършен първи 
курс студентите ще бъдат освободени от такса за още една година и ще бъдат стиму-
лирани с парична сума в размер на 600 лв., която получават и при успешно завършен 
втори курс. 

В trud.bg (26.09.2016) Деяна Павлова съобщава, че „Няма кандидати за около 
60% от свободните места в Софийския университет. Летвата за влизане в Софийския 
университет продължава да пада. Минималният праг за прием в престижната спе-
циалност „Право” е паднал до 14.02 при максимална 24. Това значи, че кандидат-сту-
дентите с тройки на конкурсния изпит по история и български език могат спокойно 
да се доредят до място в Юридическия факултет, стига да са изкарали малко над чет-
ворки на двете матури... в задочна форма на обучение, незаети остават 35 места ... В 
специалност „История” например има 43 свободни позиции.” 

С вестник „Дума” (23.08.2016) се започва втората дискусионна област – за 
рейтингите: 

„International Ranking Expert Group (IREG) е обществена и независима организа-
ция, която прави сравнителен анализ по единна методология между научните органи-
зации и висшите училища в света. IREG черпи информация от интернет сайтовете на 
организациите и от техните научни публикации, които може да бъдат намерени в 
популярни търсачки като Google, Yahoo, MSN, Ask, Alexa и от две специализирани 
научни бази данни на Google – Google Scholar и Live Academic. Измерването на ка-
чеството става по 4 основни показателя: библиометрични данни за продуктивност в 
дейността на научните елити; обем и яснота на уеб страниците; богатство на предста-
вените в сайтовете информации и препратки за научни и публикационни дейности; 
брой на статиите и цитатите за всяка научна област. 

Групата IREG е създадена през 2004 г. от Европейския център на ЮНЕСКО за 
висше образование (CEPES) и Института за политика във висшето образование във 
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Вашингтон със съдействието на научна група Център за информация и документация 
към Националния съвет за научни изследвания на Испания. Специално за универси-
тетите киберкласацията Webometrics се нарежда до двата международни рейтинга за 
университетско качество – на Шанхайския университет и на в. „Таймс”. 

Ако погледнем класацията на Webometrics на висшите училища, виждаме, че 
Софийският университет за жалост има ново отстъпление – ако миналага година е 
бил на 798-о място в света, за 2016 г. се е наредил на 840-то сред общо 11996, вклю-
чени в рейтинга висши училища. В Европа сред общо 6023 вуза Алма матер заема 
365-то място, а конкретно в Централна и Източна Европа сред 3093 висши училища в 
класацията СУ е на 30-то място. Невидимо за света, от всички български висши 
училища, в световния рейтинг на Webometrics сред 11996 висши училища, следва-
щият наш университет е Пловдивският – но едва на 2371-о място. След него на 
стълбичката до 3000-то място са само ТУ – София (2453-о място), НБУ (2500 поред) 
и ХТМУ (2786-о място).” 

Вестник „Телеграф” (7.09.2016) пише, че за пета поредна година Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” запази позицията си сред 863-те най-престиж-
ни университети в света. Класацията QS World University Ranking, която се прави за 
тринадесета поредна година, оценява университетите на база на шест критерия: ака-
демична репутация, научна репутация, репутация сред работодателите, съотношение 
на студенти и преподавателски състав, цитирания на факултет, брой чуждестранни 
студенти и чуждестранни преподаватели. Алма матер е единственото българско 
висше училище, което от 2012 г. намира място в класаията. Първите пет места заемат 
Масачузетския технически институт, Станфорд, Харвард, Кеймбридж и Калифорний-
ският технологичен нститут (Калтек). 

В Actualno.com (22.09.2016) може да се прочете: За първи път България влезе в 
световната класация на университетите на Times Higher Education (THE). България 
присъства с един университет – Софийския. Той е след първите 800, в графата „801”. 
Класацията, в която тази година включва 980 институции от 79 държави, се изготвя 
на база 13 индикатори, обединени в пет области. 

Класациите по системите IREG, Quasquarelli Symonds, THE и Emoulument.com 
показват световната конкуренция и поставят основателно два предварителни 
въпроса: за рейтинговата система на МОН и за системата за оценка и акредитация на 
НАОА. Но с абсолютно критичен приоритет е въпросът за състоянието на всички без 
изключение 51 висши училища, които са меко казано дефазирани по световните 
рейтинги. Без коментар може да се припомни и следния текст от Стратегията за 
развитие на висшето образование до 2020 година: “Българските висши училища да 
намерят място сред първите 100 в европейската класация и сред първите 500 в 
световната класация.” 

Всеки би си задал един въпрос: Кой или кои и как отговарят за изпълнението на 
тази стратегия? Не се забелязват желаещи да отговорят, а остават само три години. 

Има само един конструктивен отговор, който е и първото предложение пред 
отговорните институции: 

Нужна е дългосрочна (не мандатна) национална оздравителна програма за 
висшето образование с активно и определящо участие на цялата компетентна и не 
плоскомислеща общност. 

Сега не са решения нито масовите фалити, нито широко рекламираните кръпки, 
обявявани за поредни утешителни реформи. 

Второто предложение е: рейтинговата система на българските висши учи-
лища задължително да се съгласува по всички критерии със световните рейтинги. 
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Има, обаче един въпрос, който не много често си задаваме: Къде сме ние като 
университетска общност или като отделни преподаватели в новите реалности, в 
днешния и бъдещ реален свят? 

На този въпрос могат да се търсят много отговори. Един възможен отговор в 
рамките на ограничените възможности и ресурси е в посока на повишаване на 
качеството на образованието. Може да се припомни, че в „Стратегията за развитие 
на висшето образование до 2020 година” е записано, че „60% от държавната суб-
сидия ще са за качество на образованието, което ще се мери чрез система на универ-
ситетските рейтинги и реализация на студентите. До 2020 г. най-малко 40% да са за-
вършили висше образование във възрастовата група 30-34 години. Да се намали с 
60% младежката безработица.” 

Казано накратко, отговорът на нашата академична общност пред студентската 
аудитория трябва да бъде повишено качество, а от всеки преподавател това e: 
усъвършенствани учебни планове и програми за всяка дисциплина с анализ, 
оценка и управление на рискa от предизвикателствата на реалния свят в остра 
конкурентна среда. 

Нека това да се приеме като основна начална цел на настоящето изложение: 
мястото на университетската общност за повишаване качеството на образова-
нието чрез усъвършенстване на учебното съдържание със знания, умения и опит 
по управление на риска от предизвикателствата на реалния свят. 

Тази цел може предварително да се оцени като нова, комплексна и многораз-
мерна, но актуална и в компетентността и силите на многобройни колективи. 

Нека се опитаме да отговорим на въпросът що е реално общество или по-общо 
реален свят на глобалната шахматна дъска. 

Един кратък и непълен списък от имена на реалния свят безкритично включва: 
дигитално общество, финансов капитализъм, постиндустриално общество, информа-
ционен капитализъм, ковбойски капитализъм, либерален капитализъм, неолиберален 
капитализъм, мрежово общество, кризисно общество, общество на прекариата 
(несигурен пролетариат), държавен капитализъм, рисково общество, свят на цветните 
революции, общество, в което мъртвите идеи още бродят сред нас, общество на не-
равенството; [5] общество на възхода на капитализма на бедствията, общество на зна-
нието, [10] свят на турболентност [12] и т.н., а социалните мрежи добавят: икономика 
на споделянето (sharing economy), икономика на съвместната употреба (collaborative 
consumption), икономика на равнопоставени (peer-to-peer, P2P), икономика на on-line 
доверие и лична on-line репутация. Списъкът на имена – етикети непрекъснато се 
допълва в резултат на изследователски търсения и обобщения, литературни образи, 
политически контрасти, внушения, страсти и обещания [5, 8, 9, 10, 12, 15, 18]. 

Предизвикателствата на реалния свят формират изключително многоразмерно и 
многоаспектно пространство на един според обществените нагласи разглобяващ се 
свят. Като се предположи, че не съществува идеален модел има опити да се предло-
жат, например от Л. Джанг осем точки как да се реформира световната икономика за 
да можем да избегнем нови катастрофи [5]. Такава програма за икономическа и 
политическа реформа предлага Джоузеф Стиглиц – нобелов лауреат от 2001 г. Tази 
програма предполага консенсус на всички по всичко, което в обозрим хоризонт е 
невъзможно, но и самият Д. Стиглиц завършва своето изследване с: Today that hope 
is flickering – Днес надеждата едва блещука [15]. 

В Мрежата характеристики, параметри, отделни белези и свойства на реалното 
общество в реалния свят се определят като: риск, криза, напредък чрез кризи, амери-
канизация на света, системна криза на цивилизацията, кибер сигурност, геополиотио-
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чески рекет, преформатиране, фронтови държави, кибер устойчивост, кибервойна, 
нарастващ тероризъм, мигрантска вълна, TTIP, политически инженеринг, хибридни 
войни, масови убийства, затворени мултикултурни ядра – гета (гето изолация), спящи 
клетки, безбрежен либерализъм, бежански нашествия, вълци-единаци, кибершпио-
наж, високо процентна бедност, екзистенциална криза, дългова спирала, прокси 
война, още по-високо процентно неравенство, икономически национализъм, гъвкава 
солидарност, неограничено нарастване на неграмотността, dark.Web, deep.Web, 
Brexit, повсеместна корупция във всички нива, неолиберализъм, задкулисие, марги-
нализация, протекционизъм, глобално затопляне, разпадащи се държави, фило-
фобия, дигитален риск, износ на демокрация, ниска чувствителност към сивата и чер-
ната икономика, киберпрестъпност, формиране култура на безразличието, европей-
ски ценности, геополитически апокалипсис, обезбългаряване, световна дегенерация, 
цивилизационна заплаха, насилствен екстремизъм, глад за идеи, глобален супермар-
кет, социално изключване, страх от страх, 31 вида пол и т.н. и т.н. списъкът е дълъг и 
всеки има усещането, че може да го допълни, продължи във всеки момент и всичко 
ще бъде вярно, безкритично общоприето и обобщаващо [2, 6, 8, 9, 18]. 

Без претенции за обобщение една от основните адекватни характеристики на 
съвременния реален свят е рискът. 

Има като че ли състезание  на лидерите кой по-тъмни и кошмарни хоризонти ще 
очертае и най-тъжното е, че всички (може би и не съвсем всички) са съгласни с това, 
което означава, без да се обобщава, че са неадекватни, плахи и безпомощни. Липсва 
национален проект и да не обобщаваме и световен проект. 

Може кратко да се маркира и за още едно явление в реалния свят. 
Преди повече от две години в реалния свят се появи едно ново явление, когато 

над 65 асоциации на студенти по икономика от повече от 30 държави вярват, че е 
време да се преразгледа преподаването на икономическата теория. Тази вяра форми-
ра международен апел на студентите за плурализъм в икономикса „It is not only the 
world economy that is crisis. The teaching of economics is in crisis too, and crisis has 
consequences for beyond the university walls.” ISIPE – International Student Initiative 
for Pluralism in Economics, http://www.isipe.net [19]. 

Накратко в призива на студентите се казва: 
Време е да се преразгледа преподаването на икономикс и ние сме неудовлетво-

рени от драматичното свиване на учебните програми. 
Това отсъствие на интелектуално разнообразие не само задържа образованието 

и изследванията, то ограничава нашата способност да се борим с многоразмерните 
предизвикателства на 21-ви век – от финансовата стабилност до хранителната сигур-
ност и измененията на климата. Реалният свят трябва да се върне в аудиторията. 

Като единни без отчитане на границите между държавите ние апелираме за 
смяна на курса без да твърдим, че има перфектен отговор, но без съмнение студен-
тите ще спечелят от излагане на различни перспективи и идеи.  

Три форми на плурализъм трябва да бъдат в същността на учебните програми: 
теоретична, методологична и интердисциплинарна. 

Пълно и изчерпателно обучение по икономикс трябва да стимулира балансира-
ното излагане на различни теоретични перспективи от обикновените научни школи 
на неокласическите базирани подходи, до голяма степен изключените класически, 
пост-кейнсиански, институционални, екологически, феминистки, марксистки и 
австрийски традиции между другите. Болшинството студенти от икономическите 
специалности завършват без да срещат такива различни перспективи в класните стаи. 
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Много важно е сърцевината на учебните програми да включва курсове, които 
осигуряват контекстно и благоприятно рефлексивно мислене в икономикса и нейните 
методи като се включва философия на икономикса и теорията на знанието. Теориите 
не могат да бъдат независимо разбрани от историческия контекст, в който те са били 
формулирани, на студентите трябва систематично да се излага историята на иконо-
мическата мисъл и класическата литература по икономикс, а също така и по ико-
номическа история. Икономическото образование трябва да включва интердисцип-
линарни подходи и да позволява на студентите да се ангажират с други социални и 
хуманитарни науки. 

Икономиксът е социална наука: комплексните икономически явления могат 
рядко да бъдат разбрани ако се представят във вакуум, отдалечени от техния социо-
логичен, политически и исторически контекст. 

Промяната ще бъде трудна – това винаги е така. Но това вече става. Всъщност 
студентите от цял свят започнаха промяната стъпка по стъпка, организирахме работ-
ни групи, семинари, конференции, анализирахме текущите програми и съставихме 
алтернативни програми, започнахме да се обучаваме сами и на нови курсове, които 
ние бихме искали да изучаваме. Сега ние Ви каним – студенти, икономисти и не ико-
номисти да се присъедините към нас и да създадем критична маса необходима за 
промяната.  

Накратко това е същността на международния апел на студентите за плура-
лизъм в икономикса. Тази същност не се нуждае от коментар, а поставя много 
въпроси пред образованието. 

Почти две години са минали след като ISIPE публикува своя апел (open letter) 
[19] за да обърне внимание за липсата на плурализъм в икономиката. През тези две 
години широки групи от студентски асоциации са обединени от ISIPE в техните 
университети и извън тях. 

За бъдещо консолидиране на международното движение и да споделят опит и 
успехи от целия свят втората Генерална Асамблея бе проведена в Париж през април 
2016 г. с повече от 70 участници, представящи групи от пет континента. 

ISIPE отново подчерва неудовлетвореност от ограничаване в аудиториите да се 
обучават как да преодоляват рисковете на многоразмерните предизвикателства на 
реалния свят. Сега тази неудовлетвореност се пренася от икономикса и към други 
академични специалности. Все по-императивна е необходимостта: всеки студент да 
бъде подготвен да се бори с предизвикателствата на 21-ви век, да се изправи 
срещу рисковете в челен сблъсък. 

Критичните щрихи от Мрежата очертават едно ново заглавие: 
 

Реалният свет е риск 
 

 „... А облак лази,  
Расте и вий снага космата, засланя слънце; 
В небесата тъмней зловещо... Милост няма!”. 

Градушка 
П.К.Яворов, (1978-1914). 

 

П. К. Яворов с категорична образност определя риска като неизбежно явление. 
Изучаването на риска, управлението на риска или, както често се пише, риск 
мениджмънта (като синоним) е в предмета на различни науки, в конструкциите на 
много теории, в огромното разнообразие от методи, модели, алгоритми, програми, 
устройства и системи на техниката, технологиите и човека. [2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17]. 
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Много автори считат, че думата „риск” произхожда от староиталианската дума 
„riscio” и „risco” и означава дръзвам, решавам се, осмелявам се, а това е по-близко 
до вземане на решение, до избор, резултатът на който не е известен, отколкото до 
жребий или хазарт. В българския език думата „риск” е приета през френската дума 
„risqué” и поради това в превес има определянето на риска като възможно нежелано 
явление. Например рискът е: 

 възможна опасност, действие на слука, възможна загуба при търговска сдел-
ка (Български тълковен речник – 1984); 

 възможна опасност, действие на слука с надежда за успех, възможна загуба 
при търговска сделка (Речник на чуждите думи в българския език – 1982); 

 опасност, рискованост, отговорност (Български синонимен речник – 1987); 
 възможна опасност, евентуална загуба, провал и др. (фр. risqué) (малък реч-

ник на чуждите думи в българския език – 1999); 
 риск – премеждие, опасност, готовност за излагане на опасност с надежда за 

успех; фр. Risqué рискувам върша, предприемам нещо с „риск”, тур. на 
„късмет”, очаквайки честите случайности, излагам се (на) премеждие; фр. 
risquér. (Стефан Младенов. Речник на чуждите думи в българския език – 
фототипно издание от третото допълнително поправено и разширено изда-
ние от 1947 г., Издателство „Век 22”, София, 1992, стр. 361); 

 риск (фр. risqué от ит. riscio) 1. Възможна опасност. 2. Действие наслуки с 
надежда за успех. 3. Възможна загуба при търговска сделка във валутните и 
в кредитните операции, в застрахователното дело и др. (Речник на чуждите 
думи в българския език – второ фототипно издание. Издателство на Българ-
ската академия на науките, София, 1992 г., стр. 743). 

 

Любопитно е да се отбележи, че този смисъл не е променен съществено през 
годините. Например в третото издание на речника на чуждите думи на Д. Футеков от 
1932 г. може да се открие следното: 

 „рискувам (фр.); осмелявам се; правя нещо на щастие; рискувам да загубя 
всичко = втурвам се главоломно; той много рискува = много е смел; 

 риск, осмеляване, предприемане на действие на щастие и свързаната с него 
опасност с цел за постигане успех; с риск на живота си = при опасност да 
бъда загубен или умра; поемам риска = загубата. 

Рискът е събитие или група родствени случайни събития, нанасящи ущърб на 
обект, притежаващ дадения риск. Под обект се разбира материален обект или иму-
ществен интерес или някакво свойство на обект, а ущърб (щета) е влошаване или 
загуба на свойство на обекта. Рискът като събитие или като съвкупност от съби-
тия притежава множество от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка 
от която има своя вероятност и размер на щетата. Рискът може да се приеме още 
и като опасност от нещо несигурно, като отрицание на увереността. Несигурността са 
съмненията, които има един човек по отношение на възможността да предвижда кои 
от всички възможни изходи ще се сбъднат. Несигурността е личното усещане за 
риска. 

Съществуващото разнообразие на дефиниции за риска показва, че това 
явление е многоаспектно, с разнообразни мнения за неговата същност, с мно-
жество несъвпадащи, а често и противоположни реални основания за причини-
те, които го пораждат, а понякога и неадекватното използване на тази категория 
в реалната практика. И поради тези съображения, далеч от установеност е единна и 
обща класификация на огромното разнообразие от рискове. Един не особено систе-
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мен, но дихотомичен поглед върху съществуващите класификации ни предлага 
следното разнообразие: глобален и локален; измерим и неизмерим; единичен и общ; 
чист и спекулативен; застраховаем и незастраховаем; екзогенен и ендогенен; чист и 
алтернативен и т.н. Като се уважават усилията на множество изследователи в полето 
на всеобхватни и непротиворечиви класификации, може да се приеме и един прагма-
тичен подход, насочен към точно дефиниране на конкретния за дадената цел риск, 
без да се търси неговата принадлежност към една или друга класификация. Този 
прагматичен подход е целесъобразно да се следва особено при решаването на практи-
чески задачи в съответствие с определени законови и подзаконови нормативни актове. 

Рискът е една от най-важните категории, които изразяват мярката за опас-
ност на определени ситуации, в които има потенциални фактори, неблагоприятно 
въздействащи върху човека, обществото или природата. Рискът в съвременната 
наука, култура и общество е също такава обобщаваща и широка категория като грях, 
справедливост, ценност, смисъл и т.н [11, 14]. 

Категорията „риск” се използва в много обществени, природно-математически, 
медико-биологически, технически и военни науки. Всяка от тези науки има свой 
предмет и обект, своя насоченост в изследването на риска и използва за тези цели 
свои специфични методи и модели. Развитието на съвременното знание за риска, от 
всяка наука, е предпоставка за неговото обединение, за създаване в бъдеще на обща 
теория на риска. 

В международната практика широко се използват стандарти за риска и 
управлението на риска [20]. Едно конспективно изложение може да започне, на-
при-мер с БДС ISO 31000 Управление на риска – принципи и указания, който 
дава следните термини и определения: 

Риск – влияние на неопределеността за постигането на цели; 
 влиянието е отклонение, положително и/или отрицателно, по отношение на 

дадено очакване; 
 целите може да имат различни аспекти (например финансови, свързано със 

здравето и безопасността или околната среда) и може да се отнасят за раз-
лични нива (стратегическо ниво, ниво на проект, продукт и процес или за ця-
лата организация); 

 даден риск често се характеризира чрез посочване на потенциални събития 
или последствия, или на комбинация от тях. Събитието е възникване или из-
менение на дадена конкретна съвкупност от обстоятелства, а последствие е 
резултат от дадено събитие, засягащ целите; 

 даден риск често с изразява като комбинация от последствията от дадено съ-
битие (включително промени в обстоятелствата) и от тяхната възможност 
(правдоподобност, вероятност); 

 неопределеност е състоянието на непълна информация относно разбирането 
или познаването на дадено събитие, неговите последствия или възможност. 
 

Управление на риска – координирани дейности за ръководене и насочване 
на дадена организация по отношение на риска. (ISO/IEC Guide 73). 

Съвпадащи термини и определения за риска и управление на риска са и в БДС 
ISO/IEC 27005. Информационни технологии – методи за сигурност – управление 
на риска за сигурността на информацията. 

Допълнително е записано в забележка 6: Рискът за сигурността на инфор-ма-
цията се свързва с възможността заплахите (threat) да използват уязвимостите 
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(vulnerability) на един информационен актив или група от информационни активи 
и по този начин да предизвикат вреда за организацията. 

Съответно в БДС ISO/IEC 27000. Информационни технологии – методи за 
сигурност – системи за управление на сигурността на информацията се дават 
след-ните термини и определения: 

Актив – всяко нещо, което има стойност за организацията. Съществуват разли-
чен тип активи, включително: информация, софтуер, физически услуги, хора и тях-
ната квалификация, умения и опит и нематериални ценности, например репутация и 
общоприета представа. 

Информационен актив – познание или данни, които имат стойност за органи-
зацията; 

Риск – комбинация от вероятността за случване на дадено събитие и 
неговите последствия (ISO/IEC Guide 73); 

Управление на риска = управление на риска (БДС ISO/IEC 27005; ISO/IEC 
Guide 73) с допълнение забележка: Управлението на риска като цяло включва оценя-
ване на риска, третиране на риска, приемане на риска, обсъждане на риска, наблюде-
ние и контрол на риска и преглед на риска. 

Система за управление – рамка от политики, процедури, указания и свързани-
те с тях ресурси за постигане на целите на организацията. Политиката е общо намере-
ние и насоки, официално изразени от ръководството. Процедурата е определен начин 
за извършване на дейност или процес, което е съвкупност от взаимосвързани или 
взаимодействащи си дейности, които преобразуват входните елементи в изходни 
(ISO 9000). Указанието е препоръка за това какво се очаква да се направи, за да се 
постигне целта. 

Заплаха – потенциална причина за нежелан инцидент, който може да причини 
вреда на дадена система или организация. 

Уязвимост – недостатък в актив или механизъм за контрол, от който дадена 
заплаха може да се възползва. Механизъм за контрол е средство за управление на 
риска, включващо политики, процедури, указания, практики или организационни 
структури, които могат да бъдат административни, технически, управленски или 
юридически по своята същност. Механизмът за контрол също така се ползва като 
синоним за предпазна мярка или контра мярка. 

Внимание заслужават в това число и от приложни аспекти стандартът на 
Австралия и Нова Зеландия AS/NZS 4360 и американските стандарти на National 
Institute of Standards and Technology: NIST SP 800-30; NIST SP 800-100. 

Изучаването, познаването и прилагането на стандартите улеснява общуването 
между производители, потребители и власти, служат за основа при оценяване на 
съответствието и при договаряне по отношение на технически изисквания и предпи-
сания. 

 

В практиката се използват различни схеми на процеса на управление на 
риска [11, 16]. Общото във всички схеми е, че те са многоетапен многопроцедурен 
процес. Най-често се систематизират следните шест етапи: 

Етап 1. Анализ на риска: разкриване (установяване), идентификация на всич-
ки индивидуални рискове в общия рисков спектър. 

Етап 2. Количествена и/или качествена оценка на установените индивидуал-
ни рискове и техните характеристики. 
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Етап 3. Избор на инструмент и/или инструменти за въздействие за недопус-
кане, ограничаване, отстраняване или неутрализиране на нежелано събитие. Инстру-
ментите могат да са: стандарти, норми, правила, инструкции, предписания, методики и др. 

Етап 4. Вземане на решение: определяне на необходимите ресурси, разпреде-
ление на отговорностите, анализ на средата или обекта. 

Етап 5. Непосредствено въздействие: реализация на избраните инструменти 
и/или инструменти върху средата или обекта. 

Етап 6. Мониторинг и контрол на въздействието: регистрация, отчет, кориги-
ране и оценка на въздействието, допълване и/или изменение на общия рисков спектър. 

 

Изборът на инструмент и/или инструменти за въздействие се определя от избра-
ната или предпочитана стратегия за управление на риска [11, 14]. Почти като 
дефиниция: стратегията е изкуство за водене на война (З. Футековъ, Речникъ за чуж-
дите думи, 1932). Обобщено за управление на риска като теория и практика се из-
брояват най-често четири основни стратегии: 

� избягване на риска; 
� превенция на риска; 
� приемане (поемане) на риска; 
� трансфер (прехвърляне) на риска чрез три метода: хеджиране, застрахо-

ване и диверсификация. 
 
Реалните конкретни проблемни ситуации по управление на риска могат да ин-

дуцират прилагането на различни смесени (mix) стратегии. 
Новите реалности предопределят нови подходи към риск мениджмънта. Тези 

подходи предполагат нетрадиционно разглеждане на управление на риска не само 
като специализирана и в много отношения обособена и епизодична дейност, а като 
пълно ориентиране на всички – от редовите служащи до висшите мениджъри, към 
риск мениджмънта. Много често този нов подход, в тази нова парадигма риск 
мениджмънтът се определя като комплексен (интегриран, стратегически) риск 
мениджмънт на цялата организация, на цялото предприятие ERM (enterprise – 
wide risk - management) [11, 12]. Тогава рискът е всяко събитие или действие 
(вътрешно или външно), което може неблагоприятно да въздейства върху реализира-
нето на целите на организацията. А управлението на риска е структуриран и после-
дователен подход, който обединява стратегии, процеси, хора, технологии и опит 
за оценка и управление на факторите на неопределеност, с които се среща всяко 
предприятие в процеса на създаване на стойност. Или с други думи – целта на 
всеки риск мениджмънт на предприятието е създаване, защита и нарастване на богат-
ството и ценностите на акционерите чрез управление на факторите на неопределе-
ност, които могат да влияят както отрицателно, така и положително върху достигане-
то на целите на това предприятие. 

В практиката ERM се определя и като “система за управление на риска в 
предприемачеството”, но това е неточно и ограничено разбиране. 

На Таблицата е показано сравнението между стария и новия подход, между но-
вата и старата парадигма. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 26

Таблица. Основни черти на новата и старата парадигма  
на риск мениджмънта 

 

Стара парадигма Нова парадигма ERM 
Фрагментиран риск мениджмънт: 
всеки отдел самостоятелно управлява рис-
ковете (в съответствие със своите функ-
ции). Преди всичко това се отнася до сче-
товодния, финансовия и контролно-реви-
зионния отдели. 

Интегриран (обединен)  
риск мениджмънт: 
управлението на риска се координира 
от висшето ръководство; всеки 
сътрудник на организацията разглеж-
да риск мениджмънта като част от 
своята работа. 

Епизодичен (прекъснат) риск мениджмънт: 
управлението на рисковете се осъществя-
ва тогава, когато мениджърите смятат 
това за необходимо. 

Непрекъснат риск мениджмънт: 
процесът на управление на рисковете 
е постоянен. 

Ограничен риск мениджмънт: 
отнася се преди всичко до застраховател-
ни, бизнес и финансови рискове. 

Разширен риск мениджмънт: 
задъжително се разглеждат всички 
рискове и възможността за тяхната 
организация, контрол и управление. 

Риск мениджмънт ориентиран към: 
разходи, загуби, щети, бедствия и опас-
ности. 

Риск мениджмънт подчинен на: 
богатството и ценностите 

 

Новата парадигма на риск мениджмънта на организацията (интегрирано управ-
ление на риска) предполага особена култура на „общуване” с риска до толкова, 
доколкото чрез управлението на риска създаването, защитата и нарастването на 
стойността и ценностите на организацията става въз основа на следните фактори: 

 знание на рисковете, тяхната взаимна връзка, а също така информация за 
възможните компенсации на равнището на риска, което се счита допустимо 
от ръководството на организацията и заинтересованите лица; 

 разбиране на това как рискът се отразява върху финансовото положение и 
доходите на организацията, а така също сведения за вероятностите и равни-
щето на значимост на всички рискове; 

 анализ на съществуващите противоречия в риск мениджмънта на организа-
цията и мерки за ефективно разпределение на ресурсите с отчитане на сте-
пента на риска; 

 намаляване на измененията на печалбата за сметка на разработване на систе-
ма за стимулиране на основа на риска, търсене на нови възможности за фи-
нансиране и/или предаване на риска с използване на съществуваща инфра-
структура за управление на риска. 
 

Особената култура на „общуване” е и в дефиницията на стандарта ISO/IEC 
Guide 73: „Културата на организацията се отразява в нейната система за управ-
ление на риска.” 

Проектирането, изграждането, функционирането и развитието на система за ин-
тегрирано управление на риска на цялата организация обхваща много широк кръг от 
изследвания, анализи, дейности и решения по: конструирането на обща концепция за 
интеграция; програма за управление на идентифицираните рискове в организацията; 
ситуационни планове за управление на риска при кризи; сформирането на организа-
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ционна структура по управление на риска; сигурна информационна система; система 
за обучение, поощряване и стимулиране в организацията, свързана с управлението на 
риска; финансови, психологически и правни аспекти на интегрираното управление на 
риска и т.н. Самостоятелно място в ERM трябва да се отдели и за определянето на 
ключовите индикатори: key performance indicators, key success indicators и key 
risk indicators. Всичко това зависи от спецификата на всяка организация, от средата 
и от множество външни и вътрешни фактори и конкретни условия. 

И още нещо. При конструирането на ERM за организация с много голям брой 
индивидуални рискове, които определят широк рисков спектър се предполага ран-
жиране на  рисковете и отделяне на приоритетните (ключовите), които трябва да бъ-
дат в полето на внимание. Например, ако за една организация рисковия спектър 
включва: земетръсен риск, преминава през риск от burnout, или риск от стрес и риск 
от публично-частно партньорство до риск от сблъсък с небесно тяло и т.н. още ня-
колко десетки (а може би и повече) индивидуални рискове, то намирането на приори-
тетните рискове е наложително.  

При проектирането и експлоатацията на ERM трябва да се решават и проблеми 
на риска и наказателната отговорност. Например в [3] се показва възможността от 
прилагане на критерия съотношението между вероятността за постигане на благо-
приятен резултат и вероятността за вреда. Това предполага установяване на опреде-
лени рамки за правомерност на риска, а от тук и за изграждане на адекватни правни 
норми. 

Една характерна особеност на интегрираното управление на риска на цялата 
организация е перманентната ориентация към нови рискове и кризи. А такива, 
както е известно, не липсват и няма никакви доказателства, че ще бъдем свидетели на 
тяхното изчерпване. Рисковете много често са взаимозависими и така могат да фор-
мират или разрушават мрежи и в един хиперсвързан свят влизат в глобални 
мрежи от мрежи от рискове. Така могат да се образуват неизвестни системни рис-
кове, които може да се проявят с каскадно, йерархични или със сложно много-
свързано поведение в киберптостранството. 

 

1989 година преобърна света 
 

„Технологията – това е независимата променлива на 
цивилизацията. Искаме или не искаме, тя самата при-
вежда себе си в движение и всяко ново откритие води до 
появата на следващите. Самото развитие на тенологията 
напомня кратко казано течение на река Висла, както на 
всеки е известно не тече като стрела, по права линия до 
Балтика. Тя придобива формата си не защото е търсила 
притоците си, а защото избира пътят на най-малкото 
съпротивление. С технологията е същото. Опитите тя да 
се управлява са безуспешни: технологията винаги атакува 
тези места, които са лошо защитени. Тя се появава там, 
където най-малко от всичко са я очаквали.” 

Кошмарите на футуролога 
Станислав Лем – Краковският оракъл 

 

Историята помни имената на много императори, царе, тирани, лидери, водачи, 
учени, творци и новатори, които промениха света, но един съвременник преобърна 
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света, когато през 1989 година Tim Berners-Lee (Тим Бърнърс-Лий), физик в 
Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN), 
предлага концепцията Web (World Wide Web) като графичен потребителски 
интерфейс с цел да се опрости комуникацията между учените-изследователи и първо-
начално разработва езика за формиране на хипер текст (HTML – Hyper Text Markup 
Language). Много скоро CERN започва дейност по разпространяване на Web и по 
подпомагане разработването на Web сървъри в различни лаборатории по света. 

Сега Web дава огромно множество от предимно независими ресурси и приложе-
ния изцяло ориентирани към потребителя. Достъпът до приложенията не зависи от 
разстоянията, може да се извършва със сравнително нисък контрол чрез разнообраз-
ни крайни устройства към произволна точка на Интернет [1, 6, 13]. Сега в MIT Тим 
Бърнърс-Лий работи по нов проект Solid (Social-linked data) за съхранение и 
контрол на лични данни във виртуални капсули. 

Според някои обобщени данни от 2011 година над 90% от Интернет потребите-
лите ползват Web технологии. [1] 

Интернет не само, че промени, то преобърна света, предостави на всеки инди-
вид нови възможности за комуникации от всяко място и по всяко време, за разширя-
ване на знанията и уменията, създава се нов социален инженеринг, манипулации, 
спекулации и пристрастявания на хората от ранна детска възраст, които дори се 
определят като „дигитални по рождение”. 

Настъпи дигиталната ера, дигиталното общество, което е съвременната еволю-
ция на човешката цивилизация. Променят се начина, по който мислим и действаме, а 
промяната на интелектуалните навици като цяло има безусловно и критична роля за 
човешката история. 

Тим Бърнърс-Лий дефинира семантичния Web като нова парадигма в използ-
ването на глобалната мрежа: The Semantic Web is not a separate Web but an extension 
of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling 
computers and people to work in cooperation. 

След 1989 година се създаде хиперсвързан свят, населен с мрежови човеци. 
Тук само може да се маркират darkWeb и deepWeb, които имат своето място от 

тъмната страна на дигиталното общество. 
От друга страна, все по-често се привлича вниманието на обществото върху 

такива явления като киберриск, киберзаплаха, киберпрестъпност, киберсигурност, 
конфликти в киберпространството, кибертероризъм, кибервойна, кибершпионаж, 
кибервъздействие и противодействие, кибератака, киберустойчивост, в които задъл-
жително е включена приставката „кибер”. Нека да се припомни, че тази приставка е 
от старогръцката дума kibernetes, която означава кормчия на кораб. В по-ново време 
т.е. в далечната 1948 г. американският математик Норбърт Уинър определи кибер-
нетиката като „управление и връзка в животното и машината” [6]. 

В смисъла на Норбърт Уинър „киберпространството” най-общо може да се оп-
редели като „взаимно свързана и непрекъснато развиваща се виртуална система, 
която осигурява управление и предаване на информация от всички технически 
средства (неща), без които е невъзможен съвременният свят”. 

От това определение следва, че всеки от нас като ползвател с мобилния си теле-
фон, компютър, таблет или друго устройство в компютърната мрежа  е елемент от 
киберпространството. Следователно всеки от нас е заплашен, уязвим и в рискова 
ситуация [1, 6, 13]. 

Киберпространството не е публична собственост и е извън контрола на държа-
вата и нейните структури. То е нещо като международни води, но компютърните 
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мрежи и устройствата могат да имат държавен, корпоративен или частен собст-
веник.[6] Поради това киберпространството е твърде специфичен правен субект, но 
това не означава, че не могат да се приемат нужни решения. Например, определени 
среди у нас настояват за необходимостта от закон за интелектуалната собственост 
във виртуалното пространство. В САЩ още от 1998 г. има приет „Закон за авторско-
то право в дигиталния век” (The Digital Millennium Copyright Act – DMCA). 

Председателят на ЕК в традиционната годишна реч на 14.09.2016 г. в Страсбург 
предвижда до всички големи европейски градове до 2020 г. да имат достъп до безпла-
тен безжичен Интернетм а до 2025 г. на цялата територия на ЕС да има 5G мрежи. 

Киберпространството като непрекъснато развиваща се система във виртуалното 
пространство е обект на множество прогнози. Например, според Cisco Systems към 
2020 г. в Интернет ще функционират 50 млрд. устройства, а както показва практиката 
всяко новопоявило се устройство става кибермишена [6]. Известни са множество 
факти за изтеглени банкови карти, лични данни, корпоративна информация, данни от 
държавни организации, фишинг атаки и т.н. Например, компанията Yahoo през 
август 2016 г., разкри че при хакерска атака срещу мрежата е била открадната през 
2014 г. лична информация на поне 500 милиона акаунта в електронната поща на 
Yahoo Mail, както и от Flickr. Компанията приканва всички абонати на електронната 
й поща, които не са сменяли паролите си през последните две години да сторят това. 
Потребители са подали съдебни искове срещу Yahoo заради кибератаката. 

Примерите са много, а някои от тях са дори класически [6]. Често се посочва ка-
то пример проникването през 2011 г. на работещата за Министерство на отбраната на 
САЩ корпорация Lockhead Martin като най-напред се прониква в компанията RSA, 
която предоставя шифрови кодове на Lockhead Martin, а самото проникване в RSA 
става поради невниманието на сътрудник от управляващата компания EMC, отворил 
получен по електронна поща файл във формат Excel [6]. 

Следващият пример може да е от 2008 г., когато се установи, че злосторниците 
могат да получат несанкциониран достъп до имплантираните кардио стимулатори – 
пейсмейкъри. По-късно се оказа, че чрез безкабелни връзки на голямо разстояние 
могат да се управляват имплантираните в човешкото тяло компютърни дозаторни 
устройства за инсулин. Това означава, че може да се управлява дистанционно не само 
импланта, но и целия живот на човека [6]. 

Като трети класически пример е случилото се  през 2010 г., когато се установи, 
че компютърния червей Stuxnet е успял да извади от строя центрофугите в секретния 
завод за обогатяване на уран в иранския град Нетеиз. Stuxnet за първи път успя да 
разстрои аналогови електронни устройства [6]. 

Има данни от федералната служба по информационна сигурност на Германия, 
че хакери са проникнали в системата за управление на пещите в един металургичен 
завод и в резултат, на което е отказал механизмът за изключване на доменна пещ и 
това е довело до огромни загуби [6]. 

Могат да се добавят още два широко известни и успешни атаки. 
Заразените с вируси компютри се включват в мрежови хакерски атаки, като част 

от ботнет (от robot и network), в която хакерите взимат „под наем” тези заразени 
устройства и чрез тях осъществява DOS-атаки [6]. 

При заплахата cross-site scriping (XSS) се използва специален символ, който 
вмъкнат заставя Web браузера (с интерпретатор на WEB език от ниво Java, PHP, Perl 
и други) да превключва от обработка на данни към обработка на кодове. Ако HTML 
страницата се инициализира като данни, то хакерът може да включи признак чрез 
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Java script код, който провокира интерпретатора на Java script и ако приложението не 
филтрира такива символи, то XSS се вмъква успешно и може да използва account на 
потребителя и други данни и атрибути [1]. 

Примерите за киберзаплахи, атаки и рискове са неизброими [1, 6, 13]. 
Световната практика показва, че за активно противодействие на кибервойната, 

за гарантиране на мрежова и информационна сигурност – киберустойчивост се създа-
ват нови институции, проекти и програми, отделя се значителен финансов и човешки 
ресурс. Може да се маркират например два европейски проекта: FORWARD за иден-
тифициране на информационна критична инфраструктура и Sys Sec Web Page за 
Европейска мрежа за управление на рисковете и заплахите в Интернет на бъдещето 
[1, 22]. 

У нас Министерският съвет на 13 юли 2016 г. прие национална стратегия за 
киберсигурност „Киберустойчива България 2020” („CyberResilient Bulgaria 2020”) 
[21]. С три приложеня: SWOT анализ за състоянието и предизвикателствата пред 
България в киберпространството, фази и пътна карта за реализиране на стратегията; 
Речник. Създават се Съвет по киберустойчивост, Национален координатор по кибер-
сигурност към Министерсия съвет и Национална система за управление при кризи. 

С приемането на Национална стратегия се транспонира Директива на ЕС и ЕП 
относно мерки за гарантиране на високо ниво за мрежова и информационна сигур-
ност в ЕС и за защита на политическите и избирателните права на гражданите и в ки-
берпространството. Специално внимание заслужава и създадения Съвместен център 
за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберотбрана 
на НАТО в Естония (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence). 

Международният опит безусловно показва, че определящо място в киберсигур-
ността заемат държавата и нейните структури, които са отговорни за защитата на 
всеки гражданин и организация от хакерски атаки. Паралелно с тази отговорност 
много секретни служби (и не само те) търсят възможности за проникване в уязвими 
места на мрежи, устройства и продукти, да ги поставят под наблюдение и контрол. 

Много дискусионен и спорен проблем е до какво равнище е възможно държа-
вата и службите да проникват във виртуалното пространство срещу гаранции от тях-
на страна за киберсигурност. Нещо повече, все по-широко се обсъждат във връзка с 
антитерористичното законодателство проекти за тотален електронен контрол – гло-
бален Биг брадър. 

Киберпространството и като Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) се 
разширява с експоненциална скорост и завладява нови пространства. Поради това 
нарастват отговорностите на изследователи, проектанти, конструктори и производи-
тели на компютърни и комуникационни системи, програмни продукти, автомобили, 
медицинска техника, битова техника, охранителни системи, продукти за дома и лич-
ните развлечения и т.н. за решаване на проблемите на киберсигурността още на 
идейна фаза [6]. Това предполага включване във всички фази на специалисти: физи-
ци, инженери, икономисти, математици, юристи, политици, а това е непълен списък. 
В редица държавни структури и компании не се боят от наказателна отговорност да 
използват в своята дейност по киберсигурността изявени хакери и дори да им пред-
лагат възнаграждения. Например в Холандия Центърът за осигуряване на сигур-
ността има програма, според която хакерите могат да съобщават за открити от тях в 
мрежата или програмите на уязвими места без страх от преследване. Американската 
администрация не споделя тази идилия и се счита, че тези хакери-търсачи могат да 
навредят на изграждането на „глобална имунна система” [6]. 
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Всеки студент като отделен потребител на Web технологиите като мрежови 
гражданин на дигиталното общество трябва да премине пътя от елементарната 
школска компютърна грамотност до непрекъснато надграждаща се висока ди-
гитална грамотност, което означава да познава съответните стандарти, дирек-
тиви, регламенти, нормативни и поднормативни актове и инструкции, да спазва 
изискванията, нормите и да има изградено поведение и практически навици. 
Определят се и области на поведение, с които трябва да се съобразява всеки като: 
етикет, комуникация, образование, достъп, търговия, отговорност, права, безопасност 
и сигурност. Обобщено се формират ключови области: дигитална компетентност, ди-
гитална етика, дигитална чувствителност и дигитално участие [1, 6, 13]. 

Едно просто изброяване на практическите средства на личната дигитална 
хигиена включва: вместо увеличаване броя на символите в паролите, използване на 
загадки (puzzles) на пръстови отпечатъци, на честотни поредици, актуализиране на 
антивирусния софтуер, информиране за новите хакерски заплахи, двойна авториза-
ция на електронната си поща и акаунтите в социалните мрежи и много други преван-
тивни средства с технологичен и/или социален характер [1, 6]. 

Всеки потребител е длъжен да знае, че в практиката намират място системи – 
информационни хранилища, които изследват съдържанието на информацията на Big 
Data масивите и позволяват да се правят изводи за навиците на потребителите, 
връзките и интересите. В много страни законодателствата разрешават колекционира-
нето на открити данни за пълнолетни граждани. Например, компанията IDI 
(Interactive Data Intelligence) само за една година е успяла да събере за всеки възрас-
тен в САЩ определена информация. Счита се, че това е най-голямата компания на 
пазара в САЩ, а от базите от данни idiCORE купувачите на масиви могат да научат 
много, което определено вълнува и официалните власти. 

Непрекъснато се предлагат и нови средства за киберсигурност, например услу-
гата Google mail, която отчита кога потребителя влиза в електронната си поща от 
необичайно място и иска потвърждение по неговия мобилен телефон, че това не е 
някой друг [1]. 

Всеки студент като потребител трябва сам да се грижи за собствената си 
имунна система за киберсигурност, тъй като едно неразумно или дори неумиш-
лено действие може да разруши глобалната имунна система на обществото. Тук 
трябва да се маркира и за едно ново явление „специалисти”, които предлагат „про-
дукти за киберсигурност” със съмнително измамно качество и дори с опасни последици. 

Дълбок смисъл за киберсигурността има твърдението: Искаш ли да защитиш 
себе си не се осланяй на никой друг [6]. 

В заключение на този конспектен и фрагментарен преглед на риска и риск 
мениджмънта, на дигиталната грамотност, на киберустойчивостта, киберсигурността, 
на киберриска и отговорностите на всеки маркират необходимостта от една широка 
компетентност и практически умения у всеки студент във виртуалното образо-
вателно пространство, още в компютърната зала, в класната стая, независимо 
от рамките на изучаваната дисциплина и специалност. А това означава нова по 
характер научна квалификация и компетентност, висока отговорност и взискателност 
от целия академичен състав. Това е дефинитивна необходимост, наложена по волята 
на реалния свят. Да се надяваме, че ще се индуктират освен противоречиви мнения и 
размисли  и ползотворни решения. Мисията на академичната общност в едно раз-
ширяващо се по експонента знание е да преодолява плоското (почти по Евклид 
III в. пр. Хр.) едностранно мислене в този непрекъснато деформиращ се реален свят. 
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Всяко забавяне работи срещу бъдещето, срещу бъдещите поколения. 
 

„Единственото, което може да ни спаси е една стара мечта 
на човечеството: световен мир и световна организация. 
... от джунглата не може да възникне нова етика.” 

Моят живот и възгледи 
Макс Борн (1882 – 1970) 
Нобелов лауреат от 1954 год. 
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Резюме: В статье представлена авторская трактовка инфраструктуры под-
держки малого бизнеса в Российской Федерации, представленная как трёхуровневая 
система с выделением федерального, регионального, местного уровня. Выявлены 
проблемы, сдерживающие ее эффективное функционирование как организационного, 
так и экономического характера. Обозначены пути решения проблем формирования 
и развития системы инфраструктурной поддержки малого предпринимательства. 
Одним из основных условий развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса  
является создание научно-методологического обоснования нормативно-правового, 
административного, экономического, финансового инструментария регулирования и 
формирования ее составляющих. 
 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, инфраструктура под-
держки, система. 
 
Abstract: The article presents the author's interpretation of the infrastructure of support of 
small business in the Russian Federation, introduced as a three-level system of allocating 
federal, regional and local level. The problems impeding its effective functioning, both 
institutional and economic issues. Outlines the solutions to problems of formation and 
development of the system of infrastructural support of small entrepreneurship. One of the 
basic conditions of the development of infrastructure to support small businesses is to 
create scientific and methodological substantiation of legal, administrative, economic, 
financial management tools and the formation of its constituents. 
 
Key words: small business, small business, infrastructure support, system. 
 
 

Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит от эффектив-
ности использования экономических ресурсов, и самого важного из них, на взгляд 
автора – малого бизнеса. Во всех странах с рыночной экономикой, малый бизнес 
является резервом экономического роста, он наиболее мобилен и гибок в современ-
ных условиях, чем в значительной степени создает конкуренцию большому бизнесу. 
Малое предпринимательство (МП) способствует структурной перестройке экономи-
ки, решает социально-экономические задачи, такие как: создание рабочих мест, под-
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держание социальной стабильности, формирование среднего класса, и как следствие, 
улучшение качества продукции и обслуживания населения, расширение потребитель-
ского рынка, увеличение конкуренции, снижение цен на продукцию и услуги. Не-
смотря на рост предпринимательской активности в Российской Федерации, доля ма-
лого бизнеса в экономике остается на низком уровне и отстает от уровня его развития 
в европейских странах. Как показывают многочисленные исследования российских и 
зарубежных ученых, решение проблемы устойчивого развитии малого бизнеса воз-
можно только при создании благоприятных условий для его развития – инфраструк-
туры. В свою очередь, одним из условий формирования и развития инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства является методологическое обоснование 
нормативно-правового, административного, экономического, финансового регулиро-
вания и управления ее элементами.  

Изучая систему инфраструктурной поддержки малого предпринимательства 
(ИПМП)  Российской Федерации, автор приходит к выводу, что она имеет трехуров-
невую структуру, созданную на федеральном, региональном и местном уровнях (рис.). 

На федеральном уровне разрабатываются принципы, направления и концепция 
поддержки МП. В России не выработана отдельная  концепция по развитию ИПМП, 
она реализуется в рамках единой концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года и в рамках принятой 
«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года” (утверждённой Распоряжение Правительства РФ от 
02.06.2016 N 1083-р). На данном уровне в систему ИПМП включается Президент, 
законодательная, судебная и исполнительная власть. Президент РФ определяет ос-
новные направления развития внешней и внутренней политики России, в том числе 
политики в области поддержки МП и развития ИПМП, осуществляет координирую-
щие действия, является гарантом Конституции РФ. Законодательная власть осущест-
вляет разработку и утверждение правовой базы, создающей благоприятные правовые 
условия для деятельности МП, вносит изменения в систему налогообложения, 
утверждает бюджет на следующий год, ратифицирует международные договоры и 
соглашения. В России законодательная власть представлена Федеральным собра-
нием, состоящим из Совета Федераций и Государственной думы. Судебная власть 
РФ на уровне федерации включает в себя Конституционный суд РФ, Верховный суд 
РФ, Высший арбитражный суд РФ. Судебная власть осуществляет правосудие, су-
дебный контроль, удостоверение фактов, имеющих юридическое значение, реже – 
толкование правовых норм. Она защищает права предприятий малого бизнеса. 
Исполнительная власть представлена Правительством РФ, Федеральными министра-
ми, службами и агентствами. Она осуществляет исполнение законов, реализует госу-
дарственную политику по поддержке МП, подзаконное регулирование, администра-
тивное правоприменение, лицензирование отдельных видов деятельности сферы 
малого бизнеса, сертификацию продукции, охрану правопорядка, административный 
контроль за соблюдением норм права, статистическое наблюдение и информа-
ционное обеспечение органов государственной власти. К исполнительной власти, ре-
гулирующей сферу МП, относят 13 федеральных министерств и несколько феде-
ральных служб и агентств. Министерство экономического развития как исполни-
тельный федеральный орган в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2008 N 437 (ред. от 16.07.2015) „О Министерстве экономического развития 
Российской Федерации» наделен значительными полномочиями по развитию и под-
держке МП. Кроме Министерства экономического развития РФ, разрабатывают и 
реализуют  меры  по  поддержке  МП Минобрнауки  РФ,  Министерство  здравоохра- 
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нения РФ, Министерство транспорта РФ,  Министерство энергетики, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерство культуры РФ, Министерство 
спорта, Министерство связи и массовой коммуникации, Министерство промышлен-
ности и торговли, Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Министерство труда и социальной защиты, Министерство сельского хо-
зяйства РФ. Федеральные органы данного уровня создают финансовые, правовые, 
организационно-методические условия для реализации государственной программы 
по поддержке МП [1].  

Помимо государственных структур поддержку малого предпринимательства 
осуществляют некоммерческие организации: Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), Ассоциация факторинговых компаний (АФК), венчурные фонды, Государст-
венная корпорация „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере  (далее – Фонд содействия), Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, АНО „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов”, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР), Фонд развития промышленности (ФГАУ „РФТР”), Государственная кор-
порация „Российская корпорация нанотехнологий” (РОСНАНО), Фонд поддержки 
малого предпринимательства ФОРА и др.; общественные организации: Общероссий-
ская общественная организация малого и среднего предпринимательства ОПОРА 
России, Торгово-промышленная палата, Некоммерческое партнерство „Ассоциация 
технопарков в сфере высоких технологий” (Ассоциация кластеров и технопарков),  
Общественная организация „Российская Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства”  (РАРМП), Международная ассоциация „Система межрегио-
нальных маркетинговых центров” (ММЦ), Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и др.  коммерчес-
кие организации: АО „Корпорация МСП”, АО „МСП Банк”, АО Сбербанк, АО 
„Российская венчурная компания”, АО Российское агентство поддержки МСБ 
„РАПМСБ” (консалтинговое агентство), Промсвязьбанк, ВТБ24 и др. 

На региональном уровне разрабатывается концепция, не противоречащая феде-
ральному уровню, нацеленная на поддержку МП региона с учетом территориальных 
возможностей, социально-экономического потенциала региона, нацеленная на взаи-
модействие и взаимопонимание МП, федеральных, региональных органов, предста-
вителей общественности и предпринимательских кругов. Региональные органы влас-
ти осуществляют непосредственно прямое финансирование субъектов МП, обеспечи-
вают сбор статистических данных о деятельности МП, обратную связь с Федераль-
ными органами власти, консультирование по государственной поддержке МП, регу-
лирование деятельности региональных субъектов инфраструктурной поддержки МП, 
обеспечивают связь с общественностью. 

На региональном уровне поддержку осуществляют органы власти от Губернато-
ра до комитетов и служб. Основной орган исполнительной власти регионального зна-
чения, определяющий и осуществляющий политику поддержки МП, является 
Минэкономразвития региона, которое взаимодействует и регулирует деятельность 
некоммерческих организаций входящих в ИПМП: инновационных фондов, регио-
нальных венчурных фондов, информационно-консалтинговых агентств, гарантийных 
фондов, фондов микрофинансирования, центров инновационного развития и клас-
терных инициатив, региональных центров инноваций и трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), 
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центров поддержки предпринимательства (ЦПП), центров молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ), региональных центров инжиниринга (РЦИ), центров 
кластерного развития (ЦКР), центров прототипирования (ЦП), центров сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, Евро Инфо Корреспондентских Центров 
(ЕИКЦ), экспортных центров, агентств поддержки МП, региональных интегрирован-
ных центров (подчиняющихся АО РАПМСБ). 

Органы власти активно взаимодействуют с общественными организациями, 
оказывающими услуги поддержки МП: ОПОРой России, Деловой Россией, ТПП, 
ассоциацией предпринимателей, партнёрствами, ассоциацией малых инновационных 
предприятий и др., а также с коммерческими организациями: бизнес-инкубаторами, 
технопарками, региональными отделениями банков, региональными лизинговыми 
компаниями, коворкинг-центрами, страховыми компаниями, РИЦ, промышленными 
парками, АО „Особые экономические зоны”, АО „Межрегиональный центр промыш-
ленной субконтрактации и партнерства” (г. Москва), Региональными маркетинговы-
ми центрами, входящие в систему Межрегионального маркетингового центра 
(ММЦ),  и др. 

Третьим элементом системы ИПМП является муниципальный уровень, который 
является самым не развитым на современном этапе. Муниципальная власть, непо-
средственно оказывает поддержку развития МП через систему инфраструктурных 
элементов. Однако необходимо заметить, что эффективность данной поддержки на-
ходится на низком уровне, ввиду декларативности программ поддержки МП,  пози-
ции самих глав муниципалитета по вопросам развития МП, несогласованности регио-
нальных и местных программ. В этой связи нужно менять отношение муниципалите-
тов к развитию и поддержке МП, т.к. они непосредственно знают специфику мест-
ных территорий, потребности малого бизнеса, выстраивают активную позицию в 
поддержку МП, осуществляют контроль и координацию действий инфраструктуры 
поддержки МП через формирование эффективной системы ИПМП. На муниципаль-
ном уровне необходимо разработать политику развития ИПМП  во взаимосвязи с по-
литикой развития экономики на государственном уровне. 

Муниципальный уровень управления ИПМП состоит из представительных ор-
ганов муниципального образования, главы администрации, местной администрации, 
контрольных и иных органов местного образования. 

На муниципальном уровне создаются муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, фонды микрофинансирования, центры молодежного иннова-
ционного творчества, центры инноваций социальной сферы, центры содействию 
предпринимательства (работает по принципу одного окна), центры занятости, ту-
ристско-информационные центры,  центры развития предпринимательства, учебные 
центры. На данном уровне существуют ассоциации, союзы и иные общественные ор-
ганизации, оказывающие поддержку МП, среди которых можно назвать обществен-
ные территориальное объединение работодателей, объединения предпринимателей. 

Активную деятельность по поддержке МП осуществляют коммерческие органи-
зации: бизнес-инкубаторы, технопарки, лизинговые компании, маркетинговые агентства, 
страховые компании, отделения банков, информационно-консультационные центры. 

В систему ИПМП входят общественные советы, которые наделяются государст-
венными органами определёнными полномочиями. Общественные советы состоят из 
представителей общественности, с которыми консультируются власти по поводу 
принятия государственных решений. Еще один независимый институт – уполномо-
ченных омбудсменов, созданий при президенте РФ. Основная цель, которого защи-
щать интересы МП. 
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Структурировав ИПМП по уровням управления, определив основные задачи на 
каждом из них, можно сделать вывод, что созданная система поддержки малого 
предпринимательства далека от совершенства и требует новых подходов к управле-
нию адекватных современным условиям. Существует ряд проблем в управляемости 
ИМПМ, требующие ближайшего рассмотрения и решения. 

Система ИПМП в России сформирована стихийно, без учета многообразия 
имеющихся проблем деятельности малого бизнеса. Функции и сфера вопросов по 
поддержке МП четко не распределены между министерствами, что приводит к их 
дублированию, принятию неоправданных решений и оттягиванию финансовых 
средств от прямых нужд предпринимателей [2]. Несмотря на создание отделов, коми-
тетов, советов, фондов по поддержке МП координация деятельности на всех уровнях 
власти далека от совершенства, нет единой концепции управления ИПМП. 

В последнее время наблюдается регионализация ИПМП, т.е. передача функций 
и средств в ведение региональных организаций по поддержке малого бизнеса. Возни-
кает ряд проблем с реализацией данных функций регионами: бесконтрольное и неце-
левое использование финансовых средств, противоречие в развитие малого предпри-
нимательства и регионов, заключающееся зачастую в полярных интересах самих 
субъектов (приоритетные цели предприятий не всегда совпадают со стратегией ре-
гиона), проблемы в уровне развития и финансирования самого региона и т.д. 

Несмотря на значительное количество исследований в области развития малого 
бизнеса в Российской Федерации, государственной поддержки его развития, инфра-
структурного обеспечения малого предпринимательства, в настоящее время отсутст-
вуют исследования причинно-следственных связей между развитием объектов ин-
фраструктуры и эффективностью деятельности малого предпринимательства. От-
сутствие целостного слаженного механизма управления инфраструктурным обеспе-
чением, не позволяет рационально и эффективно использовать ограниченные мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы, как объектов малого предпринима-
тельства, так и в целом регионов. 

 

Кроме выше указанных проблем, можно назвать еще ряд:  
неравномерность распределение субъектов инфраструктуры по территориям и 

как следствие неравномерность развития МП; 
различие в уровне развития ИПМП, которое также обуславливается отноше-

нием государства и местных властей к существующим проблемам; 
наличие сильных, представительных объединений предпринимателей, способ-

ных влиять на государственную и региональную политику по поддержке МП. 
несогласованность действий по уровням управления инфраструктурой и други-

ми инфрасистемами; 
недостаточный объем услуг для полноценного функционирования МП, некото-

рые услуги по качеству не соответствуют требованиям предпринимателей [3]; 
не выработана единая терминология и нет стандартов предоставления услуг. 
 

Отсутствие единой целостной политики по развитию объектов инфраструктуры 
поддержки МП приводит к дублированию их функций и объектов, одинаковому на-
бору, в основном ИММП на местах ограничивается наличием фондов поддержки 
МП, бизнес-инкубаторов, технопарков, учебно-деловых центров. В настоящее время 
назревает необходимость об определении количества и состава различных объектов 
ИПМП на местах в зависимости от отраслевой специфики, территории, численности 
населения, возможного создания межрегиональных и межотраслевых объектов ИПМП, 
определения минимального набора услуг, для отнесения объекта к той или иной ин-
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фраструктуре. Необходимо стандартизировать предоставляемые услуги и определить 
их качество, возможно через аккредитацию объектов инфраструктуры, через систему кон-
троля и аудита, а также через систему саморегулирования посредством создания са-
морегулируемых организаций, ассоциаций, предпринимательских объединений и т.д. [4]. 

Должен быть оптимальный баланс финансовых и нефинансовых (организа-
ционно-управленческих) методов государственного регулирования ИПМП. Согласо-
вание действий региональных и федеральных органов управления с целью минимиза-
ции дублирования функций и исключения так называемых „белых пятен”. Экономи-
ческая политика государства должна быть направлена на создание положительного 
образа предпринимателя, на стимулирование общественного сознания в сторону созда-
ния приоритета интересов среднего класса. При формировании такой системы ИПМП 
должны быть соблюдены интересы общества, МП, государства и местного самоуправления.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что одним из условий развития инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства является научно-методологи-
ческое обоснование нормативно-правового, административного, экономического, 
финансового инструментария регулирования и формирования ее составляющих. Для 
этого необходимо осуществить инвентаризацию существующих субъектов инфра-
структурной поддержки МП; определить целевые приоритеты развития ИПМП в 
новых геополитических условиях; разработать и реализовывать гибкую политику 
развития ИПМП; разработать стратегии развития ИПМП на региональном и местном 
уровнях; выработать методические рекомендации для институтов государственной и 
местной поддержки МП, для общественных организаций, ассоциаций и объединений 
по формированию инфраструктурной поддержки; сформировать развитую инфра-
структуру на всех уровнях власти; разработать единые стандарты порядка и качества 
предоставления услуг и минимальный набор услуг конкретного субъекта инфра-
структуры; модернизировать в меняющихся политических и экономических условиях 
основные инфраструктурные механизмы: инвестиционный, договорной, денежно-
финансовый; осуществлять индикативное планирование в контексте форм и методов 
региональной и муниципальной государственной поддержки; оказывать поддержку в 
формировании предпринимательской конкуренции, инновационных инициатив; про-
водить мониторинг и оценку эффективности управления ИПМП. 
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Abstract: Nepal government holds major share of Public enterprises in Nepal.  Since the 
public enterprises are directly relates to the interest of public it has important contributory 
role to the nation therefore smooth operation of these public enterprises is most. However 
looking to current performance of PEs, majority of public enterprises Nepal face loss. This 
is because it become financial burden for the country.  Several numbers of literature has 
explained employee participative culture is one that affects organizational performance. 
Therefore this study is try to explores existing situation of employee work culture and its 
impact to the performance of public enterprises. Since most of PEs are loss this study is 
highly relevant. Study includes both successful and unsuccessful public enterprises Nepal. 
The advantage of this research is broadly defined sets of two variables employee 
involvement and employee team work and focus interrelationship with PEs performance. 
The result revealed most of unsuccessful PEs have poor employee involvement and team 
work culture. The result shows there is strong relationship between employee participative 
work culture and public enterprises performance in Nepal. The result state both employee 
involvement and team work culture is important factor of enterprises performance but 
relatively employee involvement is most influencing factor. 
 

Key words: employee involvement, public enterprise (PE), team work, employee culture 
 
 

Introduction 
 

Organizational development is largely depends on employee work culture that 
conclude the effectiveness of organisation (Aycan, Kanungo & Sinha,1999). Culture is 
arrangement of different attributes that express an organization and differentiate the form 
others (Yilmaz & Ergun, 2008). Culture is the collective thinking of minds which create a 
difference between the member of one group from another (Hofstede, 1980). These 
definition indicates there is correlation between organizational performance and employee 
work culture. Looking to present performance evaluation of public enterprises Nepal, the 
majority of PEs are loss. Since the government holds major shares of all PEs in Nepal, the 
situation is very serious and financially burden to the government of Nepal (K. C., 2005). 
Only few of public enterprises are giving return to the Govt. from the investment.  As 
several experts viewed that work culture is one important factor that determines the 
performance of organisation, this study is highly relevant. Considering this due fact this 
study tried to carried out and explores whether there is any significant relationship between 
employee work culture and performance of PEs in Nepal or not. In this study the researcher 
has focused employee participative culture and its impact on performance of Pes Nepal. 
Therefore the focul point of the study is to exploration of employee participative work 
culture and its impact on performance Nepalese PEs. 
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Objective of the study 
 

As Oparanma (2010) has explained employee work has significant affect on 
organizational performance, the single objective of this study is to explore existing 
situations of employee participative work culture and examine how his culture affects 
performance of public enterprises Nepal. 

 
Study design 
 

The entire study begins by defining two major variables namely employee 
involvement and employee team work. A structure questionnaire has developed based on 
two major variables that describes  employee participative work culture in PEs. These 
questionnaires has distributed to both successful and unsuccessful PEs. All the sample has 
selected on convenient basis. At first four successful PEs has selected from the population 
that provides dividend to the government. Then after these structure questionnaire has 
distributed to the unsuccessful PEs and obtained the result. Based on 1 to 5 likert scale 
questionnaire, the  questionnaire has developed. 1 indicate strongly disagree and 5 strongly 
agree. After that a comparative study has made and examined relation beteween succesful 
and unssuccessful PEs in terms their employee work culture practices. Second time the 
same questionnaire has distributed to the successful PEs and measured their performance in 
connection with employee participative culture. Main purpose of this set of questionnaire 
has explored employee participation culture and examined the relationship of employee 
involvement and team work culture. Like wise the study  has carried out an exploratory test 
of hypotheses that examine the linkage between employee participation culture and 
organizational effectiveness. Based on above analysis, the study has concluded existing 
situations of employee participative work culture and its cultural affects to the performance 
of public enterprises Nepal. 

 
Theoretical framework 
 
This study has following theoretical framework 
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Above framework has shown that employee involvement and employee team work 
culture influence the employee participation work culture which consequently affects the 
performance of public enterprise Nepal. Hence the study has independent varables of 
employee involvement and employee team work culture and employee participative work 
culture is dependent variable. 

 

Employee involvement: it refer to regular participation of employees in deciding how 
their work is done,  making suggestions for improvement, monitoring of their performance 
that encourage employee for their better performance and explore the potentiality (Byles,  
Aupperle & Arogyaswamy, 1991) 

 

Employee team work: it is the process of working collaboratively with a group of 
people in order to achieve the common goal (Yilmaz & Ergun, 2008). Team work is often.  
Teamwork means that people will try to cooperate, using their individual skills and 
providing constructive feedback, despite any personal conflict between individuals 
(Denison, 1990). 

 

Employee participative work culture: it is known as employee involvement or 
participative decision making, encourages the involvement of stakeholders at all levels of 
an organization in the analysis of problems, development of strategies, and implementation 
solutions (Robbins, 2003). 

 
Population and sample 
 

Population of this study comprises 38 public enterprises currently running in Nepal 
and sample size is 8. Out of 8, four were selected from successful PEs and 4 from 
unsuccessful. Major part of data were collected through structure questionnaires which is 
primary source of data. Secondary source and interview also incorporated for data 
collection process. The questionnaire has tested with reliability and validity test using SPSS 
software. The basis of reliability is croanbach alpha result. In this study the questionnaire 
has fianalised when croanbach alpha result reach to 0.72. 

 
 

Data analysis and presentation. 
 

Current position of employee involvement and team work culture of successful 
and unsuccessful PEs: At first the study shows the employee participative work culture 
through mean and standard deviation using SPSS software. The mean and SD of each 
variable has calculated and compared with successful and unsuccessful PEs. The 
descriptive statistics shows that mean value of both variables in unsuccessful PEs fall in 
between lower values. The highest mean value is 1.19 and lowest mean is 1.01. Looking to 
the result of SD it shows around 1 and most of the cases it is less than 1. This result 
revealed there is lack of employee participative culture in unsuccessful PEs in Nepal. 
Where as, in the case of successful PEs it is developed just opposite relation. The highest 
mean value is 4.01 and SD fall under 1.  This two result initially shows that successful PEs 
have good employee participative culture than unsuccessful PEs in Nepal. Looking to mean 
and SD of successful and unsuccessful PEs in Nepal, it shows opposite relation of 
employee participative culture between successful and unsuccessful PEs in Nepal. Both  
mean and SD result shows that there is significantly different relationship between 
successful and unsuccessful PEs with employee participative culture and performance.   
This result is also supported by interview result and diary note. During the interview with 
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employees in the unsuccessful PEs, it has observed that there is less team work and 
employee participative culture. Looking to mean and SD of successful and unsuccessful 
PEs in Nepal, it shows there is significantly different. Almost all individual variables mean 
and SD result shows there is significant difference.  In order to prove it statistically, t 
statistic has applied with setting of null hypothesis "there is no significant difference 
between mean and SD between successful and unsuccessful PEs to employee participation" 
. The result shows null hypothesis reject with sig value 0.000.  The result again analyzed by 
chi square test and explores the relationship between successful and unsuccessful PEs. The 
chi square result shows that there is significant different between successful and 
unsuccessful PEs employee participative culture. This again crossed with one way ANOVA 
at 5% level of significance and result shows there is no strong evidence to support null 
hypothesis i.e. there is no significant different between successful and unsuccessful PEs 
towards employee participative culture. 

 

Regression result: With reference of SPSS software two variables (employee 
involvement and employee team work) were regressed and interpreted on their coefficient 
value. Each individual independent variable's influence level to the employee participative 
culture has analysed. The result has interpreted on the basis of coefficient value carried by 
each variable. Higher the coefficient value, highest level of employee participation culture 
and good performance and  vice versa. The following regression result has observed. 

 
Regression analysis 

 

Case wise 
sample 

α EI (β1) TW (β2) R2 Sig value 

Overall case  
(N = 178) 

-1.01 0.75 0.511 0.9 0.00 

Successful  
(N = 95) 

-1.43 0.953 0.765 0.83 0.00 

Unsuccessful  
(N = 83) 

-0.1.10 0.842 0.584 0.78 0.00 
 

Note:  EI = Employee Involvement  Y = Employee participative 
culture 
 TW = Team Work   α = Constant 
 

The regression output of overall sample case explained overall influencing level of 
employee participative culture. This includes both successful and unsuccessful PEs in 
Nepal. The result states among two variable employee involvement factor is most 
influencing factor. It can be shown by following regression equation. 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + error 
 

The output shows employee involvement is relatively significant factor of employee 
participative culture. Looking to the R2 value, it is 0.90 which also denotes that the model is 
fit. This is also supported by sig value 0.0000. Since the R2 and sig value supports the 
regression output, the model  is highly reliable hence output come from this model also 
reliable. Therefore this analysis concludes relatively employee involvement is major 
influencing factor and another factor (employee team work) too have significant that affects 
performance of public enterprises Nepal. It can be shown by following expression. 
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Y = 1.01   +  0.75 X1  +   0.511 X2   
         

Case wise regression analysis: The above analysis has crossed with individual case that is 
regressed of successful and unsuccessful PEs individually. After regressed following result 
has observed 

 

Successful PEs 
 

Y = 1.43   + .953X1  +   0.765X2    
  

Unsuccessful PEs 
 

Y = 1.10   +  0.842X1  +   0.584X2 
 

This result too explained employee involvement is relatively highest influencing 
factor for  both cases in regards to employee participative culture. Looking to the R2 value 
of both PEs, it is 0.83 and 0.78 respectively which denotes the models are fit. For both 
cases, employee involvement carry relatively higher beta coefficient which also indicates 
EI is most influencing factor. This result too is almost similar to previous one. Therefore the 
study conclude that both two factors have significant impact on organizational performance 
among them EI carry relatively strong impact. 

 
Findings 
 

The result revealed there is significant impact of employee participative culture to the 
performance of public enterprises Nepal. Both employee involvement and team work 
culture is better to successful public enterprises and vice versa to unsuccessful public 
enterprises Nepal. One major factor of getting success of public enterprises Nepal is 
favourable employee work culture adopted by enterprises. Because of employee work 
culture, there is significantly different result between  successful and unsuccessful public 
enterprise.  Likewise, employee involvement culture is relatively significant for employee 
participative culture however employee team work culture too have impact to the 
performance of public enterprises Nepal.   
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Summary: The creative economy, known as the Orange economy, represents an enormous 
wealth based on talent, intellectual property, connectivity and of course, the cultural 
heritage of our region [1]. Orange economy, according to the IDB, is defined by the area 
in which combines three essential elements: first, the raw material comes from creativity, 
the arts and culture; second, has a close relationship with intellectual property rights, and 
third, is a direct function of a chain of creative value. This ability to view oriented 
productivity in reference to human, social and cultural aspect economy becomes analysis 
an infinite opportunity in the economic development of Santander. 
 
Keywords: Development-Society- Orange economy - Policies IDB-Creativity-Innovation. 
 
 

The economy 
It can be framed within the group social Sciences as it is dedicated to study of 

production and exchange procedures, and analysis of consumption goods (products) and 
services. The word comes from Greek and means  „Management of a household or family” 
[2]. In the same vein Marshall shown to express the following definition of economy in 
1930: „The economy is a study of mankind in the ordinary business of life and examines 
that part of individual and social action that may have closer connection with obtaining and 
use of material items for welfare” (Marshall, 1957, p. 1). However, this proposal Marshall 
on the content of the economy, Professor Castañeda (1968) opinion, does not consider the 
principle of scarcity and the choice of limited means susceptible of different uses, ie, an 
election to determine between several possibilities the most convenient Faced with the 
challenge to be taught herein.; the economy explains how humans interact with their peers 
and the environment to achieve a comprehensive balance to achieve not only growth but 
also economic development. So Robbins, is getting closer to the principles that form the 
economic activity, its definition, and classical, is: „The economy understands human 
behavior as a relationship between ends and scarce means with alternative uses” (Robbins, 
1951). 

Where should then address the problem unresolved concern in the story: ¿How to 
meet unlimited needs of human beings with the limited existing land resources?, since a 
vision over evolution, conceptual characterization of the economy has They have been the 
subject of controversy throughout the history of economic thought, although the different 
perspectives coexist on this discipline have led to different conceptualizations. Certainly 
any definition, to the extent that limits or puts boundaries to the concept of the meaning of 
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which responds, is subject to extension or restriction, which is accentuated in the case of a 
humanistic and social science, with ideological and historical links with a wide range of 
schools and incorporating certain that its conclusions are not exempt from a subsequent 
impact on reality. It is not just a matter of conceptual and ideological differences between 
authors, but also the fact that different definitions are linked, to a greater or lesser degree, 
the state in which the discipline was at the time of defining it. So we see how the subject 
matter of economics is „the nature and causes of the Wealth of Nations” (A. Smith), „the 
laws governing the distribution of the products of the earth” (D. Ricardo); „Lay bare the 
economic law of motion of modern society” (Marx); „Man's actions in the ordinary 
business of life” (A Marshall): „prices and its causes and its corollaries” (Davenport); 
„Human behavior as a relationship between ends and means which have limited alternative 
ways” (L. Robbiens) [3]. Gomez (2004), concludes that l economy ceases to be a social 
science to become a logic of rational activity equally applicable in medicine, physics or art. 
The study of the optimization of the behavior of individuals leads to regard them as rational 
decision makers, rather than as social beings. Devoid of its social character and 
disregarding the historical and institutional framework, economic laws passed thus acquire 
the character of universal [4].   Entranced with the approach of the classical school of study 
of the relations of production and distribution, definitions are given step „material” that 
give the economy the necessary autonomy within the social sciences. From this conception 
Lange points out as the object of the economy „... the systematic study of social laws 
governing the production and distribution of the material means that satisfy human needs” 
[5]. According to McConnell and Brue (1997), thus, the economy can give some 
explanation to events in the past and make forecasts on economic behavior in the future. 
This facilitates the design and implementation of economic policies in a country or region 
by the economic authorities, which, through these policies, direct the economy of that 
country or region with the primary objective to benefit their inhabitants and thus the overall 
economy, thanks to the satisfaction of their needs, „economists formulate useful economic 
principles in formulating policies designed to solve economic problems” [6] . 

Until now it is clear that the economy has always sought to solve the main problem of 
humanity: How to satisfy the unlimited needs with limited human being on earth existing 
resources? but only focus all efforts on achieving complicated theories, mathematical 
models impossible to achieve in reality, projections of situations that never were achieved 
and always maintain a principle that works in impossible imaginary as is the principle of 
ceteris paribus (originally ceteris paribus) which is a Latin term used in the economic 
analysis   to vary a factor while the rest of them remain constant [7]. Still, Marshall claimed 
that this way of doing economic analysis has the considerable advantage to contemplate and 
define individual economic facts, which are vital in any economic system [8]. Current 
economic structures do not guarantee quality equal, equitable or fair life; quite the opposite, 
and it says economist economy is not only quantitative, it is qualitative and therefore 
everything should be aimed at improving the quality of life of people; Manfred Max-Neef: 
„First of all, economists need more educated, they know history, where they come from, 
how ideas originate, who did what and so on. The second is that an economist is perceived 
as a subsystem within a larger system that is finite: the biosphere. Also it understands that 
economic growth is impossible. Third, a system that understands the above knows he 
cannot work without taking seriously ecosystems „[9]. 

Then comes a new concept that seeks to integrate the talent, creativity, innovation, 
culture, education, academia and artistic skills of human beings to turn them into a form of 
inclusive development and why not think about applying it in Santander; however, you 
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must then review what this new approach Pedro Felipe Buitrago and Ivan Restrepo   Duque 
Marquez of the Inter American Development Bank proposed as a possible different to 
rethink a different form of integration of the status quo existing alternative. 

For the IDB (2013), the Economy Orange is the set of activities that allow shackled 
way to transform ideas into goods and services of cultural content based on intellectual 
property. What sectors we mean? A visual arts such as painting, sculpture, photography; 
performing arts such as theater, dance, circus, puppetry, opera, concerts or fashion shows; 
to ancestral sources such as festivals, carnivals, fairs, archaeological sites, libraries, 
museums and gastronomy; conventional cultural industries such as publishing, film, 
television, radio and video games and, finally, to functional creations such as architecture, 
advertising, design, jewelry and toy design [10]. For one of its creators, you should ask the 
following question: Buitrago (2014) Do they have economic power books, music, theater, 
carnivals, video games, design, radio, and television art? The answer is yes, but most 
people are unaware of the potential they represent for economic development. „For some 
time been discussing the concept of   orange economy   to refer to the set of activities that 
allow you to transform creative ideas into goods and services with high added value. 
Together they generate more than 177,000 million dollars annually to Latin America and 
employ more than 10 million people, many of them young. Only in Buenos Aires, one in 10 
jobs and nine out of every 100 pesos are generated by companies in this sector, and in total 
for Argentina we are talking about 550,000 people, with their creativity and effort, 
contributing with 3.8% of national GDP. Today we talk about Orange Economy because 
we know that many of these companies have a great opportunity in the development of 
several initiatives open knowledge that explores new uses for the technology and we know 
that there are still many who are not familiar with the term”. [11] 

This new approach has led to many positive comments the great majority, like 
Noguera (2014) „Orange economy, an endless opportunity” publication of the Inter -
American Development Bank (IDB). The article shows how the model based on innovation 
and creativity gains prominence, to the point that today is the economy of the planet 
OURTH c. Orange economy, as defined by the book, is the set of activities that allow ideas 
into cultural goods and services, which transcend borders, blur the maps and generate value 
to society, sustained all in the competitiveness. But it also should be noted that innovation 
is a fundamental premise of this proposal, l as social sciences play a major role in shaping 
this paradigm. So there is extensive development and transformation in disciplines such as 
communication, advertising, marketing and many others. In fact, the law has always been 
so conservatism has transpired today and may become the first line of the vanguard [12].   

But as achieved all these ideas are consolidated and can move from theory to practice, 
in the Orange economy leaves aside the mathematical orthodoxy of the traditional economy 
and passed to a real pragmatism, dynamic, participatory and inclusive, and thus must not 
rule out the ideals and assumptions that from education should be encouraged to motivate 
and promote the features of this model raised from the IDB; education then becomes 
protagonist, as they must be prosecuted to enhance educational models industries 
imagination and creativity, services and innovative products. The classroom becomes the 
center of this project. Today say that innovation is the engine of development is a truism. 
However, it never hurts to give the academy rightful place in society: progress revolves 
around knowledge, and the university must build bridges to ensure this process [13].     

In the words of D UQUE (2014) „To transform ourselves into a society where ideas 
generate wealth is important that we value intellectual property and understand that the only 
way towards the knowledge society is not only related to research and scientific 
development.” in itself, it really should be identified is that to generate real possibilities for 
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development, governments must make strategic investments in education that guarantees n 
a change not only in pedagogical models but on the way the whole educational structure 
must capitalize on its capital financial, human, economic, institutional to convert true 
nation-states guarantors of an orange economy and Santander should not be the exception. 
Regarding this situation, public policies to guide the future of cities and are embodied in 
government plans or development should be programmatic in all aspects of political, 
educational, human, culture social universe, among others, defining strategies in the short, 
medium and long term that allow consolidation over time and not become n in simple 
scenarios shift, which only allow the case to be so a temporary improvement and in the 
worst cases a holistic rework for all stakeholders directly affected. 

If the flow of goods and services is among the tradition economy to [14], in the 
Orange economy should rethink the factors set out in its conceptualization are also present 
in this diagram; is for this reason that the orange economy becomes an infinite opportunity 
in economic development, one must know that among the goods and services of orange 
economy can include a book, a play, a craft, a carnival, a campaign advertising, a movie, a 
video game or an application and other intangible creations. But also, you must know the 
dynamics and market failures of these goods and services, so that from there flourish new 
industries, and an appropriate distribution of the opportunities the market can offer society 
is achieved. In the words of coauthor Ivan Duque Marquez, the creative economy depends 
on a „virtuous tripod to take off, which should consist of state, market and civil society, " 
stressing the importance of social inclusion   to involve all strata [15] . 

The so - called „Orange Economy” in Latin America and the Caribbean generates 
175,000 million dollars of which 18.800 million circulating in world trade, and create 10 
million jobs in the region. Cultural and entertainment industries are an opportunity to 
establish a new economy, but at the same time, social organizations that promote art and 
culture as a space for social inclusion, wonder how new businesses consolidate a new 
economic paradigm if not achieves a cultural disruption. Some reasons why Latin America 
can make a new course [16] . 

Orange Economy is a history in the Creative Economy concept developed by John 
Hawkins, author of „The Creative Economy: transform an idea into profit” published in 
2001, comprising the sectors in which the value of their goods and services based on IP: 
architecture, visual and performing arts, crafts, film, design, publishing, research and 
development, games and toys, fashion, music, publishing, software, television, radio and 
video games. This sector, since 2005, generates 6% of the global economy [17]. While the 
Orange economy in the world annually produces 4,293,000 million, Latin America and the 
Caribbean only generate 175,000 billion of that totals. According to the United Nations 
Conference for Trade and Development (UNCTAD), between 2002 and 2011 exports of 
creative goods and services they grew 134%, reaching 2011 exchanges totaling 646,000 
million sold- the fifth well on the planet of which only 18,800 million mobilized from Latin 
America and the Caribbean. At the same time, the region imported by the total sum of 
28,694 million dollars, which generated a negative 9,993 million trade balance. But if we 
take the balance of payments - the difference between payments and net income for 
computer and information services, royalties and licensing intellectual property deficit 
amounted to 16,547 million dollars. An Orange Economy with red numbers [18]. In terms 
of job creation, in 2011, of 3,266 million workers worldwide, orange economy generated 
144 million jobs, of which 10 million jobs corresponded to Latin America. If the 
applicability of the orange economy is made in the kreatópolis in Santander should start an 
expansion strategy to ensure that these creative cities begin to be recognized as an initiative 
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to orange development. Who has not heard in any sector of the economy say the department 
of Santander is constantly growing compared with others at national level; which it is a 
great livider and a spectacular site to create business but above all it is a unique competitive 
environment. To validate the above statement geopolitical conditions and know the reasons 
that may lead to be recognized as a kreatópolis under the concept of orange economy first. 
According to the study prepared for the Chamber of Commerce of Bucaramanga by the 
University of the Andes: „Santander is a pro-active on the trends of globalization, 
characterized by exploring alternatives that allow them to move up the global department” 
to suggest that c on its location in northeastern Colombia is considered one of the main 
economic centers of the country; It contributes about 7% to the national GDP and 
represents an important option in the marketing of production mainly northeastern 
Venezuela. The department maintains a dynamic and vibrant economy that positions it as 
the fourth nationwide department as DANE says [19]. 

Santander is one of the 32 departments of Colombia, located in the northeast of the 
country in the Andean region, its capital is Bucaramanga. It limits the north with the 
departments of Norte de Santander, Cesar and Bolivar, Antioquia west with the south with 
Boyacá and to the east with Boyacá and Norte de Santander. The official name is 
Department of Santander and is named in honor of the hero of the independence of New 
Granada Francisco de Paula Santander. It consists of 87 municipalities which are grouped 
in six provinces reorganized in eight centers of provincial development denominated as 
follows: Metropolitan Area with their capital in Bucaramanga, Comunero with its capital in 
El Socorro Garcia Rovira with their capital in Malaga, Guanentá with its capital in San Gil, 
Mares with its capital in Barrancabermeja, North Grove with their capital in Matanza and 
Velez with their capital in Velez. [20] 

The geopolitical situation of Santander to determine their competitive advantage: The 
economic activities of the department of Santander are concentrated in the agricultural and 
livestock sector with the cultivation of oil palm, cassava, corn, bananas, sisal, snuff, sugar, 
cocoa, pineapple, beans etc. and poultry, goats and cattle farm with projection agro - 
industrialization of dairy and meat. [21] Additionally, it has the exploitation of mineral 
resources such as lead, uranium, phosphorus, gypsum, limestone, quartz, marble, coal, gold, 
copper and oil primarily in the first oil complex located in Barrancabermeja Colombia. Due 
to its geographical location becomes the backbone at the junction between the hinterland, 
the Caribbean ports and the exit of Venezuela to the Pacific Ocean. Possibly one of the 
regions of Colombia with greater historical wealth is the Department of Santander. When 
the Spanish conquerors arrived the region was inhabited by several towns, among them the 
Guane [22]. The economy of the department of Santander is determined by its historical 
vocation to agricultural production. However with economic development processes 
developed from Enrique Santos government in the thirties, is attempted in Santander 
generate a process of industrialization [23]. Among the Colombian regional economies, 
Santander is one that is growing at a faster pace. Their participation in total  GDP  National 
increased by more than one percentage point between 1990 and 2005, rising from 5.06% to 
6.39%. Today, it ranks fourth place among Colombians by the size of its economy 
departments, beating  Cundinamarca  and  Atlantic. It also has one of the highest per capita 
incomes in the country, greater than  Antioquia   and the  Cauca's Valley   and very close to 
that of   Bogotá. [24] 

The tourism industry has been driven in recent years with attractive as Panachi   
(Chicamocha National Park) located on the barrel of Chicamocha one of the natural 
wonders of Colombia, has the longest cable car in south America; under the slogan 
„Santander Land of Adventure” department promotes adventure sports like boating in the 
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Fonce, Suarez and Chicamocha, caving rivers in caves as Indian, gypsum, Nitro, 
cannoning, hiking, horseback riding through forests among others . 

The department is the first national producer  sugarcane, of  tobacco black,   tobacco 
Rubio,   cocoa,   lemon Tahiti   and cassava. It ranks second in production  poultry  (eggs 
and chicken), after Cundinamarca, and is the sixth most populous department of cattle. [25] 
Also important crops  coffee,  palm, and  fruit like watermelon, pineapple, tangerine and 
orange. Agribusiness has led in the Poultry sector Capricultura, apiculture and   
Cunicultura. Regarding the mining sector, Santander, to the east of the territory, there is an 
abundance of deposits (outcrop) of metallic minerals igneous-metamorphic origin (gold, 
silver), due to the type of rock. Of course there are also deposits of nonmetallic minerals 
(radioactive) because the geological strata are presented in a disorderly manner, but to a 
lesser extent. In the central and western non - metallic mineral deposits of sedimentary 
origin and also some outcrops of igneous rocks (Bolivar and Sucre municipalities) they are 
concentrated. In the Magdalena Valley, on sedimentarlos, tertiary and quaternary soils are 
the oil and carbon. Barrancabermeja It is the city that concentrates industry Petroleum 
refining  and derivatives  Colombia. 

 
In the department there are several areas with gold deposits such as:   veining,   Suratá   

Y   California, exploitation   gold   Santander is measured by the intervention of foreign 
companies, for extraction and exploitation. Historically exploitation   gold   Santander has 
formed expectations of wealth for the region but it has never been translated into real and 
tangible benefits for the community in general. 

The industry has a pair of development zones located in the area covered by the axis   
Bucaramanga -  Giron - Piedecuesta, Where the companies related to food, textiles, cement, 
automotive accessories, footwear, snuff and the poultry industry, and the area   
Barrancabermeja that is fully engaged in the refining of most of the oil consumed in 
Colombia, besides making derivatives of this natural fuel. It also has two large medical 
centers specialized as the Colombian Cardiovascular Foundation of Oriente, which is 
among the best in the country and Latin America Research in the development of 
treatments and vascular surgery. 

As was evidenced with the geopolitical framework above, on Santander Cepeda 
(2010), states that dither regional successful experiences in Colombia in recent times, one 
of the most prominent cases is that of Santander. This department not only became the 
fourth economy [26], but this has resulted in improved quality of life for its inhabitants 
above the national average. In 2007 he took third place in the national GDP per inhabitant 
[27]. Their health coverage and public services are higher than the national average. In 
2009, he had the lowest unemployment rate and the highest occupancy rate among 
departments. In addition, the department presents a more equitable distribution of ingr that 
the average Colombia [28]. Overall, indicators of quality of life of the department are better 
than the rest of the country because it has fewer people in poverty and extreme poverty and 
unmet basic needs. The level of human capital of its inhabitants also stands out as the best 
in the country. Santander, and its capital, Bucaramanga, has four intermediate cities that 
stand out for their high participation in industrial production department: Barrancabermeja, 
a city that hosts the oil refinery responsible for generating 75% of gasoline, fuel oil, diesel 
and other fuels in the country, as well as 70% of petrochemical products circulating in the 
domestic market, and Giron, Piedecuesta and Floridablanca concentrating other important 
sectors of the industry. The department has made even a pole of development for some 
areas of neighboring departments, such as southern Bolivar and Cesar [29]. 
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It is important to note as in Colombia is preparing the way for the orange Santander 
economy and therefore must also be prepared to achieve more competitiveness in the path 
to full consolidation; as it stated in the article: „Orange Economy Wins positions in the 
country and abroad” of May 2, 2014   published in the newspaper Portafolio, where claims l 
to Colombian culture is making good progress in its goal to increase its share in the national 
economy. Bouquet Ministry data show that the sector’s contribution and equivalent to 3.3 
percent of gross domestic product (GDP), and in recent years has presented an increasing 
trend. 

 In order to give further impetus to the so - called 'orange economy' the government is 
moving in different activities to make artistic expressions of the country are increasingly 
recognized internally and externally. According to UNCTAD (UN), the sector has part the 
set of knowledge - based acting transversely to the whole economy, with high potential for 
generating income, employment and social inclusion, cultural diversity and human 
development activities. Through this market, Colombia advances in its efforts to improve 
the weight of culture in the economy. Locally, the relevant ministry held every year wheels 
cultural businesses in several cities: Bogota, Medellin, Cartagena, San Andres, Cali, Pereira 
and Manizales. This has helped to strengthen the value chain of cultural and recreational 
industries, said Angel Eduardo Moreno, coordinator of cultural entrepreneurship Ministry. 
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Abstract: The paper represents an overview of the current state of the publications 
exploring the link between education and growth in the New EU Member States from 
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latter is applied to two of the most popular abstract and citation databases of peer-
reviewed references in the Social Science field – SCOPUS and Web of Science – over the 
period 1996-2016.  
 
Key words: human capital,  growth, systematic literature review, new member states 
 
 

Настоящото изследване1 систематизира и обобщава релевантните разработки, 
прилагайки метода на систематичния преглед на литературата (systematic literature 
review). Характерно за този подход е качествено проучване, съпоставка и обзор на ре-
зултатите от всички изследвания по дадена тема (Ressing, Blettner и Klug, 2009). 
Предвид растящия брой на публикациите в икономическата литература прецизното 
проучване изисква: ясно дефинирани критерии за включване, респ. изключване, на 
отделни работи; ползване на поне две алтернативни бази данни за цитирания; публи-
кации на различни езици; търсене както в научни списания, така и в издания от кон-
ференции. Този тип анализ се отличава от описателния преглед (narrative review), при 
който включените в обзора на литературата разработки се определят субективно, не-
систематично, по усмотрение на автора и нямат претенции за изчерпателност. Тук се 
фокусираме върху базите данни Scopus и Web of Science2, които позволяват удовлет-
воряване на критериите за систематичен анализ на литературата по избраната тема. 

                                                 
1 За подробности относно методологията вж. Нейчева, М., Човешкият капитал в съвременните 
икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от централна и 
източна Европа. Бизнес посоки, 1, 2016.    
2Това са двете най-популярни бази дании с реферирани издания в сферата на социалните, вкл. 
икономически, науки в европейското научно пространство. Scopus обхваща над 21 000 научни 
издания,  включително 5000 заглавия в полето на социалните и хумантирни науки. Web of 
Science е колекция от следните бази данни: Web of ScienceTM Core Collection, BIOSIS Citation 
IndexSM, Current Contents Connect®; Data Citation IndexSM; Derwent Innovations IndexSM; KCI-
Korean Journal Database; MEDLINE®; Russian Science Citation Index; SciELO Citation Index; 
Zoological Record®. 
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Предвид разнообразието от проучвания за ЧК и с оглед улесняване на сравни-
телния преглед, анализираната извадка се ограничава до следните характеристики: 

1). Обхванати са проучвания по темата за влиянието на човешкия капитал върху 
икономическия растеж, в които е възприет образователният подход към ЧК, т.е. 
последният се измерва  чрез показатели за образованието и образователното равнище 
на населението. 

2). Включени са емпирични разработки в реферирани и списания с импакт 
фактор и доклади от базите Scopus и Web of Science за периода 1996-2016г. 

3). Географският обхват на проучванията са НСЧ-10 т.е. новите страни-членки 
от Централна и източна Европа без Хърватска. 

 
Изследването обхваща следните етапи: 
 

Първи етап: Автоматично филтриране на изследванията по заложените 
критерии 

Първоначално е направено последователно автоматично търсене по описаните в 
предходния параграф критерии, като изведеният брой научни публикации на всеки 
следващ етап е показан в табл. 1. В края на процедурата са филтрирани 221 публика-
ции в Scopus и 48 в Web of Science, удовлетворяващи критериите за включване. 

 

Втори етап: Преглед на абстракта на автоматично изведените научни 
публикации 

На получените от първия етап 269 публикации е направен преглед на абстракта 
за уточняване на степента, до която отговарят на предмета на изследване. Те са кла-
сифицирани в осем основни направления относно проблематиката за ЧК в общ сми-
съл и в частност ефекта му върху икономическия растеж. Включени са изследвания-
та, за които в извадката попада поне една страна от НСЧ-10. Като нерелевантни са 
отчетени публикации, които: 

1). не отговарят на географския обхват, например: отнасящи се за развити ико-
номики от централна Европа, други пост-социалистически европейски икономики 
(напр. Русия и др.), трети страни (Китай, Индия). Игнорирани са и проучванията от-
носно влиянието на образованието на мигрантите от ЦИЕ върху икономически пока-
затели в приемащата страна, най-често САЩ или западно-европейските страни. 

2). дискутират разходите или политиката по образование или са с теоретична 
насоченост. 

 

Трябва да се уточни, че извън публикациите за влиянието на образованието 
върху растежа в страните от ЦИЕ настоящото изследване не претендира за точност и 
категоричност, тъй като те не са обект на търсене в базите данни. Не са изведени и 
изследвания, в които ЧК или образованието участват като контролна второстепенна 
променлива в модела, поради което не са споменати в заглавието, абстракта или клю-
човите думи. Също така, възможно е да не са обхванати и публикации, при които 
една или няколко страни от ЦИЕ са част от панела икономики и за тях не са изведени 
отделни резултати. Все пак, общият брой (269) и делът на нерелевантните източници 
(134) значително превишават този на публикациите, в които са включени страни от 
ЦИЕ (22), което е показателно за изчерпателността на методологията. Само в 14 из-
точника изрично се дискутира и оценява връзката между образованието и темпа на 
растеж в една или няколко от НСЧ-10 (вж. табл.1). 
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Трети етап: Сравнителен преглед и систематизация на проучванията по темата 
На получените 14 разработки, в които са цитирани резултати за пост-социалис-

тически страни от ЕС, е направен подробен преглед и сравнителен анализ, пред-
ставен в следващата секция.  

 
Таблица 1. Изследвания относно ефекта на човешкия капитал  

върху икономическия растеж в страните от Централна и източна Европа 
 

Предмет на изследване* Брой публикации 

Ефекти на ЧК върху икономически растеж** 
22 в т.ч. 14 публикации с 
резултати за икономики 
от НСЧ–10 

Измерване и оценка на запаса от и инвестициите в  ЧК 23 

ЧК и факторна производителност 9 

ЧК и иновации  3 

Ефекти на ЧК на микро – фирмено, отраслево – равнище  18 

ЧК и пазар на труда 34 

в т.ч. заплащане, възвращаемост от образованието, 
доходи и подоходна диференциация 20 

Други (напр. ЧК и сенчеста икономика, институции) 3 

Други (нерелевантни) 134 

Общо 266 
* Класификацията по подгрупи е направена въз основа на преглед на абстракти-

те на публикациите, изведени на първи етап според възприетата методология. Сумата 
им (266) не съвпада с  общия брой (269), тъй като няколко се дублират в базите данни 
или са класифицирани в две групи. 

** Обхванати са както работи, в които ЧК и/или показатели за образованието са 
включени в емпиричния анализ като основни факторни променливи, така и тези, при 
които те участват в модела като контролни допълващи променливи. Включени са 
публикации, в които поне една от НСЧ-10 участва в панела икономики. Отделно е 
изведен броят на публикациите, които се отнасят само за една или няколко страни от 
целевата група. 

 

Изведените релевантни проучвания са систематизирани според: географски и 
времеви обхват на данните; методология, по-конкретно използван измерител на ЧК и 
метод на изследване; основни изводи и резултати. За количеството на ЧК се из-
ползват популярни индикатори като: среден брой години на обучение3; коефициент 
на записване; дял на населението с дадена образователна степен; разходи за образова-
ние в публичния и/или бизнес сектора; средeн брой години професионален опит. Ня-

                                                 
3 Широкото използване на средния брой години на обучение (average years of schooling) като 
измерител на запаса от ЧК в национален мащаб се обуславя от наличието на бази данни за 
широк обхват страни. Най-разпространена е непрекъснато обновяваната база данни на Barro-
Lee (www.barrolee.com).    
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колко публикации се фокусират върху отделни икономики: Румъния, Унгария, 
България, Словения и Полша. 

Преобладава изводът, че ЧК стимулира растежа и е статистически значим фак-
тор [1,2,3]. Чрез ендогенен модел за Словения Verbič и др. [4] обосновават положи-
телния дългосрочен ефект на по-високите разходи за образование и в последствие по-
високото образователно равнище на трудовите ресурси.  

Три от изследванията представят сравнителни резултати за разширената извадка 
от европейски икономики и за суб-извадка от ЦИЕ. За вторите Brodzicki [5] изчис-
лява по-висок коефициент на еластичност на образованието, като максималната стой-
ност достига 3.883. Rusinova [6] изтъква, че инвестициите в ЧК са положително коре-
лирани с темпа на растеж на БВП на страните от ЦИЕ след 1995 г., но не и преди това 
(1990-1994г.). Според Neycheva [7] държавните разходи за образование имат положи-
телен статистически значим ефект за целия  изследван панел от 20 страни от ЕС, като 
еластичността на съвкупното производство по отношение на ЧК е в границите  
0.185-0.25. Но, това се дължи на резултата за развитите икономики (0.19-0.30), докато 
за разгледаните осем НСЧ не е налице статистически значима зависимост. Това се 
обяснява с отрицателната корелация между публичните разходи за образование като 
измерител на инвестициите в ЧК и производителността на труда.  

Neycheva [8] посочва, че оценката на ефекта на средно образование върху съв-
купното производство е чувствителна спрямо спецификацията на модела: при липса 
на физически капитал регресионният коефициент е положителен и статистически 
значим, а в пълния модел с физически и човешки капитал, измерен чрез дела на 
работната сила със средно образование, вторият губи статистическата си значимост. 
Това показва, че те са допълващи се фактори в производството, но освен двигател на 
растежа в българската икономика са инвестициите в дълготрайни активи в частния 
сектор. Този извод се подкрепя и от Krueger and Lindhal [9], според които липсата на 
значима корелация между образованието и растежа се дължи на включването на 
физическия капитал като контролна променлива в модела.   

Няколко разработки, експлоатиращи разширената производствена функция на 
Cobb-Douglas, извеждат коефициент на еластичност близък до 0.30. Това означава, че 
1% нарастване на запаса от ЧК, измерен чрез съответен индикатор, ускорява растежа 
на икономиката с 0.3 пункта.  

Дискутира се и съвместната роля за растежа на образованието и научно-изсле-
дователската дейност, както и притока на чуждестранен капитал. Моделът на Silaghi 
и др. [10] сочи, че само разходите за НИД в частния сектор ускоряват темпа на растеж, 
докато тези в публичната сфера не са статистически значими. Част от намерения по-
ложителен ефект се игнорира при добавяне на ЧК чрез коефициента на записване във 
висшето образование. Открит е и допълващ ефект между ЧК и ПЧИ. В период от две 
години след инвестицията тя би ускорила икономическото развитие, само ако е нали-
чен достатъчен човешки капитал, чрез който да бъде усвоена. Забелязва се, че липсват 
изследвания, които квантифицират влиянието на качеството на ЧК върху растежа. 

Що се отнася до българското научно пространство, към представените в 
таблица 1 ще добавим Gerunov [11], който се фокусира върху 27те страни от ЕС в пе-
риода 1998-2009г., като измерва ЧК чрез пропорцията на населението в трудоспособ-
на възраст с поне средно образование. Панелните регресии извеждат статистически 
незначим отрицателен ефект на ЧК върху темпа на икономически растеж както за 
разширения панел, включващ всички страни от ЕС-27, така и за 12те  НСЧ4. Налице са 
                                                 
4Изследването не попада в обсега на автоматично търсене, тъй като не е цитирано в избраните 
бази данни (Scopus и Web of Science). 
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също и редица многоаспектни задълбочени дескриптивни анализи на пазара на труда 
и на състоянието на текущо икономически активното население според образовател-
ното равнище в страната.  

 
Заключение 
Във фокуса на настоящата разработка стоят емпиричните изследвания относно 

влиянието на човешкия капитал върху икономическия растеж. За страните от ЦИЕ 
това е съществен въпрос предвид сравнително високото образователно равнище и 
промените в образователния профил на населението, обусловани от демографски 
процеси, периода на преход, образователните политики. Чрез използване на метода 
на систематичния преглед на литературата са изведени публикциите по темата в две 
от най-популярните бази данни за научна икономическа литература: Scopus и Web of 
Science. Анализът изтъква, че въпреки нарастващия научен интерес в световен мащаб 
и европейското научно пространство в частност, само 14 изследвания се фокусират 
върху една или няколко страни от целевата група. Използваната методология и коли-
чествени измерители за ЧК са съвместими с прилаганите във водещите разработки.  
Налага се изводът, че като цяло човешкият капитал и по-високото образователно рав-
нище стимулира растежа. Като основен недостак се откроява дефицитът на проучва-
ния за отделни страни. Като ниша за бъдеща работа са емпиричните анализи, които 
диференцират влиянието на отделните образователни равнища – средното и висше 
образование, както и на количеството и качеството на човешкия капитал върху растежа.  
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Abstract: One of the main goals on this document is for obtain a wise knowledge about the 
diverse impacts and support the decisions in the social politics; especially in the evaluation 
and assignation of resources to social invest in programs or units where counting with 
concepts and tools that let the measurement of social values, and their different dimensions. 
Planning a program is an essential part to count with the effects from it to the general 
population.  The depth and width of the evaluation on the Social Value and the activities 
toward the adaptation of the program to social criteria depend on the predicable charge, 
sensitive of offered services, the complex on the program, the available information as well 
the evaluation during the course. 
It is really important to keep a close attention to the programs especially those that create a 
big social impact. 
In order to define the framework and possible central aspects of the evaluation of social 
value will require sorting and examining the social effects of the program planned by their 
impact, scope and importance, using information commonly available and material 
relevant work. 
Based on this information, the corresponding terms of reference for the evaluation of social 
value will be made. 
This document is primarily aimed at technicians and specialists of social activity in the 
institutions that need to evaluate social programs. 
 

Keywords: Social Value, Methodological Method, Third Sector, Impact, Evaluation 
 
 

INTRODUCTION 
 

This document aims to identify, analyze and contextualize a methodological model 
that facilitates and enables effective measurement of Social Value in Third Sector 
organizations. The fundamental basis of this document is to serve as a tool to facilitate 
evaluation processes of social value. 

Methodologically, this material is based on: What is measured? How it is measured? 
When is it measured? Who measured? How long will it be measured?, remarking the 
benefits and disadvantages of different methodological choices. 

To do this, the following note written that will set out: 
Presentation of what have been the major evaluations of social programs, in order to 

publicize the most important aspects evaluated gaps, and elements to develop further. 
Analysis of the concept of „social value”: What it is it? For what is it good? How is it 

done? when is it done? 
Tools for assessing social value: What is measured? How is it measured? what are the 

main variables and indicators to consider? 
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The evaluation strategy included in the design of this document is the reflection of the 
very conceptual and methodological complexity of programs with generous dimensions, 
variables and indicators. It contains one particular global orientation each case. 

Throughout are reminded again and again that the landing of the contents of each 
particular program, you should bet on creativity linked to the knowledge of concrete reality, 
not forgetting the methodological rigor that depending on the program objectives provide 
data significant, that help policy adjustments. 

Who should read this document? Following could investigate and delve into the 
profile of the evaluator, as the expected use is just reinforcing document instances of 
evaluation. 

 

Overall evaluators can be: 
1) Their selves or the main responsible for the program, embedded in the Central 

Organizational Unit; 
2) Evaluator or external evaluators; 
3) People directly involved in the implementation, at the local level (direct executors). 
 

In this case the document is addressed to the third group, in the pursuit of local 
institutional strengthening, in the figure of the teacher trainer. 

It raised well is a horizontal and vertical, evaluation of participatory kind, valued as 
learning environment, which would be healthy to actively involve all stakeholders 
(beneficiaries, monitoring groups, providers, managers internships, representatives of the 
district where sits the program). This choice of potential evaluator explains to a large 
extent, the strong practical and theoretical contents seated in support: all subject areas 
presented a theoretical and practical approach. 

At the end, if the manual achieves the goal of strengthening evaluation skills of 
trainers, it will collaborate to tailor programs according comprehensiveness, relevance and 
pertinence, through institutional strengthening. 

 
THEORETICAL CONTEXT 

 

The evaluation of social value is an issue widely discussed at national and international 
levels. The social impact assessment begins to be held in the late 1960’s in developed 
countries, as a process of analysis and prevention of environmental impacts, under pressure 
from environmental groups and the general population.  Later, the social impact assessment 
of projects as a broader concept, which included not only the environment but also the 
community is incorporated. 

The labor theory of value (TVL, also labor theory of value or TLV) is a theory that 
considers the value of a good or service depends directly on the amount of work that 
incorporates. Thus, Adam Smith considered that work was the unit of measure as to 
quantify the value. For him the value was the amount of work that one could receive in 
exchange for their goods. This is the theory of the commanded or acquired value. Although 
it was not the determining factor in prices, these oscillated towards their price of production 
thanks to the play of supply and demand (Godoy, 2001). 

Thomas Hodgskin, a Ricardian socialist, considered the Ricardian labor theory of 
value would take place in a strict free market economy that has caused the disappearance of 
capitalism. The labor theory of value is known primarily for studies about Karl Marx, being 
a fundamental principle in economic thought of Marxism. Marx thought firmly believe that 
only labor produces value, and in his work Capital, developed this thesis (Godoy, 2001). 
However, Marx did not complete mathematical analysis of the issue. 
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According to Drucker this sector is composed of organizations owned and private 
control but whose existence is aimed at satisfaction of public or social needs and not the 
accumulation of private wealth (Drucker, 1991). 

Referring to the evaluation, several concepts agree say that it is a process that enables 
knowledge of the effects of a project or program in relation to the proposed goals and 
resources mobilized. Tyler considers that the evaluation is the process by which it 
determines to what extent the proposed goals (Stufflebeam, 1993) were achieved. 

Meanwhile, Suchman defines assessment as the process for judging the merit of any 
activity and thus, meet the applied processes and strategies that allow their understanding 
and redefinition in the event that the latter is necessary (Stufflebeam, 1993). 

Stufflebeam defines assessment as „... the process of identifying, obtaining and 
providing useful and descriptive information about the value and merit of the goals; 
planning, implementation and the impact of a particular object, in order to provide guidance 
for decision - making; solve the problems of accountability and promote understanding of 
the phenomena involved. Thus, the key aspects of the object to be assessed include your 
goals, your planning, execution and impact” (Stufflebeam, 1993). 

The Development Assistance Committee (OECD) states that the assessment is a 
function that is to make such a systematic and objective as possible assessment of a project 
in progress or completed a program or set of lines of action, conception, its implementation 
and its results (Gonzalez, 2000). The evaluation is to determine the relevance of the 
objectives and their fulfillment, efficiency in the development, effectiveness, impact and 
viability. 

Menou states that the assessment of information should aim to establish tangible 
criteria that allow measuring the relevance of the information may have in terms of 
development. And believes those for an evaluation of this type should be based on the 
analysis of the balance between information and development, in order to decide or suitable 
methods for performing the process, create the initial framework for field research and 
project continuity the long-term process (Menou 1993). 

Ponjuán, meanwhile, said that the evaluation is the calculation to qualify and measure 
achievement and how to meet the objectives of a particular system or unit. The latter 
extends the concept by stating that a comprehensive assessment requires consideration of 
the continuity of the assessment process, its scientific basis, including expectations of users, 
both internal and external opportunities and threats in the environment; and the complexity 
of the elements of the phenomenon of evaluation: the mission and goals of the institution, 
goals, vision, strategies, lines, actions, products, services, resources, efficiency and effectiveness, 
benefits and impact (Rojas, 2001). 

The post evaluation corresponds to the immediate termination of program execution, 
which are detected, recorded and analyzed the results. With the ex post evaluation, which 
later (months or years) of completion of the execution, the mediate and far results are 
assessed, consolidated over time (Abdala, 2004) is performed. 

According to Gonzalez, the ex post evaluation involves an analysis of effects and 
results of a project once executed and completed. Expressing that elements of the ex post 
evaluation is: effectiveness, efficiency, relevance, feasibility and impact. As can be seen, it 
places the assessment within the ex post evaluation. However, it emphasizes that the 
assessment is broader than the assessments of effectiveness and efficiency because it 
includes all; positive and negative, foreseen or unforeseen, local, regional or national 
possible effects and measures the consequences that certain action had on the middle, 
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consequences may be economic, technical, social, cultural, ecological policies or other 
(Gonzalez, 2000). 

In the specific field of evaluation, Cohen and Franco argue that this assessment „ ... 
trying to determine ... if there were changes ... the magnitude that had ... which segments of 
the target population affected and to what extent (and ) what contribution made different 
project components to achieve their goals” (Cohen , 1992). 

Camacho defines assessment as follows: „... is the assessment of changes in a social 
group due to the insertion of a new component” (Camacho, 2000). In this case, it refers to 
the adoption of the Internet as new information technology and expands the concept by 
saying that this impact can be seen in the performance of an organization, both in its 
internal functioning and fulfilling its mission in society. 

Baker means assessment, the analysis aims to determine more broadly whether a 
program produced the desired individuals, households and institutions effects and whether 
those effects are attributable to the program intervention (Baker, 2000). It is stated that this 
type of evaluation allows also examine the unintended consequences on beneficiaries, 
whether positive or negative, in which agrees with other aforementioned concepts. 

Sandoval believes that the evaluation measures changes in the welfare of individuals 
that can be attributed to a program or to a specific policy and states that the objectives of 
such evaluation are to provide information and help improve their effectiveness (Sandoval, 
2003). 

 
MATERIALS AND METHODS 

 

The methodologies used are quantitative, qualitative and mixed evaluations. 
Among the former, they are quasi experimental models; composed of groups of 

„participants” and groups „control” with the same attributes and characteristics (age, 
gender, race, education), which are compared with analytical methods. 

The control group should be covered in full, so that the methodology can be fully 
implemented. 

 

We can point to the emergence of three effects: 
-  The effects of the selection (eligibility); programs can select individuals with 

greater vulnerability (negative effect of selection). Variability in the mode selection 
is so vast that obscures the measurement of social value (both for and against), 
making dubious conclusions if there is no real control group. 

- The effects of maturation: beneficiaries can acquire global skills, techniques, 
increase their knowledge, change their psychosocial profile and addictions abandon 
the simple passage of time, as they are transformed. 

-  The effects of „regression to the mean”: among the beneficiaries of the program 
may be transient population (by cyclical factors) and benefit from the programs. 

 

For this reason the use of truly experimental methods are recommended, and thus the 
three types of effects are eliminated. 

 
Despite these advantages, experimental methods present a number of problems that 

cannot be solved and are related to: 
• Experimental methods sometimes treat the program as a black box, with a strong 

statistical approach: the variable „y” (learning) is caused by the variable „x” (participation 
in the program) and cannot move further, when it would be more comprehensive and 
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holistic approach the measurement problem as a program to determine what type of 
services offered to what kind of individuals, reduce vulnerability. 

• Even more: the best-designed experimental methods become quasi-experimental 
methods because no random behavior of the experimental groups, as some of the 
beneficiaries lose interest, get bored and leave 

• The experimental evaluation one and two years of completing the program, it is 
essential to measure social value, actually built and durable: follow the two groups 
(beneficiaries and control) after several years, can eliminate the confounding variable 
provided by the time (ripening effect); in this regard, it should be noted that experimental 
models are expensive, and have been met, therefore, for short periods after the completion 
of the programs: thirty months, three years, four years; the longest for six years. Everything 
abounded above shows the complex web of quantitative assessments. Alongside them 
alternatives appeared to deepen, improve and facilitate assessments, which highlighted the 
ethnographic models forms, which provided the looks and reflections inward, about why a 
program was successful. 

 

These models are nurtured by prolonged observations of programs, with interviews 
and in-depth surveys, participants (executors, beneficiaries, entrepreneurs, financiers) as 
well as stories of everyday life of the programs, in the style of stories life, or "any given 
day" means the program daily events described, showing the gears of socialization in 
reciprocal and interrelatedness of the different actors exchange: the so-called qualitative 
research studies. Qualitative methodology provides the form of implementation of the 
programs, their progress and setbacks or blockages. 

With regard to the beneficiaries, this qualitative measure design attempts, with 
varying results, the degree of satisfaction. Some assessments provide highly positive 
results, although for some the issues of psychosocial data changes are "impressionistic" 
rather than systematic, hard to take; because how behavioral change is measured? 

Moreover, in a mixture of quantitative and qualitative methodologies, targeting and 
program coverage, trying to detect the coverage of benefits to the target population of other 
social strata is measured. Both are measured by relating the number of beneficiaries who 
meet the requirements for potential beneficiaries who enroll and those who benefit. 

 
RESULTS AND CONCLUSIONS 

 
Measuring social value has not been the subject of much literature so far. However, 

there are some experiences in the area, mainly in developed countries. 
The approach to this problem through a methodological model, which incorporates 

ideas used by various authors to represent the process of impact and innovation applied to 
the design of social programs, can get away from the precepts of the "linear model". 

This model will advance understanding of how knowledge is used for solving social 
problems and, at the same time, progress in quantifying the social impact of programs 
aimed at vulnerable population. 

First, it should be analyzed to what extent the social value should be the key driver of 
public policies in the most marginalized countries. Second, the results of this study suggest 
an answer to the dilemma of trade-off (negotiation) between public policies and other 
policies of high social impact. This response suggests that, being able to better quantify the 
form and degree of utilization of knowledge in the various public policies, social action is 
legitimized in its horizontal and transverse nature. 
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An important for the future of corporate philanthropy in the world especially for Latin 
America challenge is social investment in capacity building of social organizations. This 
type of investment generates high social value and adapts to some features of philanthropy 
in the region, where the combination of grants resources and active support to partner 
organizations is more frequent. 

Given the complexity of social problems and the variety of programs aimed at 
vulnerable population it is striking that always left the impression remaining aspects 
unevaluated and dissimilar views on the definition of the objectives of the programs, for all 
this should procure the evaluation of actual social value not only in the short, but 
particularly in the medium and long term, because otherwise can ensure that these programs 
are only immediate. 

Given the accumulated rich and long experience of third sector organizations, the 
priority need to evaluate innovative actions taken is valued. The evaluation will determine 
whether the implemented models are best suited or if necessary, seek alternatives to 
reinforce the inclusion of all members of society. 

It is advised to implement internal and external evaluations, involving all stakeholders 
in each of the issues. 

The systematic, organized and preplanned to the implementation of each stage 
evaluation allows as feedback mechanism, to provide visualization of the successes and 
mistakes, to reinforce the first and to correct the latter. Without evaluating the fate of the 
beneficiaries is not known, the quality of service provided as a lever of social integration is 
not known, the cost and benefit of the project is unknown and cannot measure social value 
as a catalyst. That is not the degree of compliance with the objectives known. 
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Геополитическата и геоикономическа ситуация в глобален мащаб отдавна не е 
била толкова сложна и с толкова много неизвестни и въпросителни без разумен 
отговор. Случайно ли е това или става въпрос за някаква закономерност, която дори и 
случайните събития, процеси или тенденции и нови явления ги подрежда в приемлив 
логичен пъзел. В последно време отново стават актуални теориите за „номерологич-
ната игра“ и за „конспиративната игра“, които въпреки че са спорни дават относител-
но логични обяснения за развитието на света през последните 100 години. Хипотези 
и предположения, което само допреди десетина години бяха позабравени в мощния 
поток на нови теории, инспирирани от неолибералната парадигма, която преждевре-
менно доста автори с висок авторитет и дори нобелисти квалифицираха като оконча-
телна победа след рухването на СССР и световната социалистическа система. Внима-
нието все повече се центрираше в маркетинговите и симулационни игри, в психоло-
гията на производството и потреблението, в „сътворението“ на нов тип мениджъри, 
експерти и потребители, на борсови игри и творчество по създаване на „финансов 
инженеринг“.  

Според  номерологичната теория, в рамките на последните сто години светът се 
развива модел на глобално развитие, сътворен преди сто години и обхващащ основ-
ните сфери и области на света. Моделът е известен като „голямия балон“. Според 
него през този период светът се развиваше именно така, а не по друг начин! Резулта-
тите от „големия балон“ в края на 20 и началото на 21 век са повече от очевидни: 
множество финансови и други балони, които взривиха съществуващата световна 
финансова система  и породиха най-голямата икономическа и финансова криза след 
„Великата депресия“ през 1929-33 г. Случайно или не успоредно с кризата се наблю-
дава непрекъснато усложняване на световната геополитическа и геоикономическа 
ситуация, особено на регионално и локално равнище. 

Кои са архитектите на този „балон-модел“, на тази номерологичната и задкулис-
на епоха на човечеството през последните сто години. Преди това обаче е редно да се 
уточни едно понятие. Когато се говори за конспиративни теории, според моето мне-
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ние, се имат пред вид крайно радикални тайни и задкулисни форми на действия на 
определени субекти за постигане на реални или за прокламиране на химерни (неосъ-
ществими) цели. Конспиративно поставени цели най-често се отхвърлят, приемат или 
привеждат в реалности от стихийно завихрящи се политико-обществени сили, зад-
вижвани както от вътрешни, така и от външни фактори. Затова е по-редно да се гово-
ри за „задкулисие” в управлението на глобалния свят през последните сто години, 
което също преследва постигането, но преди всичко на реални дългосрочни страте-
гически цели чрез провеждане на глобална и регионална геополитика. Такава поли-
тика е във възможностите на субекти, разполагащи с достатъчен икономически, фи-
нансов, технологичен и военен потенциал. 

Моделът определя главните насоки и параметри на развитието на света, като 
периодично (на 20-25 години) се преформатират отделни негови конструкции и ас-
пекти, но без да се нарушава неговата цялостна функционална монолитност и същ-
ност. Така се формира едни дирижиран и относително устойчив световен ред, но със 
значими периодични флуктуации, когато моделът, под действието на екстремални 
фактори излиза извън контрола на неговите творци. Или тези флуктуации са също 
добре планирани в задкулисен порядък. Тогава се случват различни неща, които само 
творецът – „задкулисието” на управлението на света разбира. Затова, периодично 
задкулисното управление на света прави удачни или неудачни корекции, които по 
правило са в интерес на архитектите на модела. Моделът е известен като модел на 
„големия балон”. Няма нищо общо с „балоните”, плод на деривативните схеми, дове-
ли до глобалната криза в началото на 21 век. Те са следствие, резултат или корекция 
на модела.  

 
Същността на „Големия балон”?  
В началото на двадесети век,  през 1913 г. се създава Националната частна бан-

ка на САЩ – ФЕД (Федерален резерв на САЩ). Звучи доста интригуващо: едновре-
менно национална и частна банка! Че е частна разбираемо, защото нейни членове 
са осем частни регионални банки на САЩ и стратегическата задача е да се създаде и 
контролира световната финансова система  под егидата на САЩ. Но е неприлично 
тази функция да се поеме от някаква частна американска банка, но ако е на държава-
та САЩ, това е друго? Така ФЕД става първото и основно ядро на т.нар. Световна 
финансова система с една единствена цел: да организира, направлява, координира и 
тотално контролира международните финанси и световната икономика. Но предстои 
надграждане с нови структури, иначе няма да има система и възможности за усъвър-
шенстване! Преди това една малка подробност!   

След десет години, през 1923 г. по инициатива на тогавашния американски пре-
зидент Удроу  Улсън,  финансови магнати като Рокфелер, Ротшилд, Морган и др. и 
видни представители на изпълнителната и финансова власт в САЩ, създават т.нар. 
Съвет по външни отношения (СВО) – първият мозъчен център от системата на скри-
тия модел за управление на съвременния свят. Неговата дългосрочна цел е създаване 
на световно правителство, система за частен контрол на световна финансова система, 
премахване на националните икономически бариери в интерес на зараждащите се 
ТНК и т.н. Разбира се под контрола на САЩ. Архитектът на ФЕД, Паул Уорбор не 
крие истинската цел: „Световно правителство ще има, въпросът е как ще се създаде – 
чрез войни или преговори”. Гениално прозрение! Апробацията на целта е направена – 
планирана е и е завършила Първата световна война. Финансовите архитекти инкаси-
рат първите стотици млрд. дол. чиста печалба за сметка на разрушенията и над 20 
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млн. жертви. Естествено най-много в Европа. Европейското пространство е избрано 
слъчайно или не като театър както за военни, така и за геополитически проекти, като 
например Европейският съюз по-късно.  

Сключен е през 1919 г. Версайският договор между победители и победени. 
Определени са първите дългови задължения на победените под формата на репара-
ции, принудителни или искани заеми (които са дългове за връщане във времето) за 
десетки милиарди долари. Ако някой си въобразява, че дълговата спирала е от 2008 г., 
жестоко се заблуждава. Тя води своето начало именно от това време и изкуствено е 
програмирана за дълъг и безкраен период от време. Като периодично се усъвър-
шенства – примерно на около 20-25 години! Дълговете на държави и банки стават 
ефективно средство за поддържане в подчинение чрез предоставяне на стотици 
милиарди заеми от богоизбрани световни банкови институции и въвеждането на 
специални схеми за най-закъсалите като например въвеждане на Валутния борд. 
Особено след разпадането на колониалната система (в началото на 50-те години). 
България от 1997 г. е в тази схема!  

Нужна е обаче едно допълнително пояснение! Когато става въпрос за световно 
правителство тогавашните архитекти на модела естествено не са си го представяли 
като Единно световно правителство, избрано по някакъв легитимен международен 
механизъм (например ООН), а като сложна схема и система за управление на света 
под егидата и контрола на САЩ. И тъй - като такава система е невъзможно да бъде 
легализирана най-вече поради различните и несъвпадащи интереси на водещите дър-
жави (и тогава и сега) в света се планира и създава конструкцията на „скрития модел” 
за управление на света. Пак под контрола на САЩ! Как? Първо. Чрез мрежа от скри-
ти и явни „мозъчни центрове”, които разработват идеите за геополитическото и гео-
икономическо структуриране на света. Второ. Чрез мрежата от легитимни по между-
народното публично и частно право субекти като ФЕД, комплекса от Световната бан-
ка, МВФ и други банки като Международна банка за разплащания в Базел, в която 
членуват националните банки на водещи и по-значими субекти – държави (над 70), 
които са диригентите на световната финансова система. Трето. Чрез ТНК, които с 
помощта на първите субекти осъществяват глобална капиталова инвазия и тотален 
контрол върху движението на международния капитал.   

Има и едно четвърто, това е създаването на ООН (1945 г.). ООН е формално 
част от легитимния модел за управление на света, но всичко зависи от съотношение 
на силите в него и особено в Съвета за безопасност. Нароените от нея международни 
организации като Световната търговска организация – СТО (преди това ГАТТ) и дру-
ги такива организации са част от легитимния механизъм за прокарване на стратеги-
чески решения на мозъчните центрове и стълбовете на световната финансова систе-
ма. СТО през последните години все повече се пропуква, първо, заради нарастващи-
те претенции на страните от „третия” свят за справедлива международна търговия. 
Второ, заради десетилетия обструкции от страна на САЩ и ЕС да не премахват 
изкуственото дотиране и субсидиране на техните аграрни производства и износ, с 
което поддържат изкуствено висока конкурентоспособност на международните па-
зари и трето, да блокират инициативите на тази голяма група страни, износители 
предимно на аграрни стоки със стратегии за изграждане на регионални (ЕС, НАФТА) 
и междурегионални пазари (трансатлантическото търговско споразумение – ТПТИ). 
Т.е. отива се към регионален и глобален свръхтърговски и финансов монополи-
зъм! Без да се подценява положителната роля и ползи от десетките, легитимно създа-
дени международни организации от различен тип, в немалко случаи те обслужват ин-
тереси на „големия балон“. Въпрос на съотношение на силите в тях? И тъй-като през 
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последните десетилетия то започна да се изменя при това не в полза на „основния  
модератор“ на световните дела, все по-натрапчиво се вменява на световната общест-
веност мисълта за „изчерпаните възможности и слаба ефективност“ на тези организа-
ции, вкл. ООН! Типичен пример е включването на ОПЕК и АОПЕК в „голямата 
игра“ срещу Русия чрез изпитаното средство – икономически, финансови, банкови и 
персонални санкции.  

И така системата на „големия балон” действа и то изключително успешно.  
След Първата световна война започва подготовката за втората. Забогателите от пър-
вата война световни финансови фамилии като Рокфелер, Ротшилд, Морган, Х. Тръст 
и други, не без активната помощ на мозъчния център – СВО, организират първото 
съществено геополитическо преразпределение на света. Падат империите: руска-
та, пруската, османската и впоследствие британската. Те са тромави схеми за управ-
ление на света и на големи региони и трудно се контролират от набиращия мощ 
международен капитал. Основни конкуренти са първите две фамилии. Ротшилд пое-
ма инициативите за икономическо възраждане на Европа и Азия чрез финансовите 
механизми на САЩ (1). Съветска Русия се индустриализира невероятно бързо, благо-
дарение на капиталите на Х. Тръст и Ротшилд. По такъв начин, чрез изградения 
мощен ВПК СССР е подготвен за следващата война. Противникът на СССР, Германия 
също е подготвян чрез английските и американски монополи, особено в областта на 
стоманодобива и химическата индустрия. Отказът на Германия (на Хитлер) да плаща 
дълговете си (първо лихвите), отключва бързо подготовката за Втората световна 
война. Докато СССР си плаща и то в злато, вкл. по време на войната (известният ленд - 
лиз). От една страна, войната носи нови стотици млрд. чиста печалба на архитектите 
на „големия балон”, от друга, е повод и сериозно основание за ново геополитическо 
преструктуриране на света след нейния триумфален финал. Както и става! Но се поя-
вява новият субект – суперсила, не икономическа, но ядрена, СССР! 

Както виждаме понятията геополитика и геоикономика, макар да са в активен 
терминологичен оборот през последните 30 години, всъщност имат стогодишен юби-
лей! След Втората световна война (отново около 25 години след Версайския договор) 
се характеризира вече с балансирана конструкция – две супер сили, ядрени държави, 
формират двуполюсен модел, който има живот до 1980 г. (до перестройката). Отново 
магическата цифра 25 години! Но до тази години се случват много други важни 
неща.  

Първото е формалното ликвидиране на колониалната система. Задействан е 
механизмът бившите колонии да „съществуват” съгласно доктрината „моркова или 
тоягата”. Започва ерата на съвременният неоколониализъм, който се обогатява освен 
с икономическа и социална, също така и с пословична технологична зависимост. 
Светлите прогнози за икономическо и социално възраждане на бившите колониални 
страни се оказаха пълна химера. Нещо повече, тези които дръзнаха да достигнат ико-
номически и социални висоти, главно от арабския ареал (Сирия, Либия, Ирак, Ливан) 
съвсем наскоро бяха върнати към своите племенни огнища, родова организация на 
съществуване и единствения за тях закон – Корана. Естествено в условия на кървави 
и нестихващи граждански войни. Селективният подход е очевиден, защото други по-
добни субекти като ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия и др. тънат в социален и иконо-
мически разкош!  

Второто събитие, останало в тайно доскоро, е образуването на известната вече 
„Билдерберска група” (1954), креация на СВО, в работата на която освен представи-
тели на Ротшилд и Рокфелер, участват десетки видни европейски, американски и 
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други политици, финансисти и банкери. Около 100 души. Този формат е неизменен, 
но мобилен. Билдерберската група решава казуса за Западна Европа, т.нар. европей-
ския проект – създаването на ЕИО (1957 г.), сегашния Европейски съюз. Тя следва 
логично решения на други събития – Лондонската конференция (1953 г.) за дълго-
вете. Един от любопитните факти е, че Германия поема ангажимента да възстанови 
връщането на дълговета на „фюрера”, плюс новите, свързани с Плана „Маршал” 
срещу политическо обещание – Германия да се обедини. Как това да стане през тази 
1953 г. при наличието на СССР и ГДР, все още не е ясно, но че започва работа по 
стратегическото бъдещо унищожаване на СССР и соцсистемата – това е факт! Отно-
во номерологична закономерност – до Трета световна война не се стига, но до разпа-
дане на СССР и на социалистическата системата  (през 90- те години).  

През 1956 г. „случайно” започва да функционира т.нар. Парижки клуб, нефор-
мален „съд-фантом”, както го наричат, който има изключително важната задача да 
свежда до минимум риска от едностранни инициативи на държави, да не обявяват 
мораториуми, т.е. да не връщат своите заеми, отпуснати при „специални” условия от 
МВФ, Световната и други също така световни банки. Защо се появява тази нефор-
мална структура, която няма нито адрес, нито телефони? Защото дълговият глобален 
балон започва да се раздува все повече. Неговата задача е да „преструктурира” дър-
жавни дългове, но само по инициатива на МВФ или на самата държава, разбира се 
принудително. Преструктурирането означава малко опростяване и известно отсроч-
ване на дълга във времето с трупането на нови лихви и финансови утежнения. След 
него също „случайно” се появи и Лондонския клуб – аналогична странна структура 
за преструктуриране на корпоративни дългове към световните търговски банки. 
Каква грижа за парите на световния олигархичен капитал? 

Трето. През 1972-73 г. настъпва крахът на Валутната система от  Бретън - Уудс 
(създадена през 1944 г.), след като САЩ едностранно прекратиха „златния стандарт” 
(2). Започва ерата, по точно хаоса на плаващи, фиксирани и пр. валути и появата 
(2000 г.) на новата регионална валута със световни претенции – еврото, позакъснял 
елемент на проекта ЕИО и Европейския съюз.  

Световната икономическа и финансова криза (2008 г. и след това), за която са 
изписани стотици и книги и десетки хиляди страници, постави отново „нумерологич-
ния” въпрос какво следва, след като в края на 80-те и началото на 90-те години започ-
на серия от всякакъв вид кризи (борсови, финансови, дотком (технологични), петрол-
ни, продоволствени, суровинни и пр. кризи) в различни страни и региони, докато се 
стигне до 2008 г. със спукването на създаването неслучайно деривативни балони в 
САЩ и в други водещи страни. Кризата премина в циклична, а много страни като 
България са далеч от шанса да излязат от стагнацията. Във връзка с нея се заговори 
че трябва да се случи нещо ново, по-различно от досега съществуващото. Какво, съ-
що пълна неяснота. Тези, хипотези и предположения за нови валути, валутни систе-
ми, регионални валутни пазари, световни пари и какво ли не още. Но нищо конкрет-
но, докато на един форум на Г-20 изведнъж започна по-ясно да се говори по тази 
тема. Това насочва към две хипотези. От една страна, че бъдещи световни дела ще се 
решават вече не единствено в рамките на Г-7 или Г-8 (с участието на Русия, ако се-
демте водещи, а по-точно САЩ имат благоволението да я поканят), а в много по-
широк формат. А от друга, стана очевидно за анализаторите, че досегашния глобален 
играч – САЩ не е в състояние да носи повече отговорност (каквато всъщност няма) 
за световната икономическа и финансово-банкова система, независимо в какви схеми 
на скрития или открития модел участва. Че 1973 г. (едностранното ликвидиране на 
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Бретън Уудската система) няма да се случи! И все по-често се появяваха мистичните 
думи: Базел - 1, Базел - 2, и напоследък Базел - 3. В този град функционира най-
мощната международна банка – Банка за международни плащания. А че тя се оказва 
център – генератор на „големите балони” пред кризата, още по-малко! И още нещо! 

Стана очевидно, че световната финансово-банково система, създадена в логика-
та на „големия балон” в продължение на сто години, се е превърнала в система от 
„банкестери” (от гангстери) и „зомби банки” (3). Те са в основата на деривативните 
схеми и големите финансови балони, предизвикали глобалната криза. Около 150 бан-
ки и финансови институции контролират почти 50% от световното богатство. Свър-
зани с тях над 1300 ТНК държат повече от 80% от световната търговия. Според 
иконометричен модел на Швейцарската федерална  политехника в единна сложна 
световна мрежа са обхванати в различни сложни зависимости около 40 млн. банки, 
финансови институции  и корпорации (с техните филиали). Ядрото на тази мрежа са 
именно „банкстерите” и „зомби банките”, които без изключение са свързани с амери-
канските и лондонски финансови кръгове. Кои са те: Bank of America, City Group, 
Morgan Stenly, Goldmansachs, Bear Stearns, Morrise Linnch, Lehman Brathers, USB AG, 
Barclays Pl., Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank  и т.н. Те са „помпите” на 
големия финансов балон, който се спука по време на кризата. Самите те, изпаднали в 
ликвидна зависимост, бяха набързо „оздравени” с държавни финанси на своите 
държави. И се заговори за „Капитала” на К. Маркс!     

 
Шансовете за нов световен ред  
В т. №19 на комюникето на срещата на високо равнище на Г-20 през 2009 г. има 

текст, който гласи: „Ние се договорихме да подкрепим едно общо разпределение на 
СПТ (специални права на тираж), което ще позволи в световната икономика да се 
инжектират 250 млрд. дол., което ще увеличи световната ликвидност” (4). Някои 
анализатори са оценили това заявление като нова „валутна революция”? Всъщност 
става въпрос за известното старо! СПТ са измислени преди половин век, тиражират 
се от МВФ и през отделни периоди са се използвали (както е и основната им задача) 
като разчетна парична единица.  Следователно става въпрос за „реанимация” на нещо 
познато на експертите, но което трябва да стане световно значимо като се предадат 
на СПТ функции на реална и резервна световна валута. Реанимацията обаче е доста 
съмнителна. Емитентът всъщност си остава МВФ (който държи СПТ), който както 
знаем е под пълния контрол на ФЕД, т.е. на САЩ. Или на скрития модел за управле-
ние на света? Ако се печати такова внушително количество „нова валута”, спокойно 
може да се повтори историята с безконтролното печатане на досегашната световна 
резервна валута – американския долар. Или става дума за трескаво търсене с какво да 
се замести бламираният долар като световна резервна валута. В тази насока има и 
други идеи. Т.нар. електронни пари (биткойн), които в близките десетилетия не могат 
да се внедрят безпроблемно, защото може би само една единствена на този етап 
национална банкова система, тази на САЩ има някаква готовност да банкира с тях. 
И на валутните пазари! Неизвестностите с електронните пари са достатъчно много. 
Електронните пари в един период достигнаха цената на златото. Но златото е реална 
стока! А биткойн са виртуални разчетни пари, но с високи флуктуации в цената им. С 
други думи те са продукт на „финансовия инженеринг” и за не дълъг срок ще увели-
чат още повече циркулирането на „виртуални пари” в световната финансова система.  
Или т.нар. пари „гизел”– налагане на отрицателна лихва върху спестяванията, за да 
се принудят вложителите да ги вкарат в икономиката. В България левът практически 
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вече е „гизел” от тази гледна точка, но инвестициите в икономиката изобщо не се 
активизират! 

 Но така ли иначе, на форуми на Г-20 и на други явно или прикрито започват да 
се лансират различни предложения за „усъвършенстване” на сегашната световна 
финансово-валутна система. От това следва, че досегашните големи играчи (на първо 
място САЩ, Англия и ЕС) не са склонни да отиват към радикална промяна на „сто-
летницата”, а пък новите играчи като Китай, Русия, Индия и др. нямат достатъчно 
потенциал и позиции да въздействат за радикална промяна на системата. Но могат 
да допринесат за внасяне на съществени промени в нея! Въпросът е какви? И това 
се предполага, че може стане (приемливо е за всички основни играчи) в формата, 
формат или схемата на позициите на МБВ в Базел. Или Базел - 3 трябва да бъдат 
някакви нови или актуализирани правила за функционирането на световната финан-
сово-банкова система, консенсусни за всички основни субекти. Защо се обединяват 
около Базел-3? Защото се очаква, новите правила и принципи да бъдат евентуална ос-
нова за последващи договаряния за нов световен ред, поне през следващите  
20-25 години. Това вече обяснява по-малко явните, но повече тайни дипломатичните 
совалки между САЩ и Русия! И Китай! Не толкова Украйна или Сирия са истин-
ският обект на „дебати”. Втората страна вече е разделена де факто на „Берлин”, а 
първата предстои да придобие подобен статут! 

Какво може да задвижи „централната банка на централните банки” както нари-
чат Международната банка за разплащания в Базел?  

Преди това е редно да се отговори на един резонен въпрос. А какво е правила 
МБР през различните „нумерологични” години. Отговорът изглежда лесен: същото, 
което ФЕД, МВФ и Световната банка. Да управлява световната финансова система. 
Изглежда, че изброените банкови институции са конкурент на базелската банка. 
Нищо подобно. „Голямата игра” е в „голям синхрон” между тях, игра на взаимно до-
пълване. И едните и МБР в Базел привличат като членове десетки национални банки 
(вкл. на Китай и Русия) и финансови институции. Следователно първият замисъл е 
„първа цигулка” (нов ФЕД) в дирижирането на глобалната финансова система след 
2020 г. да играе МБР в Базел, а „стълбовете” на досегашната – ФЕД, МВФ и СБ да 
останат на втора позиция за известно време или завинаги! Второ, МБР е по-подходя-
ща за всички играчи, особено за новите като Китай, Индия, Русия и десетки други 
интензивно развиващи се държави, защото със съвместни действия ще парират най-
малкото едностранно налагани решения от страна на САЩ. Това вече е голяма побе-
да за тези субекти. Всичко ще зависи от това какви нови правила ще бъдат „изкова-
ни” от МБВ. Информацията на този етап е оскъдна. Предполага се ще се отиде към: 

1. Окрупняване на световните банки – международни и търговски. Това означа-
ва фалит на хиляди малки и средни банки по-света, милиони безработни банкови и 
други чиновници и свръх концентрация на банков капитал. Ако се основем на К. 
Маркс – отива се към глобален финансов империализъм. 

2. Въвеждат се задължителни мерки от рода на „стрес тестове” на банките за 
тяхната ликвидност и готовност да посрещнат евентуални (сигурно ще има такива) 
кризисни сътресения. Засега този инструмент все още не е ефективно действащ пора-
ди слабия извънбанков контрол.  

3. Базелската банка може да получи ексклузивното право да печати някакви 
„световни” пари и да провежда както я нарекоха някои експерти „световна поли-
цейска монетарна политика”. Засега това е една мъглява опция.  

4.  Нови прагове за поддържане на ликвидност и ливъридж в посока на увели-
чаване  
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Тези и други от подобен род мерки са по-скоро превенция за да не се допусне 
мащабна криза като през 2008 г. Сега подготвяните са подобни на Базел 2 (2004-
2005). Но кризата през 2008 г. не закъсня! За радикална трансформация на световната 
финансова система и дума не може да става! Но за това пък се очертават от експер-
тите редица опасности. И те са свързани с продължаване на ефектите от Базел 1 и 
Базел 2 и особен Базел 2,5! Това също са правила, които Банката за международни 
разплащания преди кризата и малко след нея създава и настоятелно препоръчва за 
спазване (5). Стрес тестовете на банките са едно такова творение. Банката има срав-
нително добър механизъм за убеждаването – това е членството на десетки национал-
ни банки в нея. Но няма задължителен механизъм и особено санкциониращ! Засега! 
Но че Базел 3 ще са основа на трансформация на световния геополитически ред през 
следващите 20-25 години, това е безспорно. 

Предполага се, че базелската банка е специфичен „финансов Think-thank” цен-
тър (6) и негови решения са равностойни на решенията, които се взимат от другите 
мозъчни центрове и институции като ФЕД, МВФ или Правителството на САЩ. 
Обяснението е просто. Тук също няма някаква особена конкуренция, защото в управ-
лението и работата както на банката, така и на тези центрове случайно или не участ-
ват едни и същи персони или близки до мощните финансови кръгове. Член на МБР е 
също МВФ! Същото важи са всички мозъчни центрове на скрития модел за управле-
ние на света (7) 

И по Базел 2, и 2,5 (междинно наложени правила) се взимат мерки за огранича-
ване на дълговия балон. Но как! Чрез нулеви или до таза граница лихвени проценти 
на либора и на спестявания. Или чрез наливане на лесни свежи пари в банките. В по-
вечето случаи държавни финансови ресурси, която държава ги има! Очевидно такава 
политика може да е ефективна за някои субекти, но за повечето от рода на България 
не се наблюдава инвестиционна активност. Очакваните нови изисквания (по-голям 
процент капиталови гаранции и ограничаване на предоставянето на кредити) като 
цяло ще доведе до свиване на кредитния капиталов пазар и от там капиталови ре-
сурси за реалния или високотехнологичните сектори. Световният кредитен балон 
съществува. И той продължава да расте, защото няма „спирачки” за това. Но с огра-
ничаване на кредитните потоци от банките не само финансовата, но цялата икономи-
ческа световна система бързо може да влезе в нова кризисна спирала. Все повече 
експерти застават зад тезата, че с регулациите Базел 1 и 2 е предизвикана и ускорена 
световната ипотечна криза. Особено с регулациите Базел -2. 

 

Ще остане ли в историята 2018 година като мистична и сакрална година? Едва 
ли? По-скоро не! Ще има ли някаква драстична промяна след 2018 г. По-скоро не! 
Защо? 

1. Трудно укротяваната глобална икономическа и финансова криза, която пре-
минава ту в латентно състояние, ту в активно действие. Икономическият и финансов 
свят, вкл. успешно преодолелите първата вълна на глобалната финансова криза след 
2008 г. страни като САЩ, Русия и Китай, големите и повечето средно развитите 
страни от ЕС и други в света са в режим на очакване на нови „финансови и икономи-
чески сътресения”. Едни са в икономическа стагнация, други в дълбока дългова кри-
за, трети в дефлация като България и влизаща допълнително в дългова спирала.  

2. Предстои ли Трета световна война по  логиката на номерологичната теория? 
В своя статия (8) са изведени редица аргументи, които макар и да не отразяват целия 
сложен фактологически материал в подкрепа на подобна теза, се дават основания, 
подкрепящи хипотезата, че днешния свят се намира в ситуация, която много наподо-
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бява предвоенното време на Първата и Втора световна войни. Освен това, според мо-
дела „Уолърщейн – Кондратиев” за геополитическите цикли, САЩ се намират в края 
на своята безапелационна и безусловна геополитическа и геоикономическа мощ. Т.е. 
ресурсът на световния център – САЩ (политически, финансов, икономически и тех-
нологически), чийто геополитически цикъл започва след Първата световна война, се 
изчерпва ускорено и ще бъде в своя залез между 2040 и 2050 г. (9)  Една от най-дра-
матичните компликации на САЩ идват именно от намаляващата финансова мощ на 
САЩ и невъзможността да контролира само в свой интерес световната банково-
финансова система, колебаещите и отслабващи позиции на долара като световна ре-
зервна валута, силно свитият й реален сектор, огромни стойностни обеми долари и 
държавни облигации на САЩ, които са под контрола на други, набиращи световна 
мощ субекти.  Светът неминуемо влиза в нов многополюсен модел на развитие. От 
друга страна няма засега индикации, че САЩ се отказват от „предписанията”, произ-
тичащи от теорията за „организирания хаос” и имплантирани в техните геополити-
чески доктрини. Няма и индианци, и индиански територии. Но затова пък се опразват 
много други пространства. Срещу държавността целенасочено и селективни е ини-
циирана истинска война. От безобидната теза „никаква държава в икономиката“ 
(пазарен фундаментализъм“) се отива към обездържавяване на цели територии. Или 
към формализирано държавно присъствие. Както става в „демократизираните араб-
ски държави”. Но регионалните пожари и конфликти станаха прекалено много. 
Трудно могат да бъдат дадени аргументи, че геополитическият и геоикономически 
хаос в началото на 21 век намалява своята интензивност. Напротив! Нови нецивили-
зовани проекти като Ислямска държава например изобщо нямат изгледи да бъдат за-
черкнати от световната геополитическа сцена и засега като че ли  формално работят 
срещу своя идеолог – САЩ.  Но  докога? Може би докато бъде призната по междуна-
родното право! 

3. Едва ли ще настъпи нова ера в развитието на човечеството след 2018 г. По-
редното търсене на нов геополитически и геоикономически баланс в света, който 
след съкрушителните действия на САЩ през последните 50-60 години, е на път наис-
тина да се самовзриви под формата на трета световна или друг вид унищожителна 
война или поредица от конфликти. Вариант за избягване на подобен мрачен сценарий 
е формирането на нов геополитически триъгълник: Китай – Сащ – Русия, който  да 
осигури световен баланс.  Около тях ще гравитират останалите по-силни или слаби 
субекти. В нов многополюсен свят ще се премоделира „големият балон” с историчес-
ки хоризонт около 25 години. Базел -3 ще престане да звучи мистично, защото ще е 
едно от средствата за това. Ще стане ясно, че човечеството е избягнало поредната 
човешка световна драма чрез глобална война. Нищо повече! Все пак сериозна победа 
на човечеството. За сега? 

4. БВП (създаден в реалния сектор) на света през 2015 г. се оценява на около 
73,2 трлн. щатски долара (10). Това са пари, еквивалентни по стойност на обема на 
произведените стоки и услуги. По данни на новата световна „банкова звезда“ Bank of 
International Settlements (Банка за международни разплащания) „деривативните па-
ри“, които са своеобразна застрахователна полица на един кредит или дългово задъл-
жение, които се прехвърлят от една към друга финансова структура, възлизат на по-
вече от 700 трлн. дол (11) „Застрахователната полица” (дериватът) също се продава и 
препродава като стока. Изчислено е, че един банков кредит се е препродавал в съот-
ношение 1:15 докато стигне до краен инвеститор. Така се стига до безумен левъридж 
(кредитоотдаване). Освен това има и други финансови инструменти – държавни об-
лигации, борсови книжа и др., които трудно подлежат на приблизително точно стой-
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ностно оценяване. Затова експертните оценки, сочещи, че в глобалната финансова 
система циркулират виртуални пари в размер на повече от един квадралион дол. 
(1000 трлн. дол.) най-вероятно са близки до истината. Точно петнадесет пъти над 
сумарния световен БВП!  

 
Послеслов  
Световната финансова система е като наркоман – за да живее има нужда от нар-

котици (дериватните финансови инструменти), за да оздравее трябва да се лиши от  
наркотиците. „Докторът“ (или докторите) са наясно с диагнозата. Ако наркотикът 
(финансовият инженеринг) по някакъв начин изчезне или се намали драстично па-
циентът умира. Или финансовата система, която прилича на бомба, натъпкана с 15 
пъти повече с динамит ще се взриви, т.е. ще колапсира. Ако продължава да се увели-
чава „взривното вещество“ ще последва унищожителен взрив или разпадане на се-
гашната  световна финансова система. Последствията ще бъдат като при цунами. Или 
и в двата варианта глобалната финансова система е обречена! Има ли спасение. Да, 
временно! Контролирано „взривяване“ на отделни сегменти на системата. Как? 
КАКТО ДСЕГА. Като се разиграе БАЗЕЛ – 3, нови правила за основните субекти – 
играчи в глобалната финансова система. Засега планирано взривяване се отлага. По 
много сложни, невидими за обикновения човек задкулисни механизми, между 
Hartland-и  World Island-a е постигнат относителен консенсус! Едва ли ще получи 
гласност истинската компромисна цена за главните геополитически играчи. Но от 
последващите събития, процеси, последствия и очевидни факти е възможно тя да се 
улови. Във всеки случай радикално трансформиране на глобалната финансова систе-
ма за сега се отлага!  

 

Как би могло да се постигне радикално трансформиране?  
Първо. Чрез Световна война – нежелан за човечеството сценарий. Но не е за 

изключване. Почти нереален. И все пак! Такава война практически се води. Водачът 
на католическия свят е категоричен: третата световна война е в ход. Изключва от нея 
само конфронтацията между конфесиите. Спорна теза! В терминологичен оборот е 
нов термин – „хибридна война“ – сложна симбиоза от различни способи, форми и 
средства за противопоставяне между войнстващи субекти. Активни преки военни 
действия за сега не се прилагат, но подготовката за такива са в активен ход. Локални-
те военни стълкновения следват един след друг в разни точки на планетата. Планира-
ният хаос в различни региони се превърна в неконтролируем хаос (според теорията за 
хаоса, взета на доктринално въоръжение от САЩ)л Разходите за военни цели през 
последните години нарастват главоломно. Към увеличаване на военните бюджети се 
принуждават и държави, които след „великата демократична революция“ практичес-
ки бяха „девоинизирани“. Т.е. фактически лишени от армия. Като България напри-
мер. Въвличането на такива страни в подготовката на евентуален бъдещ мащабен ре-
гионален или глобален военен конфликт се извършва задкулисно, постепенно и чрез 
добре замислени международни форми на стратегическо военнополитическо 
„сътрудничество“. Срещу новия субект (и обект) – световният тероризъм, обявен за 
световен враг от „богати Север“ и по специално след 11.09.2001 г. от САЩ, се води 
странна война – от активни военни и специални действия в едни периоди до още по-
странни толериращи действия в други, примесени със сложни политически техноло-
гии от рода на „арабските пролети“, даване на властта на чисто терористични мрежи 
(мюсюлманските братя в Египет), създаване на условия за „държавност“ на терориз-
ма (като „Ислямска държава“, име не случайно измислено) и т.н. Има и друг обезпо-
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коителен факт (факти): битката срещу световния тероризъм или срещу „заплашващи 
световната сигурност“ субекти (страни) все по-активно се използва като мотив, осно-
вание или предлог (открито или задкулисно) за военно противопоставяне срещу 
други субекти, които фигурират в официалните външнополитически доктрини на 
определени субекти в качеството на истински противници. Така, че през последните 
десетилетия, което също „странно“ съвпада с обявения „край на студената война“ 
арсеналът на тази война постепенно се измества от средствата на „горещата воина“. 
Това също едва ли би могло да се приеме като проста случайност. Като „закономерна 
случайност“, да! 

Второ. Нова разтърсваща социална революция, която да постави начало на 
нов исторически геополитически цикъл или на нов „голям балон“, на радикал-
но нов световен геополитически ред. Напълно реален сценарий като се има пред 
вид „озверялото“ напоследък по-голяма част от човечеството, причината за която е 
една единствена: допуснатата от глобалното управление световна социална неспра-
ведливост с дълбоки и непреодолими поляризации. Един от корените на световния 
тероризъм и на засилващата се все по-мащабна международна миграция се крие 
именно в тази несправедливост. Тя поражда все по-обезпокоителна мотивация у 
„Бедния Юг“ към „икономически и социален реванш“, който в определен момент би 
могъл реално да доведе до мащабен военен конфликт с „Богатия Север“. Също въз-
можен сценарий на световна война. Най-малкото, за реализиране на теоретичната те-
за на марксизма за възможна социална революция в повече от една страна. Обеднява-
нето тече и в „Богатия Север“. Справка: петата цел в План „Европа 2020“ – борба 
срещу бедността в Европейския съюз, в който близо 100 млн. души се оказаха на 
прага на бедността, при това по критериите на евросъюза! 

Ситуацията в началото на 21 век много напомня ситуацията в началото на  
20 век! Да припомним: големият балон преди сто години започна не само с обра-
зуването на ФЕД и с Версайския договор, но и с една социална революция – 
ВОСР. Действително механизмите на тази революция се оказаха много по-сложни. 
Приказката нея все още не е разказана до край. Но че има връзка с „големия балон“, 
това не подлежи на съмнение!  

 

И така: „голям балон“ – „голям финансов балон“ – „голям взрив“ – „голяма 
социална революция“! Просто историческа логика. Макар, че тя не винаги е вярна.  

 

За да има коренна промяна, са нужни общочовешкият морал, етика и ду-
ховност да възтържествуват отново. Както при НАЧАЛОТО! Човечеството ви-
наги е разполагало с тези мощни оръжия за изграждане на справедлив свят. 
Просто те са в забвение.  
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Abstract: The aim of this article is to analyse possibilities for joint activities and initiatives 
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Увод 
Въпросите за състоянието и бъдещото развитие на счетоводното образование в 

България са обект на интерес и дискусии през последните няколко десетилетия, тъй 
като са тясно свързани със счетоводната практика, динамично променяща и адапти-
раща се към новите икономически условия. Едва през последните няколко години се 
наблюдават нови за нашата действителност явления, като предлагане на съвместни 
бакалавърски и магистърски програми с чуждестранни университети, акредитирани 
курсове от професионални организации, разчупване на традиционно затворената ака-
демична среда чрез привличане на преподаватели от бизнеса и участие на все повече 
български работодатели при професионалното ориентиране на студентите.  

Така посочените практики отдавна са характерни в страни с добре развито сче-
товодно образование, но за съжаление навлизат бавно в България и все още не са 
реализирани всички ползи от едно такова коопериране. Причините за това са различ-
ни. Като една от тях може да посочим затвореният характер на университетите и кон-
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серватизмът на научната общност и управлението на висшите ни учебни заведения   
(ВУЗ). Според нас, контактът на националните и международните професионални 
организации с нашите ВУЗ се забави във времето, което ограничи възможностите за 
предлагане на конкурентно счетоводно образование, съобразено със световните 
изисквания на счетоводната и одиторската професии. Друга причина е твърде огра-
ниченото сътрудничество с бизнеса, което основно се свеждаше до предоставяне на 
студентски стажове, чиято ефективност може да поставим под въпрос. 

 

Целта на настоящия доклад е да се анализират възможностите за съвместни дей-
ности и инициативи на българските ВУЗ с бизнеса и професионалните организации, 
като се отчетат спецификите на страната ни и постигнатото до момента, и се из-
ползва опита на страни с добре развито счетоводно образование и традиции. Тази цел 
е свързана с изпълнението на следните задачи: 

 Изследване на възможностите за сътрудничество на база добри международ-
ни практики; 

 Извеждане на потенциални проблеми в контекста на националните ни специ-
фики и традиции. 

 

Причините да се фокусираме върху тези възможности са засиленият интерес от 
страна на компаниите и професионалните организации към проблемите на счетовод-
ното образование у нас и натрупаният през последните години опит от някои ВУЗ, 
който може да бъде споделен.  

 
Възможности за сътрудничество с бизнеса и професионалните организации 

в областта на счетоводството и одита 
В свое предишно изследване авторите анализират някои от факторите, оказващи 

влияние върху висшето образование по счетоводство в България [4]. Сред тях се по-
сочва наличието на силни международни професионални организации, като изслед-
ваното въздействие се свежда до налаганите от тях стандарти и изисквания към обра-
зованието и квалификацията на счетоводители и одитори. Фокусът е върху необходи-
мостта от съобразяването им при разработване на съдържанието на учебните програ-
ми и определяне на хорариума на дисциплините.  

Особено важен за университетите е и един друг аспект, а именно сътрудничест-
вото с тези организации, като опитът на други страни показва, че то може да бъде 
много успешно. Международните професионални организации, които търсят коопе-
риране с нашите ВУЗ, са Асоциацията на сертифицираните счетоводители – 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) и Института на сертифицирани-
те счетоводители на Англия и Уелс – Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW). Относно националните ще се ограничим до Института на дипломи-
раните експерт-счетоводители (ИДЕС). 

 

Възможностите за сътрудничество на практика са разнообразни, като сред тях 
може да посочим: 

 Акредитиране на курсове и предлагане на съвместни програми; 
 Подпомагане повишаването на квалификацията на университетските кадри; 
 Организиране на национални и международни форуми по проблемите и 

бъдещите насоки за развитие на образованието по счетоводство; 
 Преосмисляне на целите на последващото обучение; 
 Иницииране на съвместни проекти. 
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През последните години сътрудничеството с бизнеса се оформя като друг зна-
чим фактор, оказващ влияние върху счетоводното образование в България. Предвид 
честата критика за липсата на практическа насоченост на нашето обучение, спе-
циално внимание трябва да бъде обърнато върху връзките и инициативите между 
университетите и компаниите в ролята им на работодатели. Най-разпространената 
практика е предлагането на стажове в счетоводни и одиторски предприятия и специа-
лизирани отдели. Традициите ни в тази област са безспорни, но според нас висшите 
ни училища трябва да се възползват и от други възможности, като: 

 Включване в учебния процес на изявени специалисти като преподаватели, 
осигуряване на практически казуси и др.; 

 Организиране на съвременни образователни форми като дуално обучение; 
 Популяризиране на счетоводната и одиторската професии чрез различни 

прояви (студентски състезания, дни на отворените врати, професионално 
ориентиране и др.); 

 Финансиране на изявени студенти посредством предоставяне на стипендии и 
други материални стимули; 

 Включване на университетските преподаватели в специализирани фирмени 
обучения; 

 Финансиране закупуването на учебна литература. 
 

Не всички от така посочените възможности за сътрудничество могат да бъдат 
успешно реализирани у нас поради националните ни характеристики и специфичното 
действие на други фактори на средата – икономически, политически, социални и др. 
Необходимо е фокусиране и специално разглеждане на потенциалните проблеми, с 
който най-вероятно ще се сблъскат в близко бъдеще българските ВУЗ при осъщест-
вяване на различните форми на коопериране с бизнеса и професионалните организа-
ции. 

 
Проблеми при сътрудничеството с професионалните организации 
През последните години у нас зачести предлагането на съвместни бакалавърски 

и магистърски програми в областта на икономиката с чуждестранни университети 
(програми с двойни дипломи). Направеното проучване на някои български ВУЗ  
(вж. таб. 1) показва, че основно се предлагат магистърски програми. Съвместни бака-
лавърски програми предлага СУ „Св. Климент Охридски“ с френски и немски уни-
верситети. Необходимо е да отбележим, че тези програми не са в областта на счето-
водството и одита, което е потенциална ниша за развитие. Практиката през послед-
ните няколко години показва, че висшите ни училища са по-скоро склонни да търсят 
сътрудничество с национални и международни професионални организации, което е 
обяснимо предвид характера на счетоводната и одиторската професии и развитието 
им на този етап. В световен мащаб основен движещ фактор на това развитие са 
Международната федерация на счетоводителите (International Federation of 
Accountants – IFAC), Асоциацията на сертифицираните счетоводители – ACCA, 
ICAEW, Институтът на сертифицираните управленски счетоводители (Chartered 
Institute of Management Accountant – CIMA), Американският институт на серти-
фицираните счетоводители American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
и др. 
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Таблица 1. Съвместни програми на български ВУЗ  
с чуждестранни университети 

 
Съвместни програми Висши учебни 

заведения Бакалавърски програми Магистърски програми 
„Икономика на туризма и 
свободното време“ – 
съвместно с Un iversite du 
Littoral Cote d’Opale, 
Франция 

Университет  
за национално  
и световно 
стопанство,  
гр. София - 

„Европейски бизнес и 
финанси“ – съвместно с 
Nottingham Trent University, 
Великобритания 

Икономически 
университет – 
Варна - 

„International Business and 
Management” – съвместно с 
Nottingham Trent University 
(Nottingham Business 
School), Великобритания  

„Стопанско управление“ – 
съвместно с Université des 
Sciences et Technologies 
Lille 1, Франция 

„Финансов мениджмънт“ – 
съвместно с University of 
Montesquieu - Bordeaux IV, 
Франция 

„Икономика“ – съвместно 
с Université des Sciences et 
Technologies Lille 1, 
Франция 

СУ  
„Св. Климент 
Охридски“ 

„Стопанско управление“ – 
съвместно с 
университетите в Кьолн, 
Лайпциг, Саарбрюкен и 
Ерланген-Нюрнберг, 
Германия 

- 

Нов български 
университет 

- 

„Управление и икономика 
на устойчивото развитие“ – 
съвместно с Университета 
на Урбино „Карло Бо“, 
Италия 
„Банково дело и финанси“ – 
съвместно със Sheffield 
University, Великобритания 

Висше училище 
по застраховане 
и финанси 

- „Бизнес мениджмънт, 
технологии и иновации“ – 
съвместно със Sheffield 
University, Великобритания 
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Пионери в тази нова насока на сътрудничество на българските висши училища с 
професионални организации в областта на счетоводството и одита са Университет за 
национално и световно стопанство (УНСС) и СУ „Св. Климент Охридски“. 

УНСС имат успешно сътрудничество с ICAEW, като към края на 2015 г. 
професионалната организация признава шестте модула от първо сертификационно 
ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA 
qualification): „Сигурност” („Assurance”), „Управленска информация“ („Management 
information”), „Право“ (“Law”), „Бизнес и финанси“ (“Business and Finance”), 
„Принципи на данъчно облагане“ („Principles of taxation”) и „Счетоводство“ 
(„Accounting”) [5]. Това на практика означава, че завършилите бакалаври по счето-
водство, финанси или финансов контрол, след полагане на изпити по определени 
задължителни и избираеми дисциплини, включени в учебните планове, могат да 
продължат направо с изпитите от второ професионално ниво от квалификацията на 
ICAEW (вж. фиг. 1). Това е голям успех и признание за качеството на българското 
счетоводно образование, което отговаря на световните изисквания и е конкурентно-
способно. Считаме, че това е правилната посока за развитие, тъй като международ-
ната практика показва, че водещи университети във Великобритания, САЩ, Франция 
и др. отдавна са изградили и профитират от такова колабориране. 
 

 

Фиг. 1. Структура на модулите, включени в квалификацията  
„дипломиран експерт-счетоводител” на ICAEW 

 
Източник: ICAEW. 2013. „Times are changing… Your Guide to the Latest Evolution of the ACA”, 
p. 14; Цитирано по УНСС  
(Достъп към 14.09.2016 г.: 
http://www.unwe.bg/bg/pages/9017/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8.html) 

 
УНСС продължават да развиват това сътрудничество в посока откриване на но-

ва съвместна магистърска програма, която да дава на завършилите „тройна диплома“ – 
от  ICAEW, ИДЕС и УНСС[6]. 
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СУ „Св. Климент Охридски“ си сътрудничат с друга професионална организа-
ция – ACCA. От 2015/2016 учебна година стартира магистърска програма по счето-
водство и одит, която получи акредитация за признаване на осем от общо 14 модула 
за придобиване на квалификацията ACCA (ACCA qualification) (вж. фиг. 2) [7]: 
„Счетоводството в бизнеса“ (F1 Accounting in Business), „Управленско счетоводство“ 
(F2 Management Accounting), „Финансово счетоводство“ (F3 Financial Accounting), 
„Корпоративно и бизнес право“ (F4 Corporate and Business Law), „Ефективно управ-
ление на бизнеса“ (F5 Performance Management), „Данъчно облагане“ (F6 Taxation), 
„Финансово отчитане“ (F7 Financial reporting) и „Одит и сигурност“ (F8 Audit and 
Аssurance). 

От опита на УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ вероятно ще се възползват и 
други ВУЗ, тъй като предимствата за студентите са безспорни. Освен качествено 
образование и по-добра разпознаваемост от страна на работодателите, те получават 
възможност за придобиване на международно признати професионални квалифика-
ции. Известно е, че големите четири международни одиторски фирми, както и много 
други компании, изискват такива квалификации от своите служители при кандидат-
стване за ключови позиции. Географските граници за професионалната реализация на 
завършилите се разширяват, което е един от положителните ефекти на подобно 
сътрудничество, особено в условия на глобализация. 

Проблемите от подобно коопериране са много, като започват още на предвари-
телния етап по подготовката на ВУЗ за акредитиране на учебните програми. Адап-
тирането на последните е особено трудно за съществуващите бакалавърски и магис-
търски програми. Спазването на изискванията на професионалните организации по-
някога е свързано със съществени промени в набора от дисциплини и учебното им 
съдържание. Често се налага някои традиционно четени курсове да отпаднат и да бъ-
дат заменени с нови. Значителен проблем са изпитите, чиято форма и съдържание 
трябва да бъдат съобразени с правилата на съответната организация.  

Нашият опит показва, че комуникацията с партньора е много важна още при 
подготовката на документацията. Фокусът не трябва да бъде само върху формалното 
попълване на документите, но и върху  необходимостта от съобразяване с българска-
та счетоводна практика и традиции в организацията и функционирането на счетовод-
ните системи на предприятията. Така например нашето текущо счетоводно отчитане 
носи своите специфики и понякога се налага те да бъдат обяснени и приети от 
насрещната страна.  

Проблем възниква, когато висшето училище има желание да акредитира една 
програма по няколко квалификации – практика, много разпространена в чужбина. 
Всяка една професионална организация държи на своите учебни програми и изпити и 
не е склонна да прави компромиси, признавайки чужди акредитации. В тази насока 
опитът на други университети би бил много полезен, тъй като в България все още 
няма ВУЗ, който да е преодолял този проблем. 

Друг важен въпрос, изискващ внимание, е свързан с учебната литература по 
новите и променените дисциплини, която трябва да бъде набавена. Това е значителна 
инвестиция и не всеки ВУЗ може да си позволи. Едно възможно решение е финансо-
вото бреме да бъде поето от студентите чрез увеличаване на таксите за обучение. От 
друга страна това ограничава достъпа до образование на социално слабите. На 
професионалните организации бихме препоръчали да бъдат по-активни в осигурява-
нето на учебни материали за университетите, което значително би улеснило образо-
вателния процес. 
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Фиг. 2. Структура на модулите, включени в квалификацията на ACCA 

Източник: ACCA. 2015. „Your journey to ACCA”, p. 6-7.  
(http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/gb/graduates/journey_to_ACCA_Membership.pdf).  
 

Тенденцията към акредитация на български бакалавърски и магистърски про-
грами от международни професионални организации изисква и повишаване квалифи-
кацията на университетските кадри. Необходимо е организирането на специални кур-
сове, покриващи съдържанието на съответния акредитиран модул, както и такива за 
усвояване на методите на преподаване и начина на организиране и провеждане на 
изпитите. Традиционно прилаганите у нас методи на изпитване обикновено се оказ-
ват неподходящи. Нашият опит показва, че подготовката на изпитните казуси 
изисква много време и специфични умения, а проверката и оценяването са истинско 
предизвикателство. Друг практически проблем е свързан с тенденцията към  компю-
търно базиране на изпитите, на която към момента нашите ВУЗ не могат да отгово-
рят. Решаването на тези въпроси повдига друг, а именно кой трябва да носи отговор-
ността за квалификацията на българските преподаватели – университетът, акредити-
ращата международна професионална организация, а защо не и ИДЕС. Реализирано-
то сътрудничество с УНСС е показателно за желанието на ИДЕС да отговори на но-
вите тенденции. Дошъл е моментът, в който може да се откъснем от стереотипите и 
преподавателите да бъдат подпомогнати, а не да се разчита на тяхната съвест и до-
пълнителни усилия за самоподготовка. Международните професионални организа-
ции полагат усилия в тази насока, но те за съжаление са недостатъчни. Събития като 
специализирани обучения на академични кадри („train the academics”) и уеб-бинарни 
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сесии („web-binaries”) са твърде кратки и на тях не могат да се обсъдят всички 
проблемни въпроси. Международният им характер от една страна дава възможност 
за споделяне на опит и добри практики, но от друга ограничава възможността за 
навлизане в детайли и обхващане на националните характеристики.  

Организирането на национални и международни форуми по проблемите на 
образованието в областта на счетоводството и одита и бъдещите насоки за развитие е 
друга осъзната необходимост. Международните форуми обаче са достъпни за ограни-
чен брой български преподаватели, като основна причина е недостатъчното финанси-
ране. За съжаление това е и ще продължи да бъде един от факторите с най-силно не-
гативно влияние. На националните форуми е необходимо да има по-широко участие. 
Освен академичните среди, трябва да има и представители на Министерството на 
образованието и науката и други държавни и общински институции, неправителстве-
ни организации и всички останали заинтересувани страни. 

Възможност за сътрудничество с професионалните организации съществува и 
по отношение на последващото обучение, което започва да се възприема като част от 
счетоводното образование. Традиционно българските ВУЗ развиват следдипломна 
квалификация, която основно е свързана с актуализиране на придобитите знания, 
адекватно на промените в регулациите и бизнес средата. Акредитацията на бакала-
върски и магистърски програми от професионални организации налага преосмисляне 
на съществуващата у нас практика и нова стратегия относно последващото обучение, 
тъй като завършилите студенти трябва да положат допълнителни изпити за придоби-
ването на съответната квалификация (ACCA, ACA). Политиката по акредитация до-
пуска освобождаване само от изпитите по определени модули. Симулирането на из-
питна среда в академични условия е трудно и не всички преподаватели са склонни 
или имат възможност да го направят. Споделеният опит с представители на профе-
сионални организации  показва, че завършилите студенти срещат сериозни затруд-
нения при полагането на изпити в реални условия и много от тях не успяват да полу-
чат сертификат. Това поставя множество въпроси. Един от тях е свързан с ефектив-
ността на осъществявания от международните професионални организации монито-
ринг и търсенето на други форми за подпомагане на университетите. Считаме, че 
такава е последващо обучение, насочено към покриване на неакредитираните модули 
от квалификацията. Основен проблем е намирането на партньор, който да съдейства 
на висшето училище с учебни материали, лектори и др.  

Според нас важна насока за партньорство е инициирането на съвместни проекти 
по въпросите на счетоводното образование, които да включват финансиране на науч-
ни изследвания не само с практико-приложен характер, но и с теоретичен. През по-
следните години се наблюдава изместване на фокуса към проблемите на счетоводна-
та практика. Преподаването на счетоводна теория се ограничава до принципите и 
концепциите, които са в основата на счетоводното регулиране. Свеждането на счето-
водната теория до правила, принципи и концепции, имащи за цел да направляват 
счетоводителите в процеса на финансово отчитане, е подход, който според нас не 
води до „добра счетоводна теория“, а теоретичните счетоводни знания са в основата 
на доброто счетоводно образование [3]. В обхвата на настоящите дискутирани въпро-
си е и възможността за участие в проекти с международните професионални органи-
зации, които са изявили такова желание в неформална среда. Резултатите от едно 
такова сътрудничество биха били ефективни, тъй като тези институции разполагат с 
необходимите ресурси и визия за развитието на счетоводната и одиторската про-
фесии. 
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Проблеми при сътрудничеството с бизнеса 
Както отбелязахме, напоследък се разкриват нови насоки за сътрудничество на 

българските ВУЗ с бизнеса. Неговите представители могат да участват в учебния 
процес посредством включване на изявени специалисти като преподаватели и гост 
лектори. Тази възможност е законово регламентирана. Съгласно чл. 26, ал. 1 от 
Закона за висшето образование, нехабилитирани лица могат да четат между 30 и 50 
на сто от лекционните курсове [1]. За съжаление разработването на съвместни курсо-
ве между хора от практиката и от академичните среди не е много разпространена 
сред българските висши училища. Считаме, че последните трябва да бъдат по-отво-
рени към тази алтернатива. Осигуряването на реални казуси в помощ на преподавате-
лите от страна на бизнеса е друга форма на успешно коопериране и дава практическа 
насоченост на обучението по счетоводство. Основен проблем в това отношение е 
инициирането на подходяща комуникация, която е в основата на ефективното 
сътрудничество с бизнеса. 

Идеята за организиране на дуално обучение, една съвременна образователна 
форма, придобива все повече популярност като добра международна практика през 
последните години. Това е специфичен модел за професионално обучение, при който 
фокусът се поставя върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учеб-
ният процес съвместява придобиването на теоретични знания с работа във фирма. По 
този начин се преодолява проблемът за липсата на стаж от младите хора, която им 
пречи да намерят професионална реализация след завършване на училище. Положи-
телният ефект върху предприятията е особено значим, тъй като те си спестяват разхо-
ди за обучение на новоназначените служители. Тази възможност е осигурена с про-
мяна в Закона за професионалното образование и обучение [2], но за съжаление при-
ложението на този модел у нас се отнася до определени професии, като например за-
варчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения и други, изискващи 
развиване на технически умения. 

Считаме, че дуалната образователна форма би била успешна и по отношение на 
висшето образование по счетоводство, отчитайки практическия характер на счето-
водната и одиторската професии. Насоката на сътрудничество с бизнеса тепърва 
предстои да бъде развита. По наше мнение този модел би бил по-успешен за всички 
заинтересувани страни – работодатели, ВУЗ и студенти, в сравнение с разпростране-
ната стажантска практика. Реализирането му обаче е свързано не само с необходи-
мостта от промени в нормативната рамка, но и със съответно преструктуриране на 
учебните програми, промяна в начина на мислене от страна на академичното ръко-
водство на висшите училища у нас и др. 

Като преподаватели по счетоводни дисциплини сме осъзнали необходимостта 
от популяризиране на счетоводната и одиторската професии и че това може да бъде 
постигнато посредством съвместни инициативи с бизнеса. Практиката показва, че ор-
ганизирането на студентски състезания, дни на отворените врати и професионално 
ориентиране са конкретни примери за такива прояви. Нашият опит ни дава основание 
да определим такива събития като много стимулиращи за студентите, на които се 
предоставя възможност да се докоснат до реалността и да получат съвети от специа-
листи от практиката. Фирмите, въпреки че обикновено се отзовават на такива ини-
циативи, не винаги проявяват нужната активност и остават организацията и марке-
тинга на университетите. Такива събития могат да бъдат и по-мащабни, ако се про-
веждат съвместно и с професионалните организации. Известно е, че последните имат 
добри контакти и се кооперират с работодателите. 
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Освен посочените форми на сътрудничество с бизнеса има и такива с чисто фи-
нансов характер, като предоставяне на стипендии и други материални стимули на 
изявени студенти, включване на университетски преподаватели в специализирани 
фирмени обучения, финансиране закупуването на учебна литература и др. Към мо-
мента те не са много популярни сред българските предприятия, но ВУЗ все по-често 
се обръщат към тях за финансиране на различни проекти. Осигуряването на стипен-
дии на изявени студенти е средство за привличането им като служители и работода-
телите трябва повече да се възползват от тази възможност.  

Относно повишаване квалификацията на университетските кадри би следвало 
да не се разчита само на националните и международните професионални организа-
ции. Компаниите също могат да подпомогнат в тази насока българските висши учи-
лища. Счетоводните и одиторските фирми биха могли да включват преподаватели в 
своите фирмени обучения, което е свързано с минимални за тях допълнителни разхо-
ди. Това би спомогнало за изграждането на по-неформални и ефективни отношения 
между бизнеса и ВУЗ. Независимо от дългосрочната реализация, ползите за пред-
приятията са безспорни и се изразяват в оптимизиране на разходите за обучение на 
наетите, като резултат от по-качественото им образование.  

 
Заключение 
Пред българските ВУЗ се разкриват много възможности за съвместни дейности 

и инициативи с бизнеса и професионалните организации. Добрите международни 
практики ни ориентират как могат да бъдат извлечени ползите от такова сътрудни-
чество и ние трябва да се възползваме от чуждия опит, натрупан в продължение на 
десетилетия. Формите за коопериране са много и различни и успешното им реализи-
ране зависи от всички заинтересувани страни, които също така трябва да проявят 
гъвкавост и рационалност при решаване на потенциалните проблеми. Много от раз-
гледаните модели на коопериране могат да бъдат организирани не като изолирани, а 
като съвместни прояви на ВУЗ, професионалните организации и работодателите, 
което би увеличило положителните ефекти за всички участници. 
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Резюме: Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е 
споразумение между ЕС и САЩ, реализирането на което би било без прецедент по 
своите размери. То би създало зона за свободна търговия, която представлява 50% 
от глобалното икономическо производство и 11.8% от световното население. 
Прокламираната цел на преговорите е да се извлекат ползи в резултат на намалява-
нето на митата и най-вече на немитническите бариери пред свободната търговия. 
Най-противоречивата мярка, включена в ТПТИ, е системата за разрешаване на спо-
рове между инвеститорите и държавата. Хармонизирането и взаимното признава-
не на правилата и стандартите, което е основна отличителна характеристика на 
преговорите, всъщност засилва страха от влошаване на стандартите и социален 
дъмпинг. 
 

Ключови думи: трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 
(ТПТИ) 
 
Abstract: The transatlantic trade and investment partnership (TTIP) which is an agreement 
between the EU and the United Sates would be unprecedented in terms of its sheer 
dimension. It would create a free trade area representing nearly 50 percent of global 
economic output, with 11.8 percent of the world population. It is the advantage to be 
derives from a reduction of tariff and, above all, non-tariff barriers to free trade that serve 
as a justification for the TTIP negotiations. The most controversial measure in TTIP 
beyond any doubt is the investor/state dispute settlement (ISDS) system. There is a growing 
fear that the search for harmonization and mutual recognition of rules and standards, 
which is a central feature of the negotiations, will translate into a downward spiral of 
worsening standards and lead to social dumping. 
 

Key words: transatlantic trade and investment partnership (TTIP) 
 
 

1. Спорните ползи от ускоряването на свободната търговия 
Целта на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е 

либерализация на търговията и инвестициите между страните от двете страни на 
Атлантическия океан. Въпреки че трудно може да бъде намерен по-неясен израз от 
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израза „свободна търговия“, концепцията стои в основата на доминиращите иконо-
мически теории, въз основа на които правителствата изграждат своите политики. 
Международната търговия и преките чуждестранни инвестиции всъщност са контро-
лирани от транснационалните корпорации (ТНК).1 Част от свободната търговия се 
отнася предимно за вътрешнофирмените търговски потоци и най-вече за услугите, 
чието движение не може лесно да бъде контролирано от регулаторните органи 
(митници, данъчни служби), но е причина за финансови трансакции и избягване на 
данъчно облагане (Serfati 2015). Като цяло, основните бенефициенти от свободната 
търговия са ТНК. 

Предимствата произтичат от намаляването на митата и най-вече на премахва-
нето на немитническите бариери пред свободната търговия, които служат за оправда-
ние при преговорите за ТПТИ. Европейската комисия гледа оптимистично на изгоди-
те от свободната търговия и заключава, че „колкото по-голям е обхватът на либера-
лизация, предлаган в различните политики, толкова по-големи са и очакваните пол-
зи“ (European Commission 2013). Обяснението е просто: намаляването на митнически-
те и немитническите бариери ще доведе до намаляване на цените и така ще стимули-
ра износа. Нарастването на износа на свой ред ще генерира по-висок икономически 
растеж и ще доведе до създаването на нови работни места – както в страните износи-
телки, така и в страните вносителки в резултат на намаляването на цените. Размерът 
на тези позитивни ефекти зависи от ценовата еластичност на износа (с колко нараст-
ва износът на страната в резултат на намаляването на цената на продуктите); от изго-
дите или загубите в резултат на намаляване на немитническите бариери: приемането 
на общи регулации може да доведе до фиксиране на стандартите в полза на ТНК, 
които притежават пазарна сила и така да се превърне в пречка пред други компании 
да търсят иновации. Прогнозите се отнасят за „периода на преход“, по време на който 
работниците може да загубят, но според Комисията това ще бъде само временно. 
Дори и най-оптимистичните модели обаче не показват значителни ползи, свързани с 
растежа, доходите и заетостта (François et al. 2013). Едно от изследванията дори по-
казва, че ТПТИ ще доведе до нетни загуби по отношение на износа, ръста на БВП, 
заплатите и заетостта, данъчните приходи, както и ще допринесе за нарастване на 
финансовата нестабилност (Capaldo 2014). 

НАФТА би трябвало да служи като предупреждение. Изследвания, публикувани 
в САЩ, критикуват обещанията, свързани с подписването на споразумението, което е 
трябвало да доведе до създаването на стотици хиляди нови работни места, докато 
всъщност резултатът е загуба на 700 000 работни места (Faux 2014). На практика по-
вечето значителни ползи, очаквани от ТПТИ, са свързани най-вече с увеличаване на 
търговските потоци, с други думи, с ТНК. Дори и изследванията, благосклонни към 
ТПТИ, показват значителни секторни различия: износът на двигатели и превозни 
средства към САЩ се очаква да нарасне значително, както и на селскостопански про-
дукти, застрахователни услуги, химически и финансови услуги; докато рязък спад се 
очаква в износа на метали, електрическо оборудване и транспортни стоки. Повечето 
изследвания очакват негативни ефекти за страните, които остават извън трансатлан-
тическото споразумение, най-вече страните от Африка и Латинска Америка (Raza et 
al. 2014). 
                                                 
1 През 2009 г. 58% от внесените в САЩ стоки, които идват от страните от ОИСР, всъщност 
представляват търговия в рамките на ТНК. Сред германските ТНК тази търговия обхваща 80% 
от автомобилната индустрия, 76% от химическата индустрия и 61% от капиталовите стоки 
(Felbermayr and Larch 2013).       
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2. Финансовата криза като акселератор на преговорите 
Началото на предложенията за трансатлантическо партньорство идва веднага 

след разпада на СССР от мрежа големи американски и европейски ТНК, които сфор-
мират групи за натиск във Вашингтон и Брюксел, но едва след 2007 г. преговорите 
значително напредват. Редица фактори оказват своето влияние за ускоряване на 
дискусиите. На първо място това е кризата на кръга преговори от Доха (започнал 
през 2001 г. в рамките на СТО). Трудностите,  възникнали в процеса на многостран-
ните преговори, карат САЩ и ЕС да се обърнат към подписването на двуструнни 
търговски споразумения. Финансовата криза, разразила се през 2007-2008 г., води до 
масивни правителствени интервенции в различни форми. Докато плановете за под-
крепа на финансовия сектор в САЩ и ЕС са добре известни, разпространението на 
митническите бариери не получава нужното внимание. Според доклад, предназначен 
за Г20 (групата на най-големите икономики в света), тези страни са въвели (между 
октомври 2008 г. и май 2014 г.) общо 1185 протекционистични мерки (OECD and 
UNCTAD 2014). Една от целите на ТПТИ е да намали различията между големите 
американски и европейски ТНК и да създаде „равнопоставеност“. 

Друг важен фактор е този, че засилването на трансатлантическите връзки става 
в условията на променяща се геоикономическа среда. Това се отнася не само до 
завръщането на Франция в НАТО през 2007 г. и до намесата на организацията в 
Либия, която слага край на ерата унилатерализъм  на Дж. У. Буш. Финансовата криза, 
която се превръща в „голяма рецесия“, окуражава ЕС и САЩ да сплотят редиците, 
изправени срещу засилващата се конкуренция на нововъзникващите пазари. Бразилия, 
Индия, Турция, Китай са страните, срещу които е насочено ТПТИ, официалните пре-
говори за което започват през 2013 г. 

Преговорите се водят между Европейската комисия (ЕК) и търговския секрета-
риат на САЩ. Комисията има правомощията да води преговори от страна на ЕС по 
въпросите на външната търговия (Статия 3 от Договора за функционирането на ЕС). 
Френски парламентарен доклад (Billout 2014) посочва, че Комисията има компетент-
ности само в ограничени граници и че в някои от случаите споразуменията са „смесе-
ни“, т.е. сключени едновременно от ЕС и от страните членки на съюза. Един от 
проблемите е, че статутът на две от споразуменията, които са в процес на договаряне 
(CETA2 и TTIP), все още не е утвърден; това повдига допълнителни въпроси, тъй 
като според мандата за преговори на Комисията задълженията, включени в споразу-
мението, ще бъдат задължителни за правителствата на всички равнища. 

Комисията е критикувана и за начина, по който се провеждат преговорите. Лип-
сата на прозрачност и изключителните права на „дискреция“ на процеса са наблюда-
вани от неправителствените организации и профсъюзите, както и от членовете на 
европейския и националните парламенти. Във Франция доклад на Сената оповестява 
„непрозрачното поведение“ при преговорите между ЕС и Канада по отношение на 
СЕТА, както и на преговорите, започнати през юни 2013 г. със САЩ по отношение 
на ТПТИ (Billout 2014). Европейската комисия твърди, че е взела предвид това и на 9 
октомври 2014 г. оповестява мандата за преговори, получен на 17 юни 2013 г. Коми-
сията продължава да защитава да бъдат включени най-спорните точки на споразуме-
нието, като клаузата, засягаща разрешаването на споровете между инвеститора и 

                                                 
2 Споразумението СЕТА (Comprehensive Economic and Trade Agreement), финализирано през 
август 2014 г., е договореност между Канада и ЕС. То също е критикувано от профсъюзите и 
неправителствените организации поради включването на клауза за разрешаване на споровете 
между инвеститора и държавата. 
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държавата (investor/state dispute settlement – ISDS).3 Засега Европейската комисия е 
тази, която има мандат за преговори, докато националните правителства не участват 
в преговорите.  

От страна на САЩ федералната система дава възможност за маневриране от 
страна на щатите и Конгреса (Камарата на представителите и Сената). Правител-
ството ще се обърне към конгреса за мандат (в рамките на органа за насърчаване на 
търговията), позволявайки му да използва бърза и опростена процедура за консулта-
ции с избрани представители относно преговорите. Голямата промяна в Конгреса 
през ноември 2014 г., довела до републиканско мнозинство в Конгреса, допълнител-
но усложнява ситуацията. Едно от най-големите безпокойства, изразено от Комисия-
та и европейския бизнес произтича от факта, че САЩ могат да избират дали да рати-
фицират договора или не, дали да го приложат или не, като фактите показват, че 
броят на щатите, които на практика прилагат договори, ратифицирани от американ-
ския конгрес, е сравнително малък и продължава да намалява през последните години. 

 
3. Процедурите за обществени поръчки и хармонизирането на стандартите – 

трудни преговори 
Мандатът за преговори включва три основни теми: достъп до пазара (намалява-

не на митата и достъп до обществени поръчки); регулаторно сътрудничество или 
конвергенция (в областите на здравеопазването, околната среда, финансовите дей-
ности и др.) и немитнически мерки; правила (статут на държавните предприятия, 
енергийна политика, конфликти между държавата и инвеститорите и др.). 

Трансатлантическото пространство се характеризира с висока степен на интег-
рация: потоците от капитал и стоки са интензивни, голяма е мобилността на хората. 
Митата между САЩ и ЕС като цяло са доста ниски и много по-ниски от тези в други 
части на света. Според Европейската комисия митата в ЕС са средно 5.2%, а в САЩ – 
3.5%. Нивата на претеглените мита (които вземат предвид ефекта на действително 
извършващата се търговия) са 2.8% (вносните мита за продуктите от САЩ, които 
влизат в ЕС) и 2.2 % (вносните мита за продуктите от Европа, които влизат в САЩ).4 
Това скромно средно равнище на митата скрива някои стряскащи несъответствия. От 
европейска страна най-високите мита са за камионите (22%), обувките (17%), аудио-
визуалните продукти (14%) и дрехите (14%). От американска страна митата за сел-
скостопанските стоки са по-ниски, като изключение прави тютюнът (350%), обувките 
(56%) и дрехите (40%). 

Друг значим аспект е въпросът за даването на достъп до процедурите за общест-
вени поръчки. Независимо от всички разговори за свободна търговия, защитата на 
обществените договори си остава значим инструмент на индустриалната политика. 
По искане на редица страни и най-вече на САЩ и Франция, защитените пазари са 
изключени от преговорите. Публичните договори представляват значителен дял от 
БВП, изчислен средно на 16% в ЕС като цяло, но за някои страни членки се стига до 
25% от БВП (по данни на ЕК). В САЩ, по данни на ОИСР, само федералните догово-
ри представляват 11% от БВП през 2011 г. (2/3 от които са договори, свързани с от-

                                                 
3 Карел де Гухт, европейски еврокомисар по въпросите на търговията, предупреждава, че няма 
да има споразумение между САЩ и ЕС, ако ISDS клаузата не бъде включена. ‘De Gucht warns 
EU that US May Cut Off Free-Trade Talks’, Jonathan Stearns, Bloomberg Business, 28 October 
2014. http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-28/de-gucht-warns-eu-that-u-s-may-cut-off-
free-trade-talks  
4 WTO website: http://stat.wto.org/TariffProfiles/US_e.htm  
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браната), към които трябва да се добавят и публичните договори на отделните щати. 
Отварянето на достъпа до обществените поръчки е ябълката на раздора и няма изгле-
ди проблемът да бъде преодолян. 

Немитническите мерки са тези, които според СТО трябва да бъдат  уточнени с 
по-голяма прецизност, за да се осигури достъп до пазара. Те са главната форма на 
протекционизъм в трансатлантическата търговия. Точно в тази област се очакват най-
големите ползи от споразумението. Според редица изследвания 2/3 и 4/5 от изгодата, 
идваща от бъдещото трансатлантическо споразумение, е в резултат съответно на на-
маляване на бюрокрацията и засилване на координацията между регулаторните влас-
ти (European Commission 2013). 

Немитническите мерки, според изследванията, проведени за комисията, се при-
лагат на границите (митнически процедури) и също (на езика на международната 
дипломация)  „зад границите“ (т.е. под формата на закони, регулации и практики) 
(Berden et al. 2009). Измерването на техния размер и на ползите, които могат да се 
извлекат от намаляването им, е трудно и се базира на нормативни критерии, в част-
ност когато става въпрос за разграничаване между „добри“ и „лоши“ ренти.5 

Изследванията на немитническите мерки са базирани на проучване, проведено 
сред 5500 компании, чийто мениджмънт е бил помолен да даде мнение за равнището 
на немитническите бариери (Plaisier et al. 2013). Тези проучвания се занимават с въп-
роси, свързани със здравето, стандартизационните правила и процедури. Въпреки че 
ЕК признава трудностите при измерването на тези бариери и икономическите ефекти 
от премахването им, изследване от 2007 г. (поръчано от нея и служещо като основа 
на текущите преговори) изчислява, че 50% от немитническите бариери могат потен-
циално да бъдат премахнати, а при по-скромен сценарий, 25%. Оценките показват, че 
немитническите мерки играят значителна роля за специфични сектори и продукти. В 
сценария, включващ по-ограничено споразумение,6 износът на ЕС би нараснал с 
1.53%, а вносът на ЕС с 1.31% до 2027 г., докато за САЩ резултатите биха били 
малко по-високи – респективно 2.23 % и 1.84%  (Francois et al. 2013). 

Резултатът от регулациите, действащи и от двете страни на Атлантическия 
океан, според Комисията води до еднакво високо равнище на сигурност. Призивът на 
Комисията е към „регулационна конвергенция“, което е доста неясна формулировка 
и може да приеме формата на хармонизиране на законодателството, на сближаване 
на различните законодателства, до взаимно признаване или до постигане на „еквива-
лентност“, в зависимост от съответния индустриален сектор. 

Някои от примерите за различни регулации могат да бъдат намерени в автомо-
билната индустрия. Това е сектор, който независимо от наличието на чуждестранни 
производители на националните пазари, остава по-малко отворен от други сектори за 
потребителски стоки (като електрониката, мебелите и др.). Немитническите мерки 
служат за защита на националните производители, докато потребителите продължа-
ват да оказват силни предпочитания към модели, произведени в тяхната собствена 

                                                 
5 Според изследванията, проведени по искане на Комисията, в случай на нарастване на пазар-
ната концентрация, потребителските цени могат също да нараснат. Част от увеличението се 
изземва от компаниите чрез нарасналите приходи и печалби. Следователно има преразпреде-
ление на благосъстояние, а не само намаляване на икономическата ефективност. На това се 
гледа като на „добри ренти“. Действията, предприемани от работниците и фермерите в опит да 
запазят своите придобити права, от друга страна, се смятат за „лоши ренти“. 
6 Премахването на 90% на митата, на 10% от немитническите бариери за услугите и на 25% от 
обществените поръчки (Francois et al.2013). 
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страна. Правилата и регулациите също водят до значими бариери пред конкурен-
цията (в полза на местните производители). Въпреки че стандартите по отношение на 
околната среда и сигурността са на сравними равнища, те се различават, така че ав-
томобили, които отговарят на всички стандарти от едната страна на океана, няма да 
бъде позволено да бъдат продавани от другата страна на океана без промени в дизай-
на, което води до допълнителни разходи за производителите и дистрибуторите и в 
крайна сметка за клиентите.  

Стандартите, свързани със замърсяването, също се различават. В САЩ властите 
използват измервания за консумацията на гориво за дадена дистанция, докато евро-
пейските власти са изградили стандартите си върху емисиите на СО2, измерени в гра-
мове, от ауспуха. Проблемът нараства поради факта, че приетите тестове за проверка 
се различават в редица аспекти, което значително променя резултатите. Идеята за 
регулаторна конвергенция може да бъде оспорена и от факта, че такъв опит вече е 
правен през 1996 г. въз основа на предложения, направени от американски, евро-
пейски и японски производители на автомобили във връзка с редица компоненти; 
опит, който води до пълен отказ на част от регулаторните власти, които смятат за 
твърде трудно, ако не и невъзможно, изграждането на функциониращ еквивалент 
между различните стандарти (Canis and Lattanzio 2014). Други сектори, като химичес-
ката, фармацевтичната индустрия и селското стопанство също са обект на някои из-
ключително напрегнати дискусии по въпроси относно стандартизацията. 

 
4. Несъгласия по въпроси, свързани със селското стопанство и околната 

среда 
Селското стопанство е една от най-важните теми и винаги е било сред най-

раздираните от конфликти въпроси при провеждането на международните търговски 
преговори в рамките на СТО. Селскостопанските въпроси са изключени от компе-
тенциите на предшественика на СТО, Общото споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ), създадено скоро след края на Втората световна война. Селскостопанското 
производство наистина води до много предизвикателства, както социални, така и 
свързани с околната среда, чийто обхват само частично може да бъде измерен чрез 
стандарти и регулации. Този аспект е изтъкнат от представителя на департамента по 
селско стопанство на САЩ при разглеждането на оплаквания от страна на индустри-
алния сектор на САЩ, че в  САЩ селското стопанство допринася за 20% от иконо-
миката, докато има 80% от политическата подкрепа. Американските производители 
се радват и на предимствата на собствената си валута, която се използва като конку-
рентно средство.7 

Два аспекта илюстрират сложността на преговорите: мерките за растителна за-
щита и „географските указания“. Изразът „географско указание“ се използва, за да се 
покаже мястото на произход на продукта. Например виното, бирата и сиренето (за 
които очевидно се изисква документ за географски произход) представляват повече 
от половината от френския износ за САЩ. Американските компании от хранително-
вкусовата индустрия в същото време произвеждат европейски сирена, както и евро-
пейски вина.  

ЕС изисква забрана на продажбата на такива продукти под тези имена в САЩ, 
ако те са произведени там, за да се запази понятието и стойността на термина 
„географско указание“. Американското правителство, по настояване на индустрията, 

                                                 
7 Американският износ е облагодетелстван от обезценяването на долара. 
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отхвърля това искане, твърдейки, че наименованията „пармезан“, „камамбер“, „бри“ 
и много други подобни, са генерични продукти за американския потребител.8 Според 
бившия преговарящ за Европа, приемането от страна на САЩ на географските 
указания би послужило при договарянето за отваряне на европейските пазари за 
телешко, свинско месо и пазара на птици, за американски продукти (House of Lords 
2014). 

Разминаването относно мерките за фитосанитарен контрол води до нарастване 
на загрижеността и страховете на европейските потребители за вноса на отгледани в 
САЩ пилета, които са третирани с хлор. Всъщност нарастването на износа на САЩ 
на месо и птици представлява (заедно с въпроса за генно-модифицираните храни) 
най-дискутирания проблем в сектора, който рискува да отвлече вниманието от въпро-
си, които заслужават повече внимание. Така например проектоспоразумението пред-
вижда експортът на селскостопанска продукция да отговаря на „подходящото равни-
ще на защита на внасящата страна“. На практика това изисква европейските прегова-
рящи да възприемат подход, който да бъде различен във всеки един случай в зависи-
мост от продукта, за който изискват да бъде изключение. Например поставянето на 
максимален праг на остатъчните пестициди при вносните зърнени закуски или вете-
ринарни продукти при вноса на месо, е въпрос, за който на европейския потребител е 
много трудно да получи информация, тъй като предоставената от американските ре-
гулаторни органи информация е до голяма степен въпрос на търговска тайна. Алтер-
нативният подход, който е свързан с налагането от страна на международни органи-
зации на одобрени прагове, не е по-добър, имайки предвид, че те са доминирани от 
големите производители в хранително-вкусовата индустрия. Всякакви регулаторни 
мерки, приети чрез подобни канали, едва ли биха били в интерес на потребителите. 

Въпросът за околната среда също е предмет на разгорещени спорове. Европей-
ската комисия открито признава, че ТПТИ ще засили натиска върху околната среда, 
който, според изследване на въздействието, ще застраши както природните ресурси, 
така и опазването на биоразнообразието. Принципът на предпазливостта, който 
преобладава в Европа, отдавна е оспорван от някои европейски производители, които 
гледат на него като на прекомерно и несправедливо бреме в международната конку-
ренция. Той изисква от тях да докажат, че продуктът, който искат да реализират на 
пазара, не е опасен. Те очакват трансатлантическото споразумение да доведе до про-
мяна на този принцип. Преобладаващият принцип в САЩ е този на „сериозни научни 
изследвания“, който позволява по-меки правила и стандарти да бъдат наложени в 
сферата на околната среда. Според профсъюзите в САЩ изразът „сериозна наука“ не 
е нищо друго освен кодова дума, използвана за да се избегне нуждата от защита 
(House of Lords 2014). 

Като цяло, очаква се 25% намаление на немитническите бариери и пълно от-
хвърляне на митата, като до 2025 г. трансатлантическата международна търговия се 
увеличи с 40%. Ефектът върху хранително-вкусовата индустрия ще бъде по-голям от 
този, но също така изключително небалансиран. До 2025 г. износът от ЕС за САЩ ще 
нарасне с 60%, а този от САЩ за ЕС със 120 % (CEPII 2014). Франция е европейският 
износител номер едно на селскостопански и хранително-вкусови продукти за остана-
лия свят, много преди Нидерландия, Германия, Италия и Испания; Франция е също 
така и страната с най-голям търговски излишък. Що се отнася до останалите евро-

                                                 
8 Трябва да се отбележи, че някои американски производители, тези на известните вина от 
региона на Напа или кафето Кона (от Хавай), също настояват за спазването на географските 
указания. 
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пейски страни, ефектите от споразумението върху създаването на добавена стойност 
в този сектор ще са негативни, като влиянието ще бъде значително за определени 
видове месо (свинско, пилешко), зърнени закуски и плодове (CEPII 2014). Вероятно е 
също така фермерите от развиващите се страни да се окажат жертви на това споразу-
мение, също както са жертва на икономическите споразумения за партньорство, кои-
то стимулират свободната търговия между ЕС и повечето от африканските бивши ко-
лонии. 

 
5. Системата за разрешаване на спорове между инвеститорите и 

държавата: нов златен стандарт? 
Системата за разрешаване на спорове между инвеститорите и държавата (ISDS) 

е без съмнение най-противоречивата мярка на ТПТИ. Преди опозицията относно тази 
клауза да започне да се засилва до точката, в която прилагането ѐ да бъде застраше-
но, комисията се гордее с тази „нова възможност за инвестиране и защита на инвес-
тициите“ (European Commission 2013). Същността на тази система, която съществува 
от десетилетия, предлага на инвеститорите да се обърнат за помощ при оплакване 
против властите на държавата, където е направена инвестицията, директно към 
частна международна юрисдикция (арбитражни съдилища). Оплакванията могат да 
бъдат свързани с факта, че инвеститорът смята, че е жертва на дискриминация; от 
експроприация по причини, различни от целите на публичната политика и при от-
съствие на справедлива компенсация; от несправедливо и нелоялно третиране; от 
мерки, които му пречат на трансфера на капитал. 

ТНК и консултантите (на правни услуги) от двете страни на океана силно под-
крепят приемането на ISDS клаузата, включена в трансатлантическото споразумение. 
Нейното включване в ТПТИ на пръв поглед изглежда излишно, доколкото правните 
услуги и съдебни системи са силно развити от двете страни на океана и предлагат на 
инвеститорите много високо ниво на защита. ТНК подкрепят предложението по две 
причини: от една страна, те се доверяват много повече на частен арбитраж, отколкото 
на държавен съд, мнение, което изглежда оправдано; от друга страна, геоикономи-
ческите измерения са от основно значение в този случай. Имайки предвид мястото на 
трансатлантическата сфера в световната икономика, включването на този механизъм 
в ТПТИ на практика би заставило останалия свят също да го приеме (най-вече разви-
ващите се страни). Твърди се, че ISDS клаузата в ТПТИ ще доведе до „златен стан-
дарт“9, който да служи като прецедент при бъдещи преговори с други страни и ре-
гиони на света. Нужно е да се добави, че този вид юрисдикция би била от полза за 
американските фирми, които отдавна използват подобни процедури. 

Системата ISDS днес съществува в почти всички (93.5%) от 1660 двустранни 
търговски и инвестиционни споразумения, разгледани от ОИСР през 2012 г. Нейното 
прилагане се ползва с нарастващ успех от началото на 2000 г. при 568 оплаквания, 
направени до края на 2013 г. на обща стойност от 200 милиарда долара, в сравнение с 
около 50 подобни случая, регистрирани от 1950 г. (UNCTAD 2013). Ако се разгледат 
единствено търговските споразумения, подписани от САЩ, „повече от 14 милиарда 
долара са неуредени в корпоративни искове срещу политики, свързани с патенти в 

                                                 
9 Това напомня за „златния стандарт“, който служи като основа на международната парична 
система от XIX-ти век до 1914 г. Той помага за запазване на стабилността на валутните кур-
сове за разлика от изключителната нестабилност, която характеризира валутните пазари през 
последните 40 години. 
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медицината, изисквания срещу замърсяване, климатични и енергийни закони, поли-
тики в интерес на обществото“ (Public Citizen 2014). Голямата част (85%) от тези 
жалби идват от инвеститори от развитите страни (75% от ЕС и САЩ), докато едва 
13% от жалбите са от развиващите се страни и 2% от страните в преход. От друга 
страна, страните, срещу които са отправени жалбите, са страни различни от ЕС или 
САЩ. Най-често срещаните оплаквания са свързани с прекратяване на лицензионни 
споразумения, директна или индиректна експроприация, мерки за излизане от финан-
совата криза, мерки за защита на околната среда или публичното здраве, данъчни 
мерки (UNCTAD 2013). 

ЕС често се обръща към тази процедура; страните от съюза са подали 53% от 
регистрираните оплаквания. Страните от ЕС, които най-много използват процедура-
та, са Нидерландия (21% от оплакванията от всички страни членки на ЕС), Велико-
британия (14%), Германия (13%) и Франция (10%). Почти 30% от оплакванията, на-
правени от европейски инвеститори, са насочени срещу други европейски страни, 
като в голяма част от случаите това са страни в преход, ясен знак за все още неравно-
поставената ситуация в ЕС между старите и новите страни членки. ТНК от Европа 
инвестират в тези страни, за да се възползват от тяхната образована, квалифицирана 
и нископлатена работна сила, докато в същото време се обръщат към частни юрис-
дикции, за да протестират срещу мерките, които правителствата на тези страни пред-
приемат. 

 
6. Профсъюзи: страхове от социален дъмпинг 
Профсъюзите, често свързвани с неправителствените организации, правят спи-

сък от точки, които според тях директно застрашават интересите на работниците. 
Това, от което се страхуват е, че търсенето на хармонизация и взаимно признаване на 
правила и стандарти, което е основна характеристика на преговорите, ще доведе до 
влошаване на стандартите и до социален дъмпинг. 

 

Загриженост относно заплащането и заетостта 
От една страна, големите американски и европейски ТНК са разединени, 

понякога между различните сектори, понякога дори и вътре в един и същи сектор 
(като например френската автомобилна индустрия). От друга страна, те са готови да 
създадат общ фронт за приложение на мерките, свързани с минимизиране на произ-
водствените им разходи и намаляване на регулаторните ограничения. Британски 
профсъюз (с над 620 000 членове от различни сектори, както обществени, така и 
частни), който е добре информиран по въпроса за трудовите отношения в САЩ, 
смята, че споразумението представлява „много голям реален риск трудно извоювани-
те права на работа и заетост в Европа да бъдат сведени до равнището на американ-
ските“ (House of Lords 2014). Процес на хармонизация в посока надолу е това, от 
което се страхуват профсъюзите, тъй като САЩ не е ратифицирал 6 от 8-те фунда-
ментални права на Международната организация на труда (МОТ) – относно принуди-
телен или задължителен труд, липса на дискриминация при заплащането, минимална 
възраст за наемане на работа и др. Затова UNITE, най-големият профсъюз във 
Великобритания (1.5 милиона членове), се обръща към ЕК с молба САЩ да 
ратифицира напълно конвенциите на МОТ като условие за преговорите по ТПТИ 

(House of Lords 2014) . 
Опасностите за работниците идват също така и от връзките между ТПТИ и 

европейската програма REFIT. Докато Комисията твърди, че целта на REFIT е да на-
мали регулационните разходи и да опрости административните процедури в Европа, 
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програмата е готова да служи като инструмент за прилагане на ТПТИ и заплашва 
здравето и сигурността на европейските работници (Ponce del Castillo 2015).  

 

Заплаха за публичните услуги и процедурите за обществени поръчки 
Публичните услуги са под заплаха от споразумението поради „негативния спи-

сък“ от принципи, който е вероятно да бъде приложен; с други думи, само услугите, 
които са изрично упоменати в споразумението, ще могат да бъдат спасени от прива-
тизация, отваряне за конкуренция или засилване на конкуренцията. Конфедерацията 
на европейските профсъюзи дава предимство на обратния принцип на „позитивния 
списък“, който се състои от изрично изброяване най-вече на типовете услуги, които 
са отворени за приватизация. Подобно правило би изисквало започване отново на 
преговорите при всеки нов опит за поставяне под въпрос на дадена публична услуга 
(ETUC 2013). 

Американските и европейски профсъюзи се противопоставят на включването на 
процедурите за обществени поръчки в преговорите. Защитата на публичните догово-
ри се подкрепя и заради статута на наетите (работниците в публичния сектор като 
цяло са по-добре защитени от тези в частния сектор), от гледна точка на качеството 
на предлаганите услуги (досега приоритет е удовлетвореността на потребителите, а 
не печалбата) и поради факта, че предоставянето на публични услуги е свързано с 
публичната политика, а не с пазара. Заплахата за системите за обществено здравео-
пазване е голяма. Обръщането за помощ към ISDS би позволило на инвеститорите да 
започнат правни процедури за атакуване на мерките, предприети от правителствата, 
които те смятат за директна или индиректна заплаха за техните интереси. Британски-
те профсъюзи настояват за официално изключване на публичните здравни услуги от 
преговорите за ТПТИ. Някои профсъюзи застават на още по-войнствени позиции. Те 
изискват прекратяване на преговорите за ТПТИ и заменянето им с други мерки, кои-
то имат за цел да хармонизират стандартите, свързани с околната среда, труда и 
потребителите. 

 
7. Индустриални и финансови групи срещу европейските правителства – 

пукнатини в общите решения 
Правителствата и големите европейски фирми очевидно подкрепят подписване-

то на ТПТИ, тъй като те са тези, които застават зад идеята за подобно споразумение. 
ТНК, организирани в много влиятелни мрежи, някои от които формирани с цел окоз-
ване на влияние в рамките на преговорите за ТПТИ, застават на  конвергентна пози-
ция по широк спектър от въпроси. Намаляването на митата и отварянето на процеду-
рите за обществени поръчки са предложения, които се радват на широка подкрепа, а 
системата ISDS е оценявана доста високо.10 Би било грешка обаче да се смята, че 
съществува консенсус между всички големи американски и европейски компании в 
контекста на ожесточена конкуренция на пазарите, която се засилва от слабия иконо-
мически растеж и излизането на пазара на големи фирми от развиващите се страни. 
Зад хармонизирането на стандартите прозират прикрити битки. В автомобилната ин-
дустрия германски и британски фирми официално подкрепят споразумението, което 
би им донесло по-високи печалби. Френските автомобилни производители, от друга 
страна, са против подобно споразумение, тъй като те „не вярват, че могат да спечелят 
от взаимното признаване на стандартите и смятат, че техните европейски конкуренти 

                                                 
10 Трябва да се отбележи, че големите фирми в Германия като цяло подкрепят ISDS, докато 
асоциацията на средните и малки предприятия е против. 
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ще бъдат истинските печеливши от това споразумение“.11 Тази позиция е начин да се 
признае тяхното слабо присъствие на американския пазар и техния страх от свобод-
ната търговия, който се засилва от исканията на работниците. Производителите на 
автомобилни части във Франция, като Тойота, обаче, подкрепят ТПТИ. 

Позицията на европейските правителства не е единна. Най-ярък пример за това 
е системата ISDS. Първоначално френското правителство, което е наясно с широката 
опозиция на тази система, се противопоставя на включването ѐ в споразумението.12 В 
съвместно изявление на Франция и Германия от 21 януари 2015 г., се споменава за 
„нова фаза на разговори по въпроса за ISDS“. Германската коалиция, разделена 
между християндемократи и социалдемократи, първоначално се противопоставя на 
тази клауза, докато социалдемократът С. Габриел, министър на икономиката и енер-
гетиката, не заявява, че правителството би приело тази клауза в замяна на промени в 
други области (вероятно автомобилната и химическата индустрии). Администра-
цията на Обама също подкрепя тази клауза, което отразява позицията на големия биз-
нес, докато Конгресът изглежда разделен – 1/3 от членовете заемат своя собствена 
позиция, 1/3 твърдо подкрепят ISDS, а 1/3 се колебаят. 

Позицията на правителствата, както и тази на големите компании, показва пук-
натини по дадени теми, дори и ако главните цели са споделени. Тази ситуация може 
да бъде използвана от профсъюзите и неправителствените организации, ако те искат 
да демонстрират своето противопоставяне на проекта, който от тяхна гледна точка би 
влошил както условията на труд, така и жизнения стандарт; те биха могли да се опи-
тат да спрат подписването на споразумението.13 ТПТИ несъмнено представлява об-
щата рамка, която ще се запази в бъдеще; дори и ако текущите преговори не постиг-
нат нищо повече от частично споразумение, тези теми ще останат в дневния ред. 
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Резюме: Oбразованието и обучението имат ключова роля за удовлетворяване на 
потребностите от работна сила, притежаваща знания и умения, в съответствие с 
настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда. В тази връзка и 
занапред ще продължат дейностите, насочени към насърчаване на ученето през 
целия живот, осигуряване на качество на професионалното образование и обучение, 
развитие на услугите за кариерно ориентиране, подобряване на връзките на образо-
ванието и обучението с бизнеса. 
 

Ключови думи: образование, обучение, специалност „Туризъм”, Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, професионална реализация, работодатели. 
 

Abstract: Educating and training have a key role to meet the needs of the the labor force 
possessing skills and knowledge in accordance with the current and future needs of the 
labor market. In this regard, the future will continue activities aimed at promoting lifelong 
learning, quality assurance of vocational education and training, development of career 
guidance services, improving links to education and training with business. 
 

Key words: education, training, specialty „Tourism”, „Prof. Dr. Zlatarov” University, 
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УВОД 
 

Поредният европейски мониторингов доклад [4] за образованието 2015 г. отно-
во показва какви са проблемите на образователната система и до какво е довело не-
ефективното образование през 2014 г.: 

 България е една от страните с най-нисък дял на учениците в прогимназиално 
образование, които изучават два или повече чужди езици – под 20% при близо 60% в 
ЕС. Въпреки все по-голямата глобализация, все по-високия дял на учениците и 
студентите, които се насочват към училища и университети в чужбина и все повечето 
чуждестранни компании в България, над 80% от учениците в прогимназиално образо-
вание изучават само един чужд език. 
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 България е една от страните с най-висок дял на отпадналите ученици през 
2014 г. (12,9% при 10,3% за ЕС). Тенденцията също е притеснителна – докато 
България се представя по-добре от средните стойности през 2011 г. (11,8% при 13,4% 
в ЕС), много от държавите съумяват да задържат повече ученици в образователната 
система през последните години, докато ситуацията в България се влошава. Причи-
ните за ранното напускане на образователната система са редица и варират от иконо-
мически (бедност в семейството), през социални (незаинтересованост на родителите) 
до институционални (невъзможност на различните институции и специалисти да се 
справят с проблема). Основните предизвикателства при борбата с отпадналите от 
образование са засилване на връзката между образованието и заетостта, по-благопри-
ятна бизнес среда и заетост на родителите, по-висока автономност на образовател-
ните институции. 

 Професионалното образование не е обвързано с нуждите на пазара на труда. 
Въпреки че все още завършващите професионално образование се реализират по-
добре от тези със средно образование, връзката между професионалното образование 
и пазара на труда е нарушена. Това е обусловено от редица фактори като остаряла 
материална база, липса на висококвалифицирани учители, неосъвременени учебни 
програми, недостатъчно практическо обучение (по подробен коментар – в анализа 
„Професионално образование и заетост”). 

 Реализацията на наскоро напусналите образователната система е сред най-
ниските – 65,4% при 76,1% в ЕС. Този проблем е продиктуван от ниското участие на 
младежите на пазара на труда, както и на несъответствията на придобитата им квали-
фикация и нуждите на пазара на труда. В допълнение, България е сред страните с 
най-нисък дял на заетост според образователната квалификация. Всъщност, България 
е на трето място (след Кипър и Гърция) с най-много заети, които имат по-висока сте-
пен на образование, отколкото изисква работата им (42% при 25% е ЕС), което отно-
во показва високите нива на структурна безработица и неефективно образование. 

 България е сред страните с най-ниски разходи за образование както в абсо-
лютен размер, така и като дял от БВП (3,8% при 5,0% за ЕС), като най-голяма част от 
средствата са за заплати на персонала. 

Професионалната подготовка [3, с. 302] в колежите и висшето училище включ-
ва придобиване на компетенции и компетентно изпълнение на професионални дей-
ности, овладяване на способности, демонстриране на специфични практически уме-
ния в съответна професионална среда. И. А. Зимная [1, с. 33-42] разглежда компе-
тентността като „основна база на теоретични знания и практически умения, интелек-
туален и личностно обусловен опит в социално-професионалната и жизнена дейност 
на човека. Според Пл. Лазаров [2] „компетентността дава възможност за проява на 
личността, увереност в собствените професионални умения, качество и ефективност 
на извършената работа”. 

Поради това съвременното образование налага внедряването на компетентнос-
тен подход в обучението на бъдещите туристически кадри. Компетентностният под-
ход включва: теоретична обосновка на целите за професионална подготовка; теоре-
тична обосновка на необходимия обем учебно съдържание; разработване и приложе-
ние на практически стратегии в обучението; внедряване в учебния процес на съвре-
менни образователни технологии; разработване и внедряване на системи за управле-
ние качеството на образование; разработване на иновационни модели за управление 
на ВУ и усъвършенстване на системите за тяхното управление; внедряване на кре-
дитно-модулната организация на учебните програми. 
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ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ В УНИВЕРСИТЕТ  
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е единственото висше държавно учи-
лище, базирано в Югоизточна България – области Бургас, Ямбол и Сливен. В про-
дължение на своето 50 годишно съществуване, най-голямата държавна академична 
структура в този регион извоюва и убедително отстоява своето национално и между-
народно признание, и достойно място в образователното и научно пространство. 

Образователната дейност в ПН „Туризъм” е подчинена на мисията да се под-
готвят високообразовани и конкурентоспособни професионални бакалаври, бака-
лаври и магистри в съответствие с европейските и световни стандарти за успешна 
професионална кариера в сферата на туризма. Според тази мисия, която е недели-
ма част от мисията на университета, се конкретизират образователните цели за 
придобиване на ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”, 
съгласно чл. 42, ал. (1) и (2) от Закона за висшето образование (ЗВО). Формите на 
обучение са редовна и задочна, в съответствие с чл. 42, ал. (10) от ЗВО. 

Обучението на студентите от трите ОКС се провежда съгласно държавните 
изисквания за образователно-квалификационните степени, отразени в чл. 42-45, 
чл.78, ал.3 от Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за 
придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени, 
Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите 
училища, Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта, Закона за развитие на академичния състав и съгласно образователната мисия, 
цели и задачи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.  

Официално публикуваната мисия на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е 
да осъществява образователна и научна подготовка на висококвалифицирани, морал-
но устойчиви и конкурентоспособни специалисти с висше образование в области на 
педагогическите, хуманитарните, стопанските, природните, техническите и здравни-
те науки, утвърждаващи го като водеща академична, научноизследователска и кул-
турна общност в регионален, национален, европейски и световен мащаби. 

Визията на университета е осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво раз-
витие чрез иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундамен-
талните и приложни науки с обучението и непрекъснатата квалификация, в съответ-
ствие с европейската квалификационна рамка, както и с потребностите на национал-
ния и международен пазари на труда. 

С оглед на това основна цел на обучението в професионално направление 3.9. 
Туризъм, е да осигурява подготовката на кадри с висша икономическа квалификация 
за сферата на туризма. Обучаваните в специалността формират теоретични знания и 
практико-приложни умения в областта на организацията и управлението на туризма 
на различни пространствени и фирмени равнища и в различните сектори на туристи-
ческата индустрия: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, транспортна и 
агентска дейност, анимация и др. Целта на обучението  хармонира със стратеги-
ческата визия, мисия, цели и задачи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 
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УЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ” 
 

Учебният план по специалност „Туризъм“ – редовна и задочна форма на обуче-
ние съответства на образователните цели и изискванията на професионално-квалифи-
кационната характеристика. Учебното съдържание на плана е структурирано от за-
дължителни, избираеми и факултативни дисциплини в съответствие със следните 
правни норми: 

 Чл. 41 от ЗВО и наредбата за ДИ за придобиване на BO по ОКС. приета с 
ПМС №162/2002 г; 

 Наредба №21/30.09.2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер 
на кредити на МОН; 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и 
спорта от 26.07.2002 г. и Правилник за неговото приложение с ПМС 
№151/11.07.2003 г.). 

 

Учебното съдържание на учебния план в ОКС бакалавър – специалност 
„Туризъм”, (редовна форма на обучение) е структурирано от задължителни, избирае-
ми и факултативни учебни дисциплини преподавани през 8 семестъра с времеви 
обхват 4 години. Учебните занятия по специалността се провеждат под формата на 
лекции, семинарни и практически упражнения, разработване на курсови работи и 
курсови проекти и учебна практика. Преподавателите използват както класическите 
(словесни) лекционни форми, така и модерните методи и технологии на преподаване. 
По-голямата част от лекционните курсове са разработени във вид на мултимедийни 
презентации, което повишава интереса, активността и творчеството на студентите, а 
се постига и по-добро усвояване на информацията. Извънаудиторната заетост на сту-
дентите включва разработка на курсови задачи, самостоятелна подготовка за семи-
нарните и практическите упражнения, ползване на консултации от преподавателите, 
подготовка за контролни работи, текущи оценки и семестриални изпити. Разпреде-
лението на часовете на учебните дисциплини е представено на Таблица 1: 

 
Таблица 1. Разпределение на часовете на учебните дисциплини – редовно обучение 

 

№ Форма на аудиторна 
заетост 

Продължителност
(учебни часа) 

Относителен дял от 
фонда учебно време  (%) 

1. Лекции 1140 47,6 
2. Семинарни упражнения 1155 48,2 
3. Практически упражнения 100 4,2 

 
Учебното натоварване на студентите по всяка учебна дисциплина е определено 

в учебния план на специалността и е съобразено с нормативните изисквания. 
Учебно-производствената практика се провежда еднократно през процеса на 

обучение и е в рамките на 40 часа. Местоположение на практиката са туристическите 
предприятия на територията на гр. Бургас, КК „Слънчев бряг”, както и цялото Южно 
Черноморие, с които са сключени договори за съвместна дейност. Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” има сключени договори със следните туристически 
предприятия: туристически агенции – „Динита тур България” ЕООД, „Сън енд ски 
травел” ЕООД, „Селена Травел” ООД, „Сейф Турс” ООД, „Ирини турс” ЕООД; 
заведения за хранене и развлечения – ресторант „Малибу сънсет”, бистро 
„Корнер”, бистро „Ел Мар”, бирария „Черно Море”; хотелски комплекси – „Джули”, 
Биляна Бийч. Провеждането на практика се удостоверява със служебна бележка.  
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 Учебните дисциплини са класифицирани както следва (Таблица 2):  
 

Таблица 2. Класификация на учебните дисциплини 
 

№ Вид на 
дисциплината 

Количество 
(бр.) 

Продължи-
телност 

(учебни часа) 

Относителен дял 
от фонда учебно 

време  (%) 

1. Задължителни 
учебни дисциплини 

33 1 660 69.3 

2. Избираеми учебни 
дисциплини 

21 735 30,7 

3. Факултативни 
учебни дисциплини 

4 0 0,0 

4. Физическо 
възпитание и спорт 

- 60 - 

 
Съдържанието в учебните програми е разпределено в лекции, семинарни и 

практически упражнения. Включва основна и допълнителна литература и конспект. 
Учебните дисциплини са задължителни, избираеми и факултативни. Учебната про-
грама включва: извадка от учебния план, включваща общите параметри на дисципли-
ната, учебни форми, оценяване и контрол (форми за оценяване и техния относителен 
дял в общата оценка). Учебната програма се разработва от титуляра (титулярите) на 
съответната дисциплина, обсъжда се от катедрата, която провежда обучението, прие-
ма се от Факултетен съвет и се утвърждава от Декана на факултета.   

 

Във връзка с проучване мнението на работодателите – потребители на кадри в 
сферата на туризма бяха проведени анкетни проучвания с над 155 работодатели от 
Южно Черноморие. С цел установяване размера на туристическите предприятия  и 
по-конкретно средносписъчния брой на персонала на респондентите беше зададен 
следния въпрос: 

 
 Диаграма 1 
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Оказва се, че в по-голямата си част /55%/ туристическите предприятия, функ-
циониращи на територията на Южното Черноморие, работят с персонал до 50 души. 
Истината е, че в активния сезон техния брой неколкократно нараства, но тъй като 
след строителството, туризмът е втория сектор с най-голям дял в сивата икономика, 
можем да откроим, че тези резултати се дължат и донякъде на факта, че не на всички 
служители се регистрират трудови договори. Въпреки това туризмът създава над 
370 000 работни места [5], което на практика означава, че всеки завършил специал-
ност „Туризъм” може да намери професионална реализация. 

 

Предвид факта, че браншът се задъхва [6] от липсата на квалифицирани кадри 
на работодателите беше зададен следния въпрос: 

 
Диаграма 2 

 

 
 
 

Резултатите показват, че 60% от изискванията им по отношение на теоретичната 
подготовка на студентите е да могат да прилагат на практика получените в универ-
ситета знания. Предвид факта, че нашите студенти имат задължителна практика тре-
ти срещу четвърти курс, а и аз самата активно работя в направлението за осигурява-
нето им с трудова дейност през летния сезон, това искане се оказва изключително 
лесно изпълнимо от нашите студенти. 

За да бъде конкурентоспособен всеки участващ на пазара на труда следва извън 
образованието, което е завършил, а понякога и две, да притежава и допълнителни 
специализации, които гарантират конкурентно предимство. С оглед на този факт на 
анкетираните беше зададен въпрос, целящ да конкретизира желаните от работодате-
лите допълнителни специализации, които трябва да имат нашите студенти:  
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Диаграма 3 
 

 
 

Владеенето на чужди езици е умение, което се изисква от 57% от работодатели-
те и няма как да не е така, тъй като България е основно рецептивен пазар и се посе-
щава приоритетно от чуждестранни туристи. 38% от анкетираните работодатели по-
сочват като изискуема допълнителна квалификация и компютърната грамотност. 
Ползването на специализиран хотелски, съответно ресторантьорски софтуер е пред-
почитана допълнителна квалификация от 3% от работодателите. Това е така, тъй като 
обикновено всеки обект работи със своя програма и от личен опит мога да кажа, че са 
необходими не повече от няколко часа за нейното разучаване. 

 
Диаграма 4 

 

 

 
Резултатите от диаграма 4 показват, че почти няма туристическо предприятие 

по Южното Черноморие, в което да не работят специалисти, завършили Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”. Общият брой наети през последните 5 години надхвърля 
1300. 94% от работодателите посочват, че наемат кадри, завършили специалност 
„Туризъм” в нашия университет и 78% от тях са напълно удовлетворени от демонст-
рираните знания. Професионалната квалификация на завършилите специалност 
„Туризъм” напълно удовлетворява 68% от работодателите, а от практическите им 
умения са доволни 72%.  
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Резултатите еднозначно показват, че специалност „Туризъм” в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” подготвя квалифицирани туристически кадри, предпочи-
тани от работодателите по Южното Черноморие. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Туристическата индустрия създава над 370 000 работни места в България. 

Вузовете и колежите, както и професионалните гимназии, подготвящи необходимите 
кадри гарантират добрата професионална подготовка на своите възпитаници. Проб-
лемът е, че веднъж получили добро образование у нас те предпочитат да реализират 
своите знания и умения в чужбина, водени от неколкократно по-доброто заплащане и 
отношение там. Необходимо е консолидиране на усилията на държавата, на универ-
ситетите и туристическия бизнес, за да могат тези млади хора да работят и да се раз-
виват в собствената си страна. 
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Abstract: The crisis’s impact on international tourism destinations architectonics was 
described. Some new problems after crisis were evaluated- reduction of tourism activity, 
cancellations of services and lack of security for tourists. A Special „Restart, Relocate and 
Rebuild” concept was created. Some stimulus for ignoring the negative foot print of crises 
on touristic destinations  can be regarded  as  solutions. 
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1. Introduction 
The international tourism destination as a multifunctional structure has different 

elements. As composite products consisting of a bundle of different components including 
accommodation and food establishments, tourist attractions, cultural venues and the natural 
environment. Destination’s architectonics is in line with destination marketing, positioning 
and branding; destination planning, monitoring and product development. 

The profile of crisis is „specific, unexpected, and non-routine events or series of events 
that create high levels of uncertainty and threat or perceived threat to an organization's high 
priority goals [1]. 

Type of crisis depends on their genesis.  Focusing on their impact on tourism 
destination management, we described some of them:  

A) Natural- earthquakes, floods, volcano's eruption, climate changes, technogenic 
processes 

B) Political – they open a social and economics  problems. In the recent days the 
specific face of political instability is terrorism attacks which are increasing rapidly;  

C) Economical: global and local range. 
 
2. Analysis of crisis today. Changes and challenges 
„As we look past the immediate future to the medium and long run, the world will 

adjust to a new reality, in which we cannot expect a return to the macroeconomic 
imbalances that have characterized the last 10 years. This raises important challenges to the 
political support for an open international economy” [2].    

The political and social dimensions of the crisis are the core of new global and local 
problems. We can find some changes in relationships between the world’s high cost  and 
low  cost touristic countries. There are a different face of global issues in the recent days- 
environment and global security [3]. 
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The „SWOT” analysis of Nica 2016  event shows changes in one of the famous 
international tourism destination after terrorism attack in France 2016 (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 „SWOT analysis” of Nica event 2016 
 
The face of new problems after crisis  is described by reduction of tourism activity, 

cancellations of services and lack of security for tourists (fig.2). Some comments:  
‘Turkey’s tourism chapter is ending. This is more damaging than the terror attacks’ [4];  
Rotana’s key source markets for two Istanbul properties, which opened in July last year, are 
Germany, Russia, Lebanon, Jordan and the Arabian Gulf [5, 6]. After crisis in July the 
market closed and tourist’s interest is not available.  

 

 
Fig. 2. The new face of problems after crisis 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 112

The crisis’s impact on international destinations we can find in: Accommodation, 
Infrastructure, Travel propensity, Demand consumption patterns, Tourists’ motivation and 
scope, Atmosphere of the place/sense of place, Activities, Visiting attractions and 
Management plan of destination in generally. Focusing on the political and social 
dimensions of the crisis, contributors examine changes in relationships between the world’s 
richer and poorer countries, efforts to strengthen global institutions, and difficulties facing 
states trying to create stability for their citizens.  

 

The Challenges after crisis 
The very first step for every managers team from tourism area is to organize the Crisis 

Management Plan which helps the employees to adopt a focused approach during emergency 
situations [7]. The economic changes brought on by crises of this sort often lead to 
fundamental political [8] 

Our point on the problem is connecting to Restart Relocate Rebuild Concept, 
aiming to areas under impact of crisis. 

 Restart level 
The core of conceptual model is analysis of actual situation and assessment of risk for 

international destination. The first step of rebuilding plan is to restart the system in every 
organization level. We need to create a Tourism Crisis Management Plan with measures, 
plans and manuals for emergency situation. And a special  diversification plan  of touristic 
services has to be create. According information all countries with more diversified 
international tourism were less affected by global economic crisis (2010-2014). In March 
2009, UNWTO announced a Roadmap for Recovery which involved 6 world popular 
destinations were in crisis. The focus of the Roadmap is adapting function of tourism with 
its resilience characteristic 9. Some measures of  recovery’s plan are: Focus on job retention 
and sector support, Understand the market and respond rapidly, Boost partnerships and ‘competition’, 
Advance innovation and technology, Strengthen regional and interregional support. 

 Relocate tourists level. Management of relocation’s risk 
The rebuilding of tourism destination needs of creation of new touristic services – 

accessible and diverse, aiming to new target group. The high cost income countries become 
in the focus of new destinations management plan after crises because low cost ones were 
influenced by the processes. The relocation needs of alternative routes development, a 
balanced destination access and  reforce  the local economic. A relocation’s risk evaluation 
is aiming to social level. The main accent of this level is local attractions- an aesthetic 
landscape, caves, scenic views, ecological and biological environment and open the 
services for different market source out of traditional as Russia and EU countries. 

 Rebuild level 
In this final level our attention has to focus on synergy of every architectonics’ element of 

destination management (fig.3):  
- taking into account specific interdisciplinary knowledge, principles, working 

models and strategies; 
-  find any gaps in the structure; 
-  plan what needs to be done to improve the post crisis’s situation;  
-  allocate jobs to each partner from touristic body; 
-  to  invest  in HR (30%  reduction of workplaces because of political crisis in  Turkey 2016; 
-  to involve all key stakeholders in recovery process and establish relationships and 

partnership group; 
-  to create a Policy Responses to the crisis: Public policy and Government support. 
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UNWTO presented more of 20 different measures for rebuilding of touristic destinations  
in 2013  [9]. Some of them are fiscal measures, monetary measures, human resources 
measures/employment measures, marketing and promotion measures, travel facilitation, 
public/private partnerships (9), regional cooperation and environmental measurements. All of 
them are opening very new approach for solving the main destination’s problem. 

 

 
Fig. 3. Synergy of modeling elements 

 

After crisis. The facts 
According to the U.N. World Tourism Organization, tourists crossing international 

boarders reached over 1 billion a year [9]. Resuming the data, we can describe our changed 
World with New demographic characteristics, New social characteristics, New economics 
situation, New sensitivity to the World, New psycho emotional comfort for clients and 
population (fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Changed World after crisis 
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Changed World is provoking the stakeholders and professionals  to create innovations 
in every structures  to manifest the synergy of different knowledge areas to obtain balanced 
touristic product with respect to environment and life. Some rebuilding’s stimulus for 
ignoring the negative foot print of crises on touristic destinations can be regarded as  
solutions. 

 
The Stimulus for Rebuilding 
 Create new jobs – particularly in small and medium enterprises (SMEs) 
 Mainstream tourism in stimulus and infrastructure programs 
 Review tax and visa barriers vis-à-vis growth 
 Improve tourism promotion and capitalize on major events 
 Include tourism in aid for trade and development support 
 Green Economy/ Blue Economy 
 Develop green/blue jobs and skills training 
 Respond effectively to climate change 
 Profile tourism in all green economy strategies 
 Encourage green tourism infrastructure investment 
 Promote a green tourism culture in suppliers, consumers and communities 
 
Conclusion 
The profile of international tourism destinations are characterized  by dynamic, but 

flexible structure, the changed travel propensity, demand  consumption patterns and very 
new tourists’ motivation and scope of travelling. The challenges are related to construct 
new type of facilities, to provide energy, water and waste management, to develop new 
food supplies, and protect cultural heritages and environment of local communities. The 
rebuilding plan is concerning to implementation of advance innovation and technology, 
strengthen regional and interregional support and understanding of the changed market and 
creation of new touristic products. The good balance between price and quality of services 
will return the tourists after crisis.  
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Abstract: In this paper pays special attention to the theoretical concepts of the role of 
leverage in government, in the formation of policies and standards of living. I believe that 
countries like Bulgaria, finding an optimal solution in terms of debt and plays a vital role 
in the survival of the state as sovereign and economic entity of the map. Based on an 
analysis of state budget and debt payments to him could make a number of private 
conclusions as to the state of the public sector and the economic activity of subjects in 
Bulgaria. 
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Дефицитното бюджетно финансиране в икономически теории 
В теорията са познати множество частни изследвания на дефицитното финанси-

ране като крайните мнения са изцяло против заемането на средства от правителствата – 
класицизъм и неговото разширено прилагане – кейнсианската школа. В настоящата 
разработка ще отделя специално внимание на теоретичните схващания за ролята на 
заемния капитал в управлението на държавата, във формирането на политики и стан-
дарти на живот на населението. 

Анализът на конкретното състояние на публичния сектор в нашата страна под-
чертава важността и актуалността на разглежданата тема. В настоящата работа ще се 
постарая да анализирам дефицитното бюджетно финансиране като основен инстру-
мент за стабилизиране на държавния бюджет особено в условията на преход към па-
зарна икономика. Считам, че за страни като България, намиране на оптимално реше-
ние по отношение на дълга и играе жизненоважна роля за оцеляване на държавата 
като суверенен и икономически субект на географската карта.  

На базата на анализ на държавния бюджет, дълга и плащанията към него биха 
могли да се направят редица частни изводи, както за състоянието на публичния сек-
тор, така и за икономическата активност на субектите в България. В общия случай 
ниското данъчно бреме стимулира инвестициите, привлича капитали, нараства про-
изводството, а от там експорта и данъчните приходи /и от корпоративни и подоходни 
данъци/. При поносима данъчна тежест /поносима, защото склонността за плащане на 
данъци по принцип е с негативна тенденция/ икономическите агенти избягват данъч-
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ните измами и укриването на данъци и по този начин „наливат” приходи в държавния 
бюджет по законоустановен начин, без да им бъдат налагани санкции1 . 

С оглед на детайлния анализ на дефицитното финансиране като инструмент на 
бюджетната политика и правителственото финансиране, ще се спра подробно на 
въпроса за възникването и развитието на кризата на дълга на България. 

В нашата страна въпросът с управлението на дълга е решен чрез възлагането му 
на министъра на финансите. Негови са главните правомощия по регулирането на дър-
жавния бюджет, бюджетната и данъчната политика  и управлението на дълга. 

 

Същността на анализа на дефицитното финансиране се състои в оценката на 
определени показатели за даден период от време. В теорията се разглеждат няколко 
основни показателя, които се формират на база на изходните данни от държавния 
бюджет. Те са в международната практика като цялостен унифициран инструмент на 
наблюдение и мониторинг върху състоянието на задлъжнялостта, намират приложе-
ние основните показатели, като чрез тях се представят данни за външния дълг основ-
но на страните със нисък и среден доход. На база на тези данни се формират рейтин-
ги на кредитна доверителност, които намират практическа приложимост при опреде-
лянето на надеждността на държавата, длъжник. Те са: 

 Общ външен дълг към износа на стоки и услуги 
 Общ външен дълг към БНП 
 Общо обслужване на дълга към износа на стоки и услуги 
 Общи лихвени плащания към износа стоки и услуги 
 Резерви към общ външен дълг 
 Резерви към вноса на стоки и услуги 
 Краткосрочен дълг към общ външен дълг, други. 
 

Използването на тези макроикономически агрегати дава възможност да се гене-
рират коефициенти, които дават информация за възможностите да  се обслужва дълга 
в пределен период от време. Тези показатели са основно залегнали в методиката за 
оценка на Световната банка и Международния валутен фонд. 

Основната функция на анализа на дълга е преценка на текущото състояние и на-
белязване на бъдещи мерки за подобряване на разглежданите показатели. Непре-къс-
на-тия анализ е гаранция за правилното и навременно диагностициране на работата 
на бюджетната система и на икономиката изобщо. Параметрите на анализа могат да 
покажат слабите места и да открият силните, да насочат мениджърите къде да аку-
мулират управленските си умения – как да стимулират инвеститорите и местните 
производители, как да водят преговорите по международните търговски позиции, как 
да определят подоходната политика, как да разпределят данъчната тежест и да подо-
бряват данъчната събираемост. 

 
Възникване на дефицити – „за” и „против” в икономическата теория 
Дефицитното финансиране е важен инструмент за въздействие върху полити-

ческия избор на населението на една страна, както и за начина на формиране на стан-
дарти и политики; има пряко въздействие върху междугенерационното преразпреде-
ление на ресурси; има пряко отношение към инвестициите и икономическата актив-
ност в страната. 

                                                 
1 Димов, И., Златева, Д., Обща икономическа теория, София – 2006 г., с. 48 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 117

В съвременната теория и практика идеите и направленията се предопределят от 
двете големи школи на политическата икономия: кейнсианската и монетаристическата. 

Кейнсианците, които се наричат още „бюджетаристи”, смятат че „бюджетното 
салдо може да бъде добър инструмент за анализ, при условие, че се използва не 
действителното, а максимално възможното бюджетно салдо”2. Държавният бюджет 
трябва да е голям, циклично балансиран, преразпределящ ресурсите за активно въз-
действие върху съвкупното търсене чрез бюджета. Държавната намеса се свежда до 
минимум. Пазарът и частният сектор са определящи. 

Монетаристите смятат, че номиналните изменения на националния доход и из-
мененията на всички останали величини, произтичат от измененията в паричната 
маса. Според тях трябва да се има предвид дестимулиращото въздействие на неба-
лансираните бюджети върху развитието на частния сектор. Държавата се разглежда 
като потребител, а не като производител. Държавният бюджет трябва да е малък 
(евтино правителство), годишно балансиран и неотрален – да не нарушава формира-
ното от пазара съотношение на силите; счита се за активен фактор в преразпределе-
нието на доходите и за финансиране на икономическото развитие съобразно държав-
ния план. По този начин се противопоставят на кейнсианците.  

Господстваща и утвърдена в икономическата практика е системата на дефицит-
но регулиране на Дж. Кейнс и неговите последователи. Той противоречи на принци-
па за бюджетната балансираност теорията за „дефицитното бюджетно финансиране”. 
Тя е теоретично оправдание на хронологическите бюджетни дефицити, характерни за 
мирновременния период след Втората световна война. Намира трайно приложение в 
практиката на всички страни.  

 
В теорията съществуват пет основни начина за разглеждане на полити-

ката в бюджета3 – реформизъм, договаряне, детерминизъм на заинтересованите 
групи, процес и правене на политика. 

Хипотезата по договарянето разглежда бюджетното дело като преговори 
между група от рутинно действащи лица, бюрократи, бюджетни служители, директо-
ри, законодатели. Те се срещат всяка година и договарят резолюция. Конфликтът е 
подтиснат, защото на практика всеки получава по нещо и никой не губи твърде 
много. 

Детерминизмът предполага, че заинтересованите групи са доминиращи на 
сцената на съставянето на бюджета. Тук определящо е схващането, че по-богатите е 
по-силните заинтересовани групи определят както характера, така и структурата на 
бюджета. 

Реформизмът при съставянето на бюджета предполага изключването на поли-
тиката в смисъл на мнения и приоритети и разглеждането на бюджета като техничес-
ка стойност. Тук обикновено се говори за сблъскване на мнения между официалните 
бюджетни служители на професионално ниво и избраните лица. 

Според четвъртата хипотеза самият бюджетен процес представлява фокуса на 
бюджетната политика. Тук намират приложение интересите на отделните клонове 
/министерства/ на правителството. Бюджетният процес се превръща в средство за 
постигане или отричане на разграничението в баланса между клоновете на правител-
ството.  

                                                 
2 Макконнелл, Кемпбелл, Брю Стенли, Економикс, стр.346 
3 Бухолц Т. Живи идеи от мъртви икономисти, София 1993, с.256 
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Дефицитното финансиране е проблем, чиято история има корените си още 
със създаването на държавите и държавното устройство. Този проблем заема подоба-
ващо място в изследванията на множество видни икономисти като Адам Смит, Джон 
М. Кейнс, А.Хансен, А.Лернер, Дж.Бюкенън, Маркс, Тобин и други. 

Дефицитното финансиране е проблем, чиято история има корените си още със 
създаването на държавите и държавното устройство. Този проблем заема подобаващо 
място в изследванията на множество видни икономисти като Адам Смит, Джон М. 
Кейнс, А.Хансен, А.Лернер, Дж.Бюкенън, Персон, Сверсон, Табелини, Маркс и 
други. 

 

В „Богатството на народите” А. Смит отбелязва, че държавният дълг има своя 
произход благодарение на три основни фактора: 

-  желанието на властите да харчат бюджетни пари; 
-  непопулярността на данъците като метод за събиране на държавни приходи; 
-  желанието на капиталистите да дават пари в заем. 
 

Твърде остаряло за съвременните виждания и действителност, но не далеч от 
най-простата логика. 

Адам Смит изразява позиция категорично против заемите като метод за държав-
но финансиране. На базата на емпирични доказателства той прави пряка връзка 
между желанието на държавите да вземат заеми и желанието им да водят войни. С 
други думи заемите трябва да бъдат избягвани освен в екстремални ситуации. 

Основен практически извод в неговата теория е схващането, че финансовите де-
ла на държавата трябва да бъдат водени със същата акуратност, както се водят лич-
ните финансови дела на добрия стопанин. 

Маркс изказва становище, че държавният дълг е производна на капиталистичес-
кото общество. Според Маркс формирането на държавен дълг води до създаване 
класа от „мързеливи анюитети”, увеличава привилегиите за централните банкери в 
замяна на тяхното съгласие да кредитират държавата, трето стимулира нарастването 
на данъците на данъците, четвърто кара индустриалците да експлоатират все повече 
наемната работна ръка4. Двамата представители на класическата школа поддържат 
тезата за вредната роля на дефицитното финансиране, същата следва да бъде ограни-
чена и избягвана до максимум. 

През 20 век. водеща роля в икономическата теория намират икономическите 
схващания и теории на безспорното светило от световната история Джон Мейнард 
Кейнс. Той смята, че държавата е длъжна да се намесва активно в икономиката като 
същевременно търси начини да формира правителствени приходи на по-широка 
основа. Следствие на това е подчертаното внимание към дефицитното финансиране. 
Не трябва да забравяме, че теоретическите схващания на Кейнс се раждат във време-
то на Голямата Депресия, когато спокойно можем да говорим за бедствие с икономи-
чески и социални последици за милиони хора. 

Разбираемо е защо Кейнс смята, че дефицитното финансиране е метод чрез 
който може и следва да се подобрява ефективността на икономиката. Със своето из-
следване за прякото въздействие на държавата върху безработицата и инфлацията, 
Кейнс косвено доказва необходимостта от увеличени държавни разходи /финансира-
не чрез/ дълг, като лостове за подтикване на икономическия подем. Целта е „капита-
лът да нарасне докато той престане да бъде оскъден, така че нефункциониращия ин-
веститор да не получава повече премия, както и към такава схема на данъчно 

                                                 
4 Димов, И., Златева, Д.,Обща икономическа теория, София – 2006 г. , с. 48 
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облагане, която предполага умът, решителността и предприемчивостта на финансис-
та да бъдат впрегнати в служба на обществото ….”5 с други думи правителството е 
длъжно при рецесия да заема пари и да ги „налива” в икономиката. 

Според Алвин Хансен, който разглежда използването на дефицитното финан-
сиране в условията на войни и природни бедствия, използването на заеми при такива 
обстоятелства стимулира растежа на кредитните институции. За Хансен /както и за 
Кейнс/ безработицата е извънредна ситуация, ето защо правителството е оправдано 
да използва държавния дълг като инструмент за въздействие върху потреблението и 
търсенето с цел нарастване на капиталовата маса в обръщение и постепенно намаля-
ване на безработицата /с изключение на присъщата такава/. Конкретните идейни 
схващания на Хансен могат да се представят по следния начин: 

Развитието на кредитните институции от средновековието до наши дни е резул-
тат от нарастващите обществени потребности. Тези потребности имат екстремални 
стойности по време на бедствия и войни. Ето защо необходимостта от съществуване-
то и развитието на големи финансови институции е задължително. Хансен споделя 
идеята, че основна роля на правителството е да повишава стандарта на живот на 
обществото чрез все повече инвестиции в инфраструктурни обекти с голямо общест-
вено значение, мащабът на които е немислим за един единствен частен инвеститор. 

Фискалната политика /данъци и приходи/ трябва да има за основна цел осигуря-
ването на пълна заетост на производствените фактори, което от своя страна изисква 
мобилизация на повече държавни ресурси. 

Аба Лернер също е привърженик на кейнсианската теза за дълга. Той смята, че 
вземането на кредит не трансферира бреме в междугенерационен аспект. Според него 
взимането на заем е равносилно на отказ от консумация днес, а лихвените плащания 
по своята същност, представляват чисто трансферен проблем т.е. има преминаване на 
средства от едни представители на обществото към други.Според концепцията на 
Кернер, дългът не редизвиква трансформиране на данъчното брене върху бъдещите 
поколения6. Смея да твърдя, че подобно схващане е подходящо само и единствено по 
отношение на краткосрочното дългово финансиране, защото практиката показва 
съществуването на междугенерационната зависимост. Втората теза на Лернер, че 
държавното заемане ограничава средствата за заемане от частния сектор има своята 
подкрепа, защото действително в рамките на една държава нормата на спестяване е 
лимитирана, а при равни други условия ако свободният ресурс бъде „изтеглен” от 
правителството какво наистина ще остане за частния сектор, ако не търсенето на дълг 
от вън. По този начин ще нарасне външният /частен/ държавно негарантиран дълг. 

Основата на тезата на Лернер е концепцията, че правителствената фискална по-
литика – разноски, облагане и заемане, изплащане на заеми, емитиране на нови пари 
и тяхното изтегляне трябва да бъдат вземани предвид единствено по отношение на 
тяхното въздействие върху икономиката. 

Заслуга на Лернер е разглеждането на модела за разпределение на бремето 
между застъпващите се поколения. Той разглежда една херметична среда от три 
пласта общество като доказва чрез нулева лихва, че младото поколение губи от 
настоящото и част от бъдещото си потребление за сметка на старото. 

В теорията на Джеймс Тобин за бюджетния дефицит се отчита, че правителст-
вото притежава два основни инструмента за управление. Първият е фиска, а вторият 

                                                 
5 Димов, И., Златева, Д., Обща икономическа теория, София – 2006 г., с. 53 
6 Коцев, Цв., и кол. Публични фнанси, Вн., 2008, с. 84 
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монетарната политика. Той препоръчва комбинация от стегната фискална и разхлабе-
на монетарна политика. Основното, което той твърди, е че „бюджетният дефицит е 
по-скоро резултат, а не причина за високите лихвени нива и икономическата депре-
сия причинена от изплащането на високите лихви…” 

Според Дж.Бюкенън няма никакво съмнение, че дълговото финансиране пред-
ставлява „изяждане на национален капитал”. Той вярва, че съществува естествена 
склонност в обществото и правителството да търси заеми. „Избирателите привет-
стват получаване на ползи от общественополезните дейности, но се оплакват от пла-
щането на данъци. Политиците от своя страна се опитват да срещнат очакванията на 
избирателите и обещава по-ниски ставки, което води до намаляване на естествената 
норма на приходите от данъци.”7 

Моделът на Лернер обаче не отчита влиянието на правителствената политика по 
дълга. Неокласическото схващане за дълговия натиск при въвеждането на проект от 
правителството независимо от източник е на финансиране /данъци или дълг/ ресурси-
те се прехвърлят от частния сектор. Съвременното схващане е в сила отчитайки, че 
повечето данъчни приходи се акумулират за сметка на потреблението. От друга стра-
на когато правителството заема то се конкурира с фондовете, индивидите и фирмите, 
които търсят капитали за собствените си инвестиционни проекти. Оттук и генерал-
ният извод, че дългът има по-голямо въздействие върху частните инвестиции. Тук в 
подкрепа идва и фактът, че бъдещото поколение остава на практика с по-малък раз-
полагаем капитал, следователно неговите хора имат по-ниски доходи и са по-слабо 
продуктивни. 

Анализът на дефицитното бюджетно финансиране и фактическите резултати от 
обстойното проучване на хода на емисията, предоговарянето и погасяването на дър-
жавния дълг са важен инструмент в ръцете на дълговите мениджъри. Както вече спо-
менах ефективността на дълга може да бъде ревизирана и променяна към положител-
ни величини на базата на съществуващи конюнктурни обстоятелства, но за тази цел 
се изисква точно и навременно реагиране от страна на оправомощените лица. 

Основен извод, който може да се направи, от прегледа на последния раздел на 
настоящата разработка е фактът, че в политиката на съставяне на държавния бюджет 
трябва да има приемственост по отношение не само приоритетите за погасяване на 
дълга, но и използването на бюджета като основен инструмент за въздействие върху 
националната икономика – бизнеса, физическите лица и инвеститорите в качеството 
им на създаващи националния продукт и потребяващи обществени блага. 

В икономическата теория съществуват редица схващания за ролята на дълга 
като е очертана тенденция от пълното отричане на ролята на дълга като фискален 
инструмент до осъзнаването му като стратегически инструмент за балансиране на 
бюджета. 

Без държавния дълг не биха съществували редица огромни инфраструктурни 
обекти, не би имало икономическа и гражданска стабилност, страната би изпаднала в 
изолация и перманентна криза. Заставам зад твърдението за стратегическата роля на 
бюджетното финансиране само и единствено, че управлението на дълга е в разумни 
ръце и е поверено не на политически еднодневки или диктатори, а на изборни 
фигури, които разполагат с определен кръг квалифицирани експерти. В името на 
общественото благо е необходимо да има приемственост по отношение на дълга 

                                                 
7 Димов, И., Златева, Д., Обща икономическа теория, София – 2006 г. , с.59 
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независимо в каква насока ще тръгне бюджетната политика – социална, ориентирана 
към националната сигурност или друга. 

Без дълговото финансиране, на практика след 1990 година и без предоговаряне-
то на държавния дълг е било възможно държавата да изпадне в състояние на абсо-
лютна международна изолация и пред гражданска война. 

Действително А.Смит подкрепя използването на дълговото финансиране само 
при екстремни ситуации, но ако управлението на държавата пред 1989 г. беше постъ-
пило по-далновидно не само в управлението на дълга, но и при формирането на 
цялостната бюджетна политика, множества трудови ситуации в обществото щяха да 
бъдат избегнати. 

В заключение мога да направя следните изводи, че корените на икономическите 
схващания за ролята на дълга на видните икономисти мога да кажа, че всички те 
потвърждават теорията, че дефицитното финансиране е пряко свързано с обществе-
ния избор и формирането на политическа среда. Ето защо предпочитанията на изби-
рателите могат да бъдат аргумент за използването на стратегическата роля на дълга 
не само преди неговото възникване, но и в ситуация, когато той трябва да бъде 
рационално управляван с ресурса на модерния макроикономист. 

Всяко фискално решение има дългосрочни последствия върху икономиката, 
пример за това е именно дефицитното финансиране. Оставяйки в наследство дълг 
задлъжнялото правителство в голяма степен предопределя политиката на следващото 
правителство. В същото време то може да използва дълга и управлението му за да 
формира своя имидж пред населението. 
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Анотация: Въпреки широката популярност на социалното предприемачество, все 
още съществуват неясноти относно неговите същност, характеристики и обхват. 
Това често води до объркване и голямо многообразие от дейности, заслужено или 
не, биват наричани социално предприемачество. В настоящия доклад се дискутират 
и разкриват същността и обхвата на социалното предприемачество като се 
идентифицират неговите специфичните характеристики, които го отличават как-
то от бизнес предприемачеството, така и от социално ориентираните инициативи 
и дейности. 
 

Ключови думи: предприемачество, социално предприемачество, характеристики 
 

Abstract: Despite its popularity, the current use of term social entrepreneurship is still 
vague and there is a lack of clarity about its core meaning, characteristics and boundaries. 
This often leads to its misunderstanding and various activities are mistakenly considered as 
social entrepreneurship. This paper discusses and reveals the nature and boundaries of 
social entrepreneurship by identification of its specific characteristics, which differentiates 
it from commercial entrepreneurship and also from socially focused initiatives and activities. 
 

Key words: entrepreneurship, social entrepreneurship, characteristics 
 
 

В съвременен план предприемачеството е ключов фактор за развитието на 
икономиките и повишаването на благосъстоянието на обществото. Както в развитите, 
така и в развиващите се страни чрез предприемачеството се решават важни икономи-
чески и социални задачи като намаляване на безработицата, повишаване на иновацион-
ната активност, ускоряване на структурните промени на икономиката, регионално 
развитие и др. Предприемаческата дейност води до поява на нови бизнес модели, 
които повишават производителността на икономическите агенти в частност и конку-
рентоспособността на икономиката като цяло [1]. 

От своя страна социалното предприемачество, като нова форма на предприема-
чество, трайно привлече вниманието на обществото, академичните среди и практици-
те. Непрекъснато се увеличава броят на социалните предприемачи, техните инициа-
тиви и възможностите за финансирането им. Социалните предприемачи изграждат 
иновативни бизнес модели, които са изцяло подчинени на крайната цел да създават 
стойност, решавайки социално значим проблем. Често те осъществяват дейността си 
без да търсят лична изгода или да акцентират на печалбата, която могат да реализират [2]. 
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Въпреки широката популярност на термина социално предприемачество, все 
още съществуват неясноти относно неговата същност, характеристики и обхват. Това 
често води до объркване и голямо многообразие от дейности, заслужено или не, би-
ват определяни като социално предприемачество. Освен това социалното предприе-
мачество като феномен не намира ясна и теоретично обоснована дефиниция [3], от-
читаща неговите специфични характеристики. Изследванията в тази област са много-
бройни, но слабо обвързани по между си, което възпрепятства постигането на кон-
сенсус и натрупването на систематични знания. За да се превърне в значимо направ-
ление на предприемаческите изследвания и литература, социалното предприемачест-
во се нуждае от по-ясно дефиниране и изясняване на връзката му с предприемачес-
ките теории [4]. В този контекст основната цел на доклада е въз основа на преглед на 
литературата да разкрие и дискутира същността и обхвата на социалното предприе-
мачество като открои неговите специфични характеристики в сравнение с тези на 
бизнес предприемачество, от една страна, и от друга на социално ориентираните ини-
циативи и дейности. 

 
Същност и характеристики на социалното предприемачество 
Социалното предприемачество е форма на предприемаческа дейност и поради 

тази причина при разкриването на същността му е необходимо да се вземе предвид 
неговата връзка с предприемачеството. В бизнес литературата предприемачеството 
се определя като процес, при който мотивирани индивиди разпознават и използват 
бизнес възможности без оглед на ресурсите, които са на тяхно разположение [5]. 
Дефинирано по възможно най-краткия начин, предприемачеството е изкуство, което 
превръща една идея в работещ и рентабилен бизнес. Това изкуство е по силите на ам-
бициозни индивиди, които притежават личностни качества като проактивност, твор-
чество, упоритост, нужда от постижения, склонност към поемане на риск и др. 

Предприемачеството се свързва с три специфични характеристики, които го от-
личават от съвкупността на всички бизнес дейности. Това са ориентация към растеж, 
прилагане на иновации и поставяне на амбициозни стратегически цели [6]. Срещат се 
и мнения, които определят предприемачите като създатели на нужди, докато тради-
ционните бизнесмени се ограничават до задоволяване на нужди [7]. Според Schumpeter 
[8] предприемачеството е двигател на икономическия растеж и заедно с това творчес-
ко разрушение. Творческото разрушение представлява процес на въвеждане на 
иновации на пазари, които разрушават установените бизнес практики и по този начин 
заменят остарели и неефективни бизнес модели с нови и по-ефективни. В този кон-
текст предприемачите разпознават и експлоатират бизнес възможности, които други-
те икономически агенти не успяват дори да идентифицират. Те са склонни да поемат 
риск и успешно работят в условия на несигурност и непрекъсната промяна.  

Предприемаческата концепция, доскоро използвана предимно в рамките на биз-
нес организациите, все по-често се прилага с успех и при търсенето на решения на 
редица социални проблеми [9]. Въпреки че социалното предприемачество като прак-
тика придоби огромна популярност, все още неговата научна област не е ясно 
дефинирана и е в съвсем ранен етап на развитие в сравнение с по-широката научната 
област на предприемачеството. Първоначалната легитимацията на социалното пред-
приемачество е резултат от силния публичен интерес към вдъхновяващите истории 
за предприемачи, постигнали изключителен успех, разрешавайки сложни и дотогава 
непреодолими социални проблеми. Примерите в това отношение са многобройни и 
са характерни както за развитите, така и развиващите се страни. Може да се допусне, 
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че там където се наблюдават най-острите и болезнени социални проблеми почвата за 
появата на социални предприемачи е най-благодатна.  

Интереса към социалните предприемачи се дължи най-вече на тяхната смелост 
да се ангажират с решаването на социални проблеми, считани за нерешими от 
мнозина и мисията им да подобрят условията за живот на обществото [10]. Според 
Bornstein [11] социалният предприемач е пионер, тотално обсебен от визията си за 
промяна. Воден от смела идея, той намира творческо и иновативно решение на зна-
чим социален проблем като не се отклонява от установените етични норми. От своя 
страна Thompson [12] акцентира на социалната ангажираност и емоционалната нато-
вареност на дейността на социалния предрприемач. Той се откроява по това, че ус-
пява да задоволи нужди, за които държавната социална система няма решение. Из-
ползваните ресурси, които осигурява сам, най-често се свеждат до доброволци, пари 
и помещения. Едно от най-често цитираните определения е това на Dees [2], според 
което социалния предприемач е агент на промяната в социалния сектор.  

Становището на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) относно 
социалното предприемачество констатира [13], че определенията за социално пред-
приемачество в отделните страни и географски райони се различават съществено. Та-
зи разлика е най-очевидна между американските и европейските концепции за соци-
ално предприемачество. Поради тази причина вместо определение ЕИСК предлага 
описание на социалното предприемачество, което се прави въз основа на идентифи-
цирането на общи и често цитирани негови характеристики. Целта е да се намали не-
яснотата относно неговата същност и по този начин социалното предприемачество да 
се утвърди като легитимна и перспективна област на академичните изследвания. Във 
връзка с това са идентифицирани неговите отличителни характеристики като наличие 
на социални цели и създаване на социални ползи в интерес на обществото, реинвес-
тиране на печалбата, използване на многообразие от правни форми и модели (коопе-
рации, взаимоспомагателни дружества, доброволчески сдружения, фондации, дру-
жества със стопанска или нестопанска цел), прилагане на социални иновации, съв-
местно вземане на решения и управление. 

Сравнявайки същността и характеристиките на бизнес предприемачество с тези 
на социалното можем да открием, че докато крайната цел на предприемача е да съз-
даде икономическо благосъстояние и да реализира възвръщаемост, то приоритет на 
социалния предприемач е да осъществи своята социална мисия. Като уникални ха-
рактеристики на социалния предприемач могат да се откроят емоционална ангажира-
ност с проблемите на обществото, търсене на промяна, способност за привличане и 
ръководене на доброволци, чувствителност към социалните проблеми, създаване на 
социална стойност и етично поведение [10]. 

Не на последно място социалното предприемачество изисква едновременното 
осъществяване, от една страна, на социални дейности, доставящи социални ползи и 
от друга на стопански дейности, носещи приходи и рентабилност. По този начин со-
циалните предприемачи успяват не само да бъдат независими от помощи и субсидии, 
но и заедно с това да разширяват възможностите за развитие на своята дейност [14]. 

 
Обхват на социалното предприемачество 
Определянето на обхвата на социалното предприемачество е наложително, тъй 

като често голямо многообразие от социално ориентирани инициативи и дейности на 
филантропи, социални активисти, защитници на околната среда и др. биват, заслуже-
но или не, определяни като социално предприемачество. Липсата на общоприета де-
финиция затруднява изследванията в тази област и повдига неудобни въпроси относ-
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но това кои бизнес и социално ориентирани дейности попадат в границите на социал-
ното предприемачество. Затова е необходимо да се установят функциите на социал-
ното предприемачество, които го отличават от другите социално ориентирани дей-
ности и да се определят границите на неговия обхват. 

Дефинициите на социалното предприемачество се различават в широк диапазон 
и се характеризират с тесен до широк обхват. В тесен смисъл социалното предприе-
мачество е новаторска дейност със социална цел, която се осъществява под една от 
следните форми – стопанска организация, корпоративно социално предприемачество, 
нестопанска организация или хибридна форма, която осъществява смес от стопански 
и нестопански дейности [15]. В широк смисъл социалното предприемачество се 
свързва с прилагането на бизнес и маркетингови концепции в областта на нестопан-
ския сектор. Примери са случаите, в които нестопански организации разработват 
иновативни подходи с цел реализиране на приходи [12]. Общото във всички дефини-
ции е, че основния мотив на социалните предприемачи е да създадат социална полза, 
а не лична изгода за собственици и инвеститори. Също така важни аспекти са инова-
тивния характер на дейността и финансовата независимост на социалните предприе-
мачи, което им дава силата да трансформират социалния сектор.  

Може да се обобщи, че социалния предприемач е индивид със социална мисия, 
чиято основна цел не е лична изгода, а намирането на иновативни решения на значи-
ми социални проблеми, за които обществото няма адекватен отговор, посредством 
предприемаческо поведение и финансово независима и устойчива организация. Тази 
дефиниция на социалния предприемач съдържа три ключови измерения: 

 поставя се акцент върху изпълнението на социална мисия, която се свързва 
със създаването и доставянето на социални ползи; 

 създава се предприемаческа организация, която осъществява стопански дей-
ности и прилага бизнес и маркетингови концепции; 

 разработва се ефективен бизнес модел, който осигурява финансова незави-
симост и устойчивост. 

Изискването за финансова независимост не позволява в обхвата на социалното 
предприемачество да се включат активисти, фондации и неправителствени организа-
ции със социални мисии, които обаче се финансират от публични структури или 
частни компании и съответно нямат предприемачески характер. Същото се отнася и 
за организации, които са социално отговорни, например прилагайки практики на кор-
поративна социална отговорност, но не подчиняват мисията си изцяло на създаването и 
доставянето на социални ползи. Въпреки че изключените от обхвата организации из-
пълняват полезни за обществото дейности и функции, те не са социални предприемачи.  

В тази връзка в обхвата на социалното предприемачество могат да се идентифи-
цират две негови разновидности. Първата разновидност представлява предприема-
ческа организация с нестопанска цел, която изпълнява дейности с хибриден характер, 
т.е. смес от стопански и нестопански дейности по начин, който й позволява да се са-
мофинансира. Приходите и печалбите, които се реализират се насочват изцяло към 
създаването и доставянето на социални ползи. Втората разновидност представлява 
предприемаческа организация със социални цели, която изпълнява стопански и не-
стопански дейности едновременно като по този начин постига финансова устойчи-
вост. За разлика от първата разновидност, втората може да реализира положителни 
финансови резултати, което позволява на нейните собственици и инвеститори да по-
лучават лични изгоди, но без това да е водеща тяхна цел. 
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Заключение  
Терминът социално предприемачество често се използва противоречиво и без 

яснота за неговите същност, обхват и ограничения. В настоящия доклад се разкрива 
същността и обхвата на социалното предприемачество като се идентифицират него-
вите специфичните характеристики, които го отличават както от другите форми на 
предприемачество, така и от социално ориентираните инициативи и дейности.  

Социалното предприемачество не трябва да се дефинира прекалено широко, 
така че в неговия обхват да попадат огромна съвкупност от инициативи и дейности, 
които нямат потенциал да решават значими социални проблеми на обществото. В 
същото време то не трябва да се дефинира и прекалено тясно, така че да се отнеме от 
неговия потенциал за позитива промяна на социалния сектор. Вместо това трябва да 
се намери баланс в съответствие, с който да се създадат условия, благоприятстващи 
развитието и разпространението на социалното предприемачество. Само по този на-
чин обществото може да се справи със съвременните предизвикателства, които 
изискват решения, съчетаващи икономическо и социално благополучие. 
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Abstract: The article explores the existence of a relationship between market power of 
companies and implementation of measures to reduce the risk of arrears. The analysis used 
data from empirical sociological survey among 1000 non-financial enterprises. In the 
Bulgarian economic conditions characterized by a shortage of liquidity, weak protection of 
the rights of the creditors and lower contractual discipline, empirical results show that the 
greater market power enhances companies to implement various measures to reduce the 
risk of arrears. It was found that the higher sales, the availability of developed innovative 
products and services, as well as numerous other actions leading to increased market 
power of the companies favor the increased use of some of the most popular in the country 
measures to reduce the risk of overdue receivables, such as requiring advance payment, 
suspension of supply of incorrect customer, requirement of a bank guarantee and taking 
legal action to recover debts. It can be concluded that increasing the competitiveness of 
companies and strengthen their market positions will contribute to alleviating the problem 
of overdue trade receivables. 
 

Key words: measures against arrears, market power, trade credit, overdue accounts 
receivables 
 
 

Въведение 
Съществуват редица теоретични постановки и емпирични изследвания за раз-

лични страни по света, посветени на търговския кредит. В литературата се анализи-
рат ползите от отпускането му, но и рисковете, с които са свързани продажбите с от-
срочено плащане. Стабилността на финансите на фирмите и дори оцеляването им 
като стопански субекти до голяма степен се определя от способността за своевремен-
но събиране на търговските вземания. Големият дял на просрочени и несъбираеми 
вземания от клиенти е един от основните проблеми на българските нефинансови 
предприятия. Същевременно фирмите изпитват затруднения в реализацията на про-
дукцията си и страхът от влошаване на отношенията с клиентите възпрепятства бор-
бата срещу просрочването на вземания. Това обосновава необходимостта от изслед-
ване на зависимостта между пазарната сила на фирмите и предприеманите от тях 
мерки срещу забавяне на плащанията от клиенти.  

От една страна, пазарната сила на фирмите подобрява тяхната възможност да 
прилагат различни мерки срещу просрочени вземания. Но от друга страна ги прави 
по-уверени в коректността и редовното плащане на купувачите и редуцира необходи-
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мостта от предприемане както на превантивни, така и на последващи мерки. Второто 
би важало в пълна сила за  страни с висока договорна дисциплина и търговска етика, 
с пренебрежимо нисък дял на изпитващите силни ликвидни затруднения фирми и 
такива в състояние на неплатежоспособност. Но в България сред основните причини 
за просрочване на плащания са именно недостига на ликвидност, слабата защита на 
правата на фирмите кредитори, ниската договорна дисциплина [9]. От това следва, че 
по-силните пазарни позиции на предприятията предполагат по-добри възможности за 
тях да прилагат различни мерки за защита от забавени плащания от клиенти. Целта в 
статията е да се тества емпирично за наличието на зависимост между пазарната сила 
на фирмите и прилагането на различни мерки за намаляване на риска от просрочени 
вземания. 

 
Теоретичен обзор  
В литературата за търговския кредит се откриват аргументи, отнасящи се до за-

висимостта между прилаганите мерки за защита от просрочени плащания от клиенти 
и пазарната сила на фирмите, макар и да има дефицит на изследвания посветени кон-
кретно и изцяло на тази зависимост. 

Съществуват анализи на връзката между пазарна власт и търговски кредит, 
съгласно които доставчиците, притежаващи по-голяма пазарна власт, предоставят 
повече финансиране на клиентите си, защото могат да оказват натиск за изплащане 
на задълженията чрез заплахата от спиране на доставките. Докато при конкурентните 
пазари клиента има възможност да замени доставчика и ефекта на заплахата за пре-
кратяване на доставките е слаб [1] [5] [6]. 

Налице са обаче и алтернативни мнения и доказателства. Относителното пре-
димство на монополистите при отпускане на търговски кредит, състоящо се в запла-
хата от спиране на доставките, се редуцира при конкурентните пазари от съществува-
нето на разходи по смяната на доставчика. Те намаляват риска от некоректно поведе-
ние и неплащане от страна на клиентите. При преминаване към всеки нов доставчик, 
клиентът трябва да извършва инвестиционни разходи за доказване на кредитоспособ-
ността си [3]. Смяната на доставчика може да се окаже твърде скъпа поради същест-
вуващите търговски връзки или специфики на самите продукти, заради технологични 
причини, законови процедури, разходи за договаряне, за проучване и др. Уникал-
ността и специфицираността на диференцираните продукти прави смяната на достав-
чиците трудна и скъпа за клиентите и служи като превантивна мярка срещу некорект-
ност от тяхна страна [1].  

Наличието на избор на клиенти, от своя страна, позволява на доставчиците да 
изискват незабавно плащане, т.е. да продават само на фирми, които са готови да пла-
щат при доставка [7]. 

Petersen и Rajan (1997) доказват емпирично, че купувачите са по-малко склонни 
да изплащат задълженията си към доставчици с финансови затруднения (които съот-
ветно са с по-слаби пазарни позиции) поради отслабването на заплахата за спиране 
на доставките.  

Giannetti, Burkart и Ellingsen (2007) достигат до на пръв поглед изненадващия 
извод, че големите фирми с добри взаимоотношения с банките и лесен достъп до фи-
нансиране са склонни да просрочват задълженията си. Причините са, че доставчици-
те не налагат наказателни лихви за забавяне на плащането на фирмите с по-големи 
размери и тези с репутация на добри платци.  

Значението на зависимостта от търговските партньори коментира и Wilner 
(2000). Той посочва, че фирма клиент, която има финансови проблеми, но притежава 
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голям относителен дял в печалбата на доставчика си кредитор може да се възползва 
от зависимостта на доставчика и да извлече изгода. Доставчиците, които са заинтере-
совани от поддържането на търговските отношения, предоставят повече отстъпки на 
изпадналите във финансови проблеми клиенти, в сравнение с кредиторите на конку-
рентните кредитни пазари. Чрез предоговарянето на дългове доставчиците се стремят 
да защитят вече отпуснати заеми, както и бъдещи печалби [8].  

Обяснения на нежеланието на доставчиците да налагат санкции за просрочия на 
клиентите си дават и Daripa и Nilsen (2005) и Cunat (2003). Те аргументират, че до-
ставчиците в действителност са склонни да толерират просрочията, използвайки ги 
като механизъм за субсидиране на клиентите и застраховането им срещу ликвидни 
шокове.   

Емпирично изследване 
Данните, използвани за изследване на зависимостта между пазарната сила на 

фирмите и прилагането на мерки за защита от забавени плащания от клиенти са от 
емпирично социологическо изследване, проведено през лятото на 2015 г. сред 1000 
нефинансови предприятия1. Използвана е представителна гнездова извадка. Изслед-
ването е проведено по метода на пряко стандартизирано интервю. Резултатите от ан-
кетното проучване са обработени с програмен продукт SPSS. Данните са анализира-
ни с помощта на непараметричния метод „χ - квадрат анализ“, използвана е техниката 
„multiple response”  възприето е ниво на риск от α-грешка 0,1, което е обичайно за 
икономическите изследвания, представени са едномерни и двумерни честотни раз-
пределения.  

В извадката са включени фирми с различна основна дейност. Преобладават 
предприятията от сектор „Търговия; Ремонт на МПС“, а най-малко са предприятията 
от сектор „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“. 

 
Таблица 1. Разпределение на фирмите според основната им дейност 

 
Брой Процент Кумулативен 

процент 

Селско, горско, ловно и рибно стопанство  46 4,6 4,6 

Промишленост  101 10,1 14,7 

Строителство  59 5,9 20,6 

Търговия; Ремонт на МПС  380 38 58,6 

Хотели и ресторанти  78 7,8 66,4 

Транспорт, складиране и съобщения  60 6 72,4 

Други  276 27,6 100 

Общо 1000 100  
 

                                                 
1 Изследването е проведено от агенция ЕСТАТ в рамките на Проект „Повишаване качеството 
на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграж-
дане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”, с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, (Договор № BG051PO001-3.3.06-
0053), реализиран от Висше училище по застраховане и финанси и партньор Институт за ико-
номически изследвания на БАН 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 130

Структурата на извадката според размера на предприятията по показателя „брой 
заети лица” е представена в Таблица 2. Преобладават предприятията с до 9 заети ли-
ца, които съставляват две пети от анкетираните, а най-малък е делът на големите 
предприятия (с 250 и повече заети лица), които са една десета от фирмите в извадката. 

 
Таблица 2. Разпределение на фирмите  

според броя на заетите лица 
 

  
Брой Процент Кумулативен 

процент 

От 1 до 9 заети 405 40,5 40,5 

От 10 до 49 заети 222 22,2 62,7 

От 50 до 249 заети 271 27,1 89,8 

250 и повече заети 102 10,2 100 

Общо 1000 100  

 
Според нивото на приходите от продажби фирмите от извадката са разпределе-

ни по начина, представен в Таблица 3. Въпросът за размера на оборота е представен 
на категорийна скала с интервали с определени граници. Това позволява, до известна 
степен, да се заобиколи проблема с нежеланието на фирмите да разкриват точна ин-
формация за финансовите си показатели. 

 
Таблица 3. Разпределение на фирмите  

според размера на оборота 
 

Оборот Брой Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

До 100 000 лв. 297 42,7 42,7 

От 100 001 до 500 000 лв. 143 20,5 63,2 

От 500 001 до 1 000 000 лв. 72 10,3 73,6 

От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 92 13,2 86,8 

Над 5 000 000 92 13,2 100,0 

 
Резултатите от анкетата за прилаганите мерки за намаляване на риска от про-

срочени вземания са обработени с техниката „multiple response”. Сред петте най-раз-
пространени мерки срещу просрочените вземания има както такива с превантивен, 
така и такива с последващ характер. Изследването се концентрира върху връзката на 
пазарната сила на фирмите и петте най-разпространени мерки за защита от забавени 
плащания от клиенти, поради сравнително по-слабото разпространение на останалите 
мерки. 
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Таблица 4. Предприемани мерки за намаляване на риска  
от просрочени вземания 

 

Предприемани мерки Брой  
отговори 

Процент  
от отговорите 

Процент  
от случаите 

Изискват незабавно плащане при 
покупка 

697 31,0 69,7 

Изискват авансово плащане 451 20,0 45,1 
Спират доставките за некоректните 
длъжници 

315 14,0 31,5 

Изискват банкова гаранция 183 8,1 18,3 
Предприемат мерки за събиране на 
забавените вземания по законов ред 

177 7,9 17,7 

Застраховат вземанията си 93 4,1 9,3 
Налагат наказателни лихви за 
просрочие 

87 3,9 8,7 

Имат отдел, занимаващ се с 
управлението на вземанията 

81 3,6 8,1 

Ползват услугите на факторингово 
дружество 

34 1,5 3,4 

Ползват услугите на фирма за 
събиране на вземания 

20 0,9 2,0 

Друго 5 0,2 0,5 
Нямат точно определен подход 107 4,8 10,7 

*Данните са обработени с техниката „multiple response” 
 

С помощта на метода χ - квадрат анализ се установява статически закономерна 
връзка между размера на приходите от продажби на предприятията и мнозинството 
от най-разпространените действия, чрез които те се стремят да преодолеят проблема 
със забавените търговски вземания. Изключение прави само изискването на незабав-
но плащане (вж. таблица 5).  

 
Таблица 5. Зависимост между оборота на фирмите и прилагането на мерките за 

защита от просрочени вземания 
 

 Изискват 
незабавно 
плащане 

Изискват 
авансово 
плащане 

Спират 
доставките  

за 
некоректните 

клиенти 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Предприемат 
мерки  

за събиране  
на забавените 
вземания по 
законов ред 

Sig. 0,427 0,000 0,000 0,000 0,000 
Коефициент 
на Cramer 

0,074 0,280 0,233 0,249 0,207 

 
С увеличаване на оборота нарастват и процентите на фирмите прилагащи съот-

ветните мерки за защита. Конкретните проценти са показани в таблица 6. 
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Таблица 6. Процент на фирмите от съответните интервали, обособени  
според размера на техния оборот, прилагащи едни от най-разпространените 

мерки за защита от просрочени вземания 
 

 Изискват 
авансово 
плащане 

Спират 
доставките за 
некоректните 

клиенти 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Предприемат 
мерки за съби-
ране на забаве-
ните вземания  
по законов ред 

До 100 000 лв. 26,9% 20,5% 5,4% 9,1% 
От 100 001 до 500 000 лв. 46,9% 35,7% 13,3% 18,2% 
От 500 001 до 1 000 000 лв. 55,6% 40,3% 26,4% 18,1% 
От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 55,4% 46,7% 21,7% 28,3% 
Над 5 000 000 лв. 60,9% 45,7% 26,1% 28,3% 

 
При равни други условия по-големият оборот се асоциира с по-силни пазарни 

позиции. Това означава, че фирмите биха могли да си позволят да предприемат по-
сериозни мерки срещу некоректни клиенти без да се опасяват от влошаване на 
отношенията с тях и загуба на пазарен дял. Те могат по-лесно да наложат авансово 
плащане по търговските си сделки. При некоректност от страна на длъжниците 
фирмите с повече оборот, които при равни други условия имат повече клиенти, могат 
да си позволят прекратяване на търговските отношения с тях. В допълнение по-
големите фирми осъществяват и сделки с по-високи стойности с други фирми с по-
голям размер, които биха могли да предоставят банкови гаранции за плащане при 
покупки на кредит. Фирмите с по-високи приходи от продажби имат и повече финан-
сови възможности за предприемане на действия за събиране на вземанията по 
законов ред.  

Зависимост се установява и между наличието на разработени иновативни про-
дукти или услуги във фирмите и прилагането на мерките за защита от просрочени 
вземания. Резултатите са представени в таблица 7. Отново изключение прави само 
изискването за незабавно плащане. 

 
Таблица 7. Зависимост между наличието на разработени иновативни продукти 

или услуги на фирмите и прилагането на мерките  
за защита от просрочени вземания 

 

 Изискват 
незабавно 
плащане 

Изискват 
авансово 
плащане 

Спират 
доставките за 
некоректните 

клиенти 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Предприемат 
мерки за съби-
ране на забаве-
ните вземания 
по законов ред 

Sig. 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 
Коефициент 
на Cramer 

0,037 0,154 0,191 0,163 0,194 

 
Зависимостта между наличието на иновативни продукти или услуги и пазарната 

сила на фирмите би могла да бъде различна. От една страна наличието на иновативни 
продукти или услуги, необходимостта от които е била осъзната от пазара още преди 
тяхното създаване дава конкурентно предимство на фирмите и повишава пазарната 
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им сила. В допълнение, иновативните продукти и услуги по правило се характеризи-
рат с уникалност в една или друга степен. Това прави смяната на доставчиците им 
по-трудна, повишава тяхната конкурентоспособност и пазарна сила. Но от друга 
страна, утвърждаването на пазара на иновативните продукти и услуги, чиято полез-
ност все още не се осъзнава от потребителите изисква време и усилия от фирмите. 
Освен това иновативните продукти и услуги понякога са с твърде висока цена, което 
затруднява тяхното навлизане на пазара. Всичко това може да се отрази неблагопри-
ятно на пазарните позиции на фирмите поне за определен период от време. Уникал-
ността на иновативните продукти или услуги, също така може да означава и че кръ-
гът от купувачи е сравнително тесен спрямо масовите и утвърдени продукти и услу-
ги, което повишава зависимостта от клиентите и се отразява неблагоприятно на па-
зарните позиции на фирмите и възможностите им да прилагат различни мерки за за-
щита от просрочени плащания. Освен това разработването им изисква време и ресур-
си, инвестирането на които не винаги се оказва финансово оправдано, което също би 
могло да постави фирмите в неблагоприятна позиция. Ето защо въпросът за влияние-
то на иновативните продукти и услуги върху пазарните позиции на фирмите и въз-
можността им да прилагат мерки срещи просрочените плащания трябва да бъде ем-
пирично проверен в българските икономически условия. 

Анализът на данните от анкетата, проведена сред фирмите в нашата страна по-
казва, че процентите на фирмите, които имат разработени иновативни продукти или 
услуги и прилагат съответните мерки за защита от просрочени вземания са значител-
но по-високи, спрямо тези при фирмите, които нямат такива продукти или услуги 
(вж. таблица 8). Изводът е, че надделяват ефектите, които водят до повишаване на 
пазарната сила и разпространение на мерките срещу просрочените вземания. 

 
Таблица 8. Процент на фирмите според прилагането на най-разпространените 

мерки за защита от просрочени вземания и наличието  
на разработени иновативни продукти или услуги 

 
 Изискват 

авансово 
плащане 

Спират 
доставките за 
некоректните 

клиенти 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Предприемат 
мерки за съби-
ране на забаве-
ните вземания 
по законов ред 

Имат разработени 
иновативни продукти 
или услуги 

60,4% 49,2% 30,5% 32,6% 

Нямат разработени 
иновативни продукти 
или услуги 

41,3% 27,1% 14,9% 14,1% 

 
За обяснение на това допринася и установената зависимост, че фирмите, които 

имат иновативни продукти са по-големи и при равни други условия имат по-голяма 
пазарна сила. С увеличаване на размера на фирмите нарастват и процентите на тези 
от тях, които имат разработени иновативни продукти или услуги. Конкретните про-
центи са показани в таблица 9. 
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Таблица 9. Процент на фирмите от различни големини,  
обособени според броя на заетите лица, които имат  
разработени иновативни продукти или услуги 

 

 Имат разработени иновативни продукти 
или услуги 

От 1 до 9 заети 10,9 
От 10 до 49 заети 21,7 
От 50 до 249 заети 25,8 
250 и повече заети 38,9 

 

Връзката между пазарната сила и прилагането на най-разпространените мерки 
за защита от забавени плащания от клиенти по търговски сделки е изследвана и с по-
мощта на широк набор от действия, които служат като индикатори за пазарна власт. 
Анкетираните фирми са посочили дали съответното действие се отнася за тях (т.е. да-
ли е било реализирано) и степента на значение за тяхното развитие през последните 
три години на всяко от тези действия.  

 

Действия, които се разглеждат като индикатори за пазарна власт: 
1. Повишаване обхвата на продукти и услуги – дава възможност за разширява-

не на пазара и диверсифициране на клиентите, повишаване на техния брой и 
намаляване на зависимостта от тях; 

2. Въвеждане на нови или подобрени продукти или услуги – повишава конку-
рентоспособността на фирмите; 

3. Проникване на нови пазари в страната  –  разширяването на обхвата на паза-
ра води при равни други условия до нарастване на оборота и броя на клиен-
тите, което понижава зависимостта от тях и повишава пазарната власт;  

4. Проникване на нови пазари в Европа – разширяването на териториалния обхват 
на пазара за реализиране на продаваните продукти и услуги извън националния 
пазар води до нарастване на броя клиенти и приходите от продажби; 

5. Проникване на нови пазари извън Европа – разширяването на териториалния 
обхват на пазара за реализиране на продаваните продукти и услуги извън 
Европа също допринася за утвърждаване на пазарните позиции на фирмите; 

6. Увеличаване на пазарния дял – повишава пазарната сила на фирмите и нама-
лява зависимостта им от отделните клиенти;                      

7. Подобряване на качеството на продуктите и услугите – подобрява конкурен-
тоспособността на фирмите и техните пазарни позиции; 

8. Намаляване на разходите за всяка произведена единица – намаляването на 
разходите за всяка произведена единица означава повишаване на ефектив-
ността и понижаване на себестойността и дава възможност за намаляване на 
цените и осъществяване на ценова конкуренция. В условия на ликвиден не-
достиг и свито кредитиране и пазари в страната това е фактор с решаващо 
значение за пазарните позиции на фирмите; 

9. Подобряване маркетинга на продуктите и услугите – допринася за по-висока 
привлекателност и достъпност на произвежданите продукти и услуги за купувачите. 

Потвърждение за зависимостта между използването на най-разпространените 
мерки срещу просрочени плащания от клиенти и пазарната сила на фирмите са резул-
татите, получени с χ - квадрат анализ, представени в таблица 10. Отново зависимости 
не се установяват между изискването за незабавно плащане и почти всички индика-
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тори за пазарна сила (с изключение на проникването на нови пазари извън Европа). 
По отношение на предприемането на мерки за събиране на вземания по законов ред 
се разкрива закономерна връзка с четири от индикаторите – проникването на нови 
пазари в страната, увеличаването на пазарния дял, подобряването на качеството на 
продуктите и услугите и подобряването на маркетинга на продуктите и услугите. 

 

Таблица 10. Зависимост между значението  
за развитието на фирмите на индикатори за тяхната пазарна власт  

и прилагането на мерки за защита от просрочени вземания 
 

  Изискват 
незабавно 
плащане 

Изискват 
авансово 
плащане

Спират 
доставките за 
некоректните 

клиенти 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Предприемат 
мерки за 

събиране на 
вземания по 
законов ред 

Sig. 0,681 0,000 0,002 0,000 0,662 Повишаване 
обхвата на 
продукти и 
услуги 

Коеф. на 
Cramer 

0,039 0,138 0,123 0,194 0,040 

Sig. 0,242 0,002 0,000 0,000 0,533 Въвеждане на 
нови или подо-
брени продукти 
или услуги 

Коеф. на 
Cramer 

0,065 0,124 0,148 0,150 0,047 

Sig. 0,452 0,000 0,000 0,000 0,013 Проникване  
на нови пазари 
в страната   

Коеф. на 
Cramer 

0,051 0,241 0,191 0,253 0,104 

Sig. 0,140 0,001 0,000 0,000 0,128 Проникване  
на нови пазари 
в Европа 

Коеф. на 
Cramer 

0,074 0,128 0,157 0,261 0,075 

Sig. 0,001 0,005 0,055 0,000 0,202 Проникване  
на нови пазари 
извън Европа 

Коеф. на 
Cramer 

0,130 0,113 0,087 0,291 0,068 

Sig. 0,840 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличаване  
на пазарния  
дял 

Коеф. на 
Cramer 

0,029 0,166 0,175 0,230 0,135 

Sig. 0,289 0,001 0,005 0,048 0,054 Подобряване  
на качеството 
на продуктите  
и услугите 

Коеф. на 
Cramer 

0,061 0,127 0,114 0,089 0,088 

Sig. 0,091 0,011 0,001 0,000 0,288 Намаляване на 
разходите за 
всяка произве-
дена единица 

Коеф. на 
Cramer 

0,080 0,106 0,131 0,232 0,061 

Sig. 0,710 0,000 0,000 0,000 0,008 Подобряване 
маркетинга на 
продуктите и 
услугите 

Коеф. на 
Cramer 

0,037 0,162 0,145 0,185 0,109 

 
Процентите от фирмите, при които анализираните действия, индикатори за па-

зарна сила, имат голямо или поне известно значение, и прилагат съответните мерки 
за защита, са по-високи в сравнение с процентите от фирмите, при които реализира-
нето на тези действия не е оказало влияние за тяхното развитие или тези действия 
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изобщо не се отнасят за тях. Най-ниски са процентите от фирмите, прилагащи съответ-
ните мерки, които отговарят, че тези действия не се отнасят за тях. Тези резултати пот-
върждават направените изводи за зависимостта между пазарната сила на предприятията 
и разпространението на мерките за намаляване на риска от просрочени вземания. 

 
Таблица 11. Процент на фирмите, от съответните групи, обособени според 

значението за развитието на предприятията на изброените действия, 
индикатори за пазарна сила, прилагащи най-разпространените мерки  

за защита от просрочени вземания 
Мерки за 
защита 

Степен на 
значение за 
развитието 
на фирмата 

П
ов
иш
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об
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а 
на

 п
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лу
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голямо 49,6 50,7 56,9 53,9 56,3 53,0 48,5 49,2 51,2 

известно 47,4 44,9 48,3 53,7 54,0 48,1 45,8 50,2 45,3 

няма 34,3 34,6 38,9 46,0 44,8 37,8 31,3 39,3 46,2 

Изискват 
авансово 
плащане 

Не се отнася 
за фирмата 

30,4 35,0 25,6 39,1 41,1 30,6 28,6 39,0 26,8 

голямо 36,1 38,1 37,8 37,2 32,8 38,7 34,2 39,7 38,3 

известно 30,8 29,0 37,1 43,9 35,0 35,1 32,2 30,4 29,1 

няма 27,6 29,0 29,9 35,4 37,3 23,7 23,4 31,1 30,1 

Спират 
доставките 
за  
некоректни
те клиенти Не се отнася 

за фирмата 
17,9 17,1 15,3 24,2 28,0 17,2 15,6 24,4 18,8 

голямо 26,0 23,6 28,8 38,3 44,5 30,2 20,8 29,0 25,4 

известно 14,3 18,0 20,0 23,6 32,0 16,8 16, 21,3 16,8 

няма 7,6 8,4 9,6 12,4 12,0 11,1 14,1 13,9 14,0 

Изискват 
банкова 
гаранция 

Не се отнася 
за фирмата 

8,0 8,9 4,7 12,1 12,8 6,1 9,1 6,8 4,7 

голямо 19,3 18,6 20,4 21,1 23,5 22,9 18,7 21,2 20,1 

известно 16,8 17,1 18,8 22,0 20,0 18,6 19,2 15,6 15,6 

няма 15,2 20,6 19,8 18,6 18,3 16,3 15,6 16,4 25,8 

Предприема
т мерки за 
събиране 
на 
вземания 
по законов 
ред 

Не се отнася 
за фирмата 

16,1 13,8 10,2 14,9 15,7 7,8 6,5 16,6 10,7 
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Заключение 
Способността за своевременно събиране на търговските вземания е фактор с 

ключово значение за стабилността на финансите на фирмите и тяхното съществуване 
като стопански субекти. За преодоляване на проблема с просрочването на плащания от 
клиенти, който е сред основните проблеми, пред които са изправени фирмите в страната 
са необходими конкретни мерки от тяхна страна. Но затрудненията в реализацията на 
продукцията и страхът от влошаване на отношенията с клиентите възпрепятства борбата 
срещу просрочването на вземания. Установява се емпирично, че използването на мерки 
за защита от забавени плащания е свързано с пазарните позиции на фирмите в страната. 
Възможни са два ефекта от нивото на пазарната сила на предприятията за прилагането на 
мерките за защита от забавяне на плащанията от клиенти. От една страна, пазарната сила 
на фирмите подобрява техния потенциал да прилагат различни мерки срещу просрочени 
вземания. Но от друга страна тя редуцира необходимостта от прилагането на такива мер-
ки, тъй като стимулира клиентите да бъдат коректни към доставчиците с пазарна власт. В 
българските икономически условия, характеризиращи се с недостиг на ликвидност, слаба 
защита на правата на фирмите кредитори и ниска договорна дисциплина, емпиричните 
резултати показват, че по-голямата пазарна сила подобрява възможностите на фирмите 
да прилагат различни мерки за намаляване на риска от просрочени вземания. Установява 
се, че по-високите приходи от продажби, наличието на разработени иновативни продукти 
и услуги, както и множество други действия, водещи до повишаване на пазарната сила на 
фирмите благоприятстват по-широкото използване на едни от най-разпространените мер-
ки за намаляване на риска от просрочени вземания, каквито са изискването на авансово 
плащане, спирането на доставките за некоректни клиенти, изискването на банкова гаран-
ция и предприемането на действия за събиране на вземания по законов ред. Може да се 
направи извода, че повишаването на конкурентоспособността на фирмите и укрепването 
на пазарните им позиции ще допринесе за облекчаване на проблема с просрочените тър-
говски вземания.  
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Abstract: The article examines the diffusion of factoring in Bulgaria. The analysis used 
data from empirical sociological survey conducted among 1000 non-financial enterprises. 
The results revealed a low diffusion of this service in the country. Empirical tests showed 
statistical connection between the use of factoring and basic characteristics of enterprises 
as their main activity, size and breadth of the market. It was found that a significant factor 
in low diffusion of factoring in Bulgaria is the fact that it is available mainly to large-sized 
companies. Construction and industry sectors are with the highest percentage of companies 
using factoring. Among the explanations for this is that they have a larger scale and higher 
need for short-term financing, due to the slow turnover of assets. Wider diffusion of 
factoring is observed among the companies exporting goods and/or services. Among the 
reasons for this are high risks accompanying foreign trade. Moreover, the administration 
of export transactions is more expensive and difficult. In addition, these transactions are 
usually for larger amounts and longer periods of deferred payment, creating liquidity 
problems for companies. It was also found that an essential factor for the low diffusion of 
factoring in Bulgaria is that companies are not familiar with this service. 
 
Key words: factoring, accounts receivables, trade credit  
 
 

Въведение 
Факторингът се определя като сделка по прехвърляне на съществуващи неизис-

куеми вземания, както и бъдещи вземания, произхождащи от продажба на стоки или 
извършване на услуги с определен по правило кратък срок. В правната литература 
доминира становището за възникването на факторинга в началото на XIX век в 
САЩ, а към края на същия век се датира оформянето в съвременния му вид [3] [5]. В 
България появата на факторинга се свързва с прехода към пазарна икономика през 
90-те години на XX век.  

Mian и Smith (1992) посочват, че факторингът е аутсорсване на цялата дейност 
по управление на вземанията към един външен доставчик на услуги – факторингова 
компания. Те разглеждат различията в политиките по управление на вземанията като 
различия във възлагането на функционалните отговорности в процеса на кредитно 
администриране.  

Употребата на факторинг е свързана с редица ползи за фирмите. Според  Klapper 
(2006) по света факторингът е нарастващ източник на финансиране както за големите 
корпорации, така и за МСП.  

Ползването на факторинг дава редица предимства на доставчиците. Факторин-
гът интегрира финансови и нефинансови услуги, обвързвайки ги с търговската дей-
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ност на доставчиците. Това позволява на факторинг-клиента да спести разходи и да 
постигне по-висока рентабилност [3] [5]  

Факторингът е форма на краткосрочно финансиране [3] [4]. Осигуряваният от 
фактора финансов ресурс предпазва доставчика от замразяването на оборотни сред-
ства, подобрява ликвидността му и повишава неговия капацитет за продажби с отсро-
чено плащане. Употребата на факторинг ограничава риска от неблагоприятния ефект 
на инфлацията върху стойността на вземанията и риска от обезценка на валутата, в 
която е деноминирано вземането.  

Неговата употреба обаче крие и някои рискове. Например риск от загуба на кли-
енти, риск от влошаване на имиджа на фирмите, ползващи факторинг. В българските 
икономически условия съществуват предпоставки, които предполагат широкото 
разпространение на тази финансова услуга. Такива са най-вече високият дял на заба-
вени и несъбираеми междуфирмени вземания, също така липсата на достатъчно ал-
тернативи за осигуряване на оборотен капитал, свитото банково кредитиране, слабос-
тите в управлението на вземанията, поради недостатъчно качество на мениджмънта 
на предприятията и др. Но също така са налице и обстоятелства, които възпират ней-
ната по-широка употреба. Налице са редица пречки, сред които са изискванията на 
фактринговите дружества към фирмите, потенциални клиенти за минимален праг на 
оборота, това че факторингът все още остава скъп за повечето предприятия в страна-
та, слабости по отношение на нормативната уредба и др. Всичко това предполага из-
следване на разпространението на факторинга в страната.  

Факторингът се използва както в развитите, така и в развиващите се страни по 
света. Klapper (2006) установява, че той е по-разпространен в страни с по-високо ико-
номическо развитие и растеж и развити кредитно информационни бюра. В някои раз-
вити икономики, като американската, неговото значение на първостепенен източник 
на оборотно финансиране е характерно за определени индустрии. Докато в други раз-
вити икономики, като италианската, той има много по-широко значение като основен 
източник на оборотен капитал за фирмите.  

Целта в статията е да се изследва разпространението на факторинга в страната 
през призмата на основни характеристики на фирмите, които използват факторинг и 
от тук да се направят изводи за базови фактори за неговата употреба.  

За постигане на целта на изследването са поставени няколко задачи, а именно 
анализирано е разпространението на факторинга сред фирмите с:  

1. различна основна дейност; 
2. различна големина (според критериите брой заети лица и размер на оборота); 
3. различен пазар (според това дали продават само на българския пазар или и 

на чуждестранния пазар). 
 
Емпирично изследване 
За анализиране на разпространението на факторинга в страната са ползвани дан-

ни от емпирично социологическо изследване, проведено през лятото на 2015 г. сред 
1000 нефинансови предприятия1. Използвана е представителна гнездова извадка. Из-

                                                 
1
 Изследването е проведено от агенция ЕСТАТ в рамките на Проект „Повишаване качеството 
на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграж-
дане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”, с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, (Договор № BG051PO001-3.3.06-
0053), реализиран от Висше училище по застраховане и финанси и партньор Институт за ико-
номически изследвания на БАН 
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следването е проведено по метода на пряко стандартизирано интервю. Резултатите от 
анкетното проучване са обработени с програмен продукт SPSS. Данните са анализи-
рани с помощта на непараметричния метод „χ - квадрат анализ“, възприето е ниво на 
риск от α-грешка 0,05, представени са едномерни и двумерни честотни разпределения.  

Анкетирани са фирми с различна основна дейност. Най-голям е делът на пред-
приятията от сектор „Търговия; Ремонт на МПС“, а най-малък на предприятията от 
сектор „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“. 

 
Таблица 1. Разпределение на фирмите според основната им дейност 
 

 
Брой Процент Кумулативен 

процент 

Селско, горско, ловно и рибно стопанство 46 4,6 4,6 

Промишленост  101 10,1 14,7 

Строителство  59 5,9 20,6 

Търговия; Ремонт на МПС  380 38 58,6 

Хотели и ресторанти  78 7,8 66,4 

Транспорт, складиране и съобщения  60 6 72,4 

Други  276 27,6 100 

Общо 1000 100  

 
Разпределението на предприятията от извадката според техния размер, опреде-

лен по показателя „брой заети лица” е представена в Таблица 2. Преобладават микро 
предприятията (с до 9 заети лица), които съставляват две пети от анкетираните, а 
най-малък е делът на големите предприятия (с 250 и повече заети лица), които са 
една десета от фирмите в извадката. 

 
Таблица 2. Разпределение на фирмите според броя на заетите лица 
 

  
Брой Процент Кумулативен 

процент 

От 1 до 9 заети 405 40,5 40,5 

От 10 до 49 заети 222 22,2 62,7 

От 50 до 249 заети 271 27,1 89,8 

250 и повече заети 102 10,2 100 

Общо 1000 100  
 

Структурата на извадката според размера на оборота на анкетираните фирми е 
представена в Таблица 3. Въпросът за размера на приходите от продажби е измерен 
на категорийна скала с интервали с определени граници. Това позволява, до известна 
степен, да се заобиколи проблема с нежеланието на фирмите да разкриват точна ин-
формация за финансовите си показатели. Най-голям е делът на предприятията с раз-
мер на оборота до 100 000 лв.  
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Таблица 3. Разпределение на фирмите според размера на оборота 
 

Оборот Брой Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

До 100 000 лв. 297 42,7 42,7 

От 100 001 до 500 000 лв. 143 20,5 63,2 

От 500 001 до 1 000 000 лв. 72 10,3 73,6 

От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 92 13,2 86,8 

Над 5 000 000 92 13,2 100,0 

 
Разпределението на анкетираните предприятия по критерия дали изнасят стоки 

и/или услуги е представено в таблица 4. Огромното мнозинство от предприятията не 
осъществяват износ. Фирмите, които отговарят, че работят предимно на ишлеме са с 
несъществен брой. 

 
Таблица 4. Разпределение на фирмите според това дали изнасят  

стоки или услуги в чужбина (вкл. страни от ЕС) 
 

 Брой Процент Кумулативен 
процент 

Изнасят български стоки и/или услуги 152 15,2 15,2 

Работят предимно на ишлеме 12 1,2 16,4 

Не изнасят български стоки и/или услуги 836 83,6 100,0 

Общо  1000 100,0  

 
В таблица 5 е представено разпределението на фирмите според отговорите им 

на въпроса дали използват услугата факторинг. Под една десета (едва 7,6%) от 
анкетираните фирми посочват, че използват факторинг. От тях, най-малък е делът, на 
тези които ползват факторинг с регрес (без покритие на кредитния риск), а най-много 
са фирмите, които ползват и двата вида (с и без регрес). Тези данни биха могли да се 
интерпретират като обръщане на тенденцията и преминаване към превес на факто-
ринга с покритие на кредитния риск. Но такъв извод не би могъл да бъде категори-
чен, поради липсата на информация за това каква част от вземанията на фирмите, 
които ползват и двата вида факторинг, са прехвърлени на факторингови компании 
съответно с и без право на регресен иск в случай на неплащане от страна на клиен-
тите. Мнозинството от анкетираните предприятия не използват факторинг по една 
или друга причина. Значителна част от фирмите, близо една четвърт (22,7 %), споде-
лят, че не са запознати с тази услуга. Това означава, че една от основните причини за 
слабото разпространение на факторинга в България е именно непознаването на него-
вите характеристики и предимства. От тази гледна точка за разширяване на факто-
ринговия пазар в страната са необходими мерки за неговото популяризиране сред 
фирмите. 
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Таблица 5. Разпределение на фирмите спред употребата на факторинг 
 

 Брой Процент Кумулативен 
процент 

Да, с регрес (без покритие на кредитния риск) 11 1,1 1,1 
Да, без регрес (с покритие на кредитния риск) 25 2,5 3,6 
Да, и двата вида 40 4,0 7,6 
Не  697 69,7 77,3 
Не са запознати с тази услуга 227 22,7 100,0 
Общо  1000 100,0  

 

С помощта на метода χ - квадрат анализ  се установява статистически законо-
мерна връзка между употребата на факторинг и основната дейност на фирмите 
(sig=0,000, коефициент на Cramer=0,166). В таблица 6 е дадено двумерното разпреде-
ление на фирмите според двете променливи.  

 

Таблица 6. Двумерно разпределение на фирмите  
според основната им дейност и употребата на факторинг 

 

 Използват 
факторинг 

Не използват 
факторинг 

Селско, горско, ловно и рибно стопанство 

2 
4,3% 
2,6% 
0,2% 

44 
95,7% 
4,8% 
4,4% 

Промишленост 

15 
14,9% 
19,7% 
1,5% 

86 
85,1% 
9,3% 
8,6% 

Строителство 

10 
16,9% 
13,2% 
1,0% 

49 
83,1% 
5,3% 
4,9% 

Търговия; ремонт на МПС 

31 
8,2% 

40,8% 
3,1% 

349 
91,8% 
37,8% 
34,9% 

Хотели и ресторанти 

2 
2,6% 
2,6% 
0,2% 

76 
97,4% 
8,2% 
7,6% 

Транспорт, складиране и съобщения 

7 
11,7% 
9,2% 
0,7% 

53 
88,3% 
5,7% 
5,3% 

Други 

9 
3,3% 

11,8% 
0,9% 

267 
96,7% 
28,9% 
26,7% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми; 2) про-
цент от фирмите от съответния сектор, които използват, съответно не използват факторинг;  
3) процент от фирмите, използващи, съответно неизползващи факторинг,  принадлежащи към 
различни сектори; 4) процент от всички фирми. 
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Делът на фирмите, които използват факторинг е най-висок за сектор „Строител-
ство“ (16,9% от фирмите от сектора). Този сектор е един от най-засегнатите от криза-
та в България, което породи сериозни ликвидни затруднения за фирмите и доведе до 
формиране на още по-сериозни вериги от просрочени задължения. Друга причина за 
сравнително по-широкото разпространение на факторинга сред фирмите с тази ос-
новна дейност е в продължителния период на обръщаемост на активите, характерен 
за предприятията от този сектор, което създава трудности в поддържането на ликвид-
ността им. Тези трудности се подсилват допълнително от свиването на банковото 
кредитиране. Следва делът на фирмите от Промишлеността (14,9%), което може да се 
обясни по същия начин. Използването на факторинг позволява на фирмите да подо-
брят управлението на ликвидността си. Освен разликата в периодите на обръщаемост 
на активите, установената статистически закономерна разлика в разпространението 
на факторинга по отрасли, може да се обясни и с по-лесния достъп на големите фир-
ми до тази услуга в нашата страна. Сектори като строителството и промишлеността 
са капиталоемки, което предполага по-големи размери на фирмите, опериращи в тях. 

Установява се и статистически закономерна връзка между употребата на факто-
ринг и техния размер, определен според броя на заетите лица (sig=0,000, коефициент 
на Cramer=0,230). В таблица 6 е дадено двумерното разпределение на фирмите спо-
ред двете променливи.  

 
Таблица 6. Двумерно разпределение на фирмите  

според броя на заетите лица и употребата на факторинг 
 

 Използват 
факторинг 

Не използват 
факторинг 

От 1 до 9 заети (микро предприятия)  

9 
2,2% 
11,8% 
0,9% 

396 
97,8% 
42,9% 
39,6% 

От 10 до 49 заети (малки предприятия 

15 
6,8% 
19,7% 
1,5% 

207 
93,2% 
22,4% 
20,7% 

От 50 до 249 заети (средни предприятия) 

29 
10,7% 
38,2% 
2,9% 

242 
89,3% 
26,2% 
24,2% 

250 и повече заети (големи предприятия) 

23 
22,5% 
30,3% 
2,3% 

79 
77,5% 
8,5% 
7,9% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми; 2) про-
цент от фирмите от съответния размер според броя заети лица, които използват, съответно не 
използват факторинг; 3) процент от фирмите, използващи, съответно неизползващи факторинг, 
с различни размери според броя заети лица; 4) процент от всички фирми. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 144

От фирмите, които използват факторинг най-голям е делът (38,2%) на средните 
предприятия според критерия брой наети лица. Следва делът на големите предприя-
тия (30,3%), а най-малък този на микропредприятията (11,8%), въпреки че те са най-
многобройни. Големите предприятия, които като брой са едва десет процента от ан-
кетираните фирми са близо една трета от фирмите, използващи факторинг. Според 
процента на фирмите, използващи факторинг от различните групи, обособени според 
тяхната големина (по критерия „брой на наетите лица“), на първо място се подреждат 
големите предприятия (22,5% или близо една четвърт). След тях се подреждат сред-
ните по мащаб предприятия, от които факторинг използват малко над една десета 
(10,7%). Малко по-малък е делът на малките предприятия (6,8%), които ползват 
услугата факторинг, а най-малък, едва 2,2 % на микро предприятията. Този резултат е 
отражение на по-лесния достъп на по-големите по мащаби фирми до услугата факторинг. 

В потвърждение на това се открива и закономерна връзка между употребата на 
факторинг и оборота на фирмите (sig=0,000, коефициент на Cramer=0,180). В таблица 7 е 
дадено двумерното разпределение на фирмите според двете променливи.  

.  
Таблица 7. Двумерно разпределение на фирмите  
според оборота им и употребата на факторинг 

 

 Използват 
факторинг 

Не използват 
факторинг 

До 100 000 лв. 

7 
2,4% 
17,5% 
1,0% 

290 
97,6% 
44,2% 
41,7% 

От 100 001 до 500 000 лв. 

6 
4,2% 
15,0% 
0,9% 

137 
95,8% 
20,9% 
19,7% 

От 500 001 до 1 000 000 лв. 

4 
5,6% 
10,0% 
0,6% 

68 
94,4% 
10,4% 
9,8% 

От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 

12 
13,0% 
30,0% 
1,7% 

80 
87,0% 
12,2% 
11,5% 

Над 5 000 000 

11 
12,0% 
27,5% 
1,6% 

81 
88,0% 
12,3% 
11,6% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми; 2) про-
цент от фирмите от съответните интервали, обособени според оборота им, които използват, 
съответно не използват факторинг; 3) процент от фирмите, използващи, съответно неизползва-
щи факторинг, принадлежащи към съответните интервали, обособени според размера на тех-
ния оборот; 4) процент от всички фирми. 

 
С увеличаване на оборота на фирмите нараства и процентът, на тези от тях 

които ползват факторинг. Както бе споменато, това е отражение на по-лесния достъп 
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на по-големите фирми до услугите на компаниите, предлагащи факторинг. При равни 
други условия по-големият оборот е резултат на по-висок дял на продажбите на 
кредит [7]. Което означава и по-сериозна необходимост от оборотно финансиране. 
По-високият оборот предполага и повече пазарна власт и по-голям брой клиенти, в 
резултат на което фирмите не се опасяват, че продажбата на вземанията им на достав-
чици на факторингови услуги би могло да доведе до сериозна загуба на пазарен дял. 

Статистически закономерна зависимост (sig=0,000, коефициент на Cramer=0,206) се 
установява и между използването на факторинг и износа на стоки и/или услуги. В 
таблица 8 е дадено двумерното разпределение на фирмите според двете променливи.  

 
Таблица 8. Двумерно разпределение на фирмите  

според това дали изнасят стоки и/или  услуги и употребата на факторинг 
 

 Използват 
факторинг 

Не използват 
факторинг 

Изнасят български стоки и/или услуги 

31 
20,4% 
40,8% 
3,1% 

121 
79,6% 
13,1% 
12,1% 

Работят предимно на ишлеме 

0 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

12 
100,0% 
1,3% 
1,2% 

Не изнасят български стоки и/или услуги 

45 
5,4% 
59,2% 
4,5% 

791 
94,6% 
85,6% 
79,1% 

*Данните във всяка клетка от таблицата показват последователно 1) брой фирми; 2) про-
цент от фирмите от съответните групи (обособени според критерия дали изнасят, работят на 
ишлеме или не изнасят стоки и/или услуги), които използват, съответно не използват факто-
ринг; 3) процент от фирмите, използващи, съответно неизползващи факторинг, принадлежащи 
към съответните групи (обособени според критерия дали изнасят, работят на ишлеме или не 
изнасят стоки и/или услуги); 4) процент от всички фирми. 

 

Резултатите показват значително по-широко разпространение на факторинга 
сред фирмите, които продават стоки и/или услуги на външни пазари. Точно една пета 
от тях ползват факторинг, докато от предприятията, продаващи само на вътрешния 
пазар факторинг използват едва 5%. Съществуват няколко обяснения за това. Първо-
то е че обикновено фирмите, осъществяващи износ са по-големи по мащаб. Вече бе 
коментирано значението на мащаба на фирмите за техния достъп до факторинг в 
страната. Сделките по износ на стоки и/или услуги са свързани с по-сериозни риско-
ве, тяхното администриране е по-трудно и скъпо за отделните фирми, които често ня-
мат достатъчно собствен капацитет за тяхното управление.  

Значително по-големият процент от фирмите, осъществяващи износ, които 
ползват факторинг може да се обясни и с по-дългите срокове за плащане по външно-
търговските сделки, предоставяни от фирмите в страната [6], което подсилва ликвид-
ните затруднения за предприятията, които са принудени да ангажират по-дългосроч-
но финансов ресурс за финансиране на кредитите за клиентите. Освен това, при рав-
ни други условия, тези сделки са за по-големи стойности, което означава замразяване 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 146

на значителни финансови ресурси на фирмите продаващи с отсрочено плащане, 
които биха могли да използват тези средства в дейността си, за разширяване на продаж-
бите на кредит и в крайна сметка за подобряване на своята ликвидност и ефективност.  

В допълнение неплащането и дори само забавянето на плащането по значителни 
по стойност сделки би могло да генерира сериозни ликвидни затруднения и дори фа-
лит на доставчиците. Факторингът с покритие на кредитния риск предпазва фирмите 
от такъв сценарий. Но дори използването на факторинг с право на регресен иск до-
принася за редуциране на вероятността от подобно неблагоприятно развитие за фир-
мите, продаващи с отсрочено плащане. Доставчиците на факторингови услуги разпо-
лагат със значително по-висок капацитет за ефективно управление на търговски взе-
мания и принудително събиране при необходимост. Освен това самото обстоятел-
ство, че са длъжници към финансова институция кара фирмите, купуващи с отсроче-
но плащане, да са по-коректни платци.  

Още едно обяснение за по-големия процент фирми, изнасящи стоки и/или 
услуги, които използват факторинг е това, че по-широкият пазар и по-големият брой 
клиенти, които при равни други условия имат фирмите осъществяващи износ подо-
бряват техните пазарни позиции. Това ги прави по-независими в решенията за полз-
ване на факторинг, тъй като редуцира възможните неблагоприятни ефекти при евен-
туална загуба на клиенти в резултат на продажба на търговски вземания.  

 

Заключение 
Резултатите показаха закономерни зависимости между използването на факто-

ринг и основни характеристики на предприятията в страната като тяхната основна 
дейност, големина и широта на пазара. Установи се също, че съществен фактор за 
слабото разпространение на факторинга в България е непознаването на тази услуга. 
Друг такъв фактор е обстоятелството, че той е достъпен основно за големите по раз-
мер фирми, които са значително по-малка част в структурата на предприятията в 
страната. Значим фактор за използването на факторинг е и осъществяването на дей-
ност по износ на стоки и/или услуги. Сред причините за това са съществено по-висо-
ките рискове, съпровождащи външнотърговската дейност и по-скъпото и трудно 
администриране на тези сделки. Освен това продажбата с отсрочено плащане, по 
сделки свързани с износ създава по-големи ликвидни затруднения за фирмите, тъй 
като тези сделки обикновено са за по-високи стойности и с по-дълги кредитни перио-
ди. Въпреки все още слабото разпространение на факторинга в страната, високият 
риск от просрочване на търговските вземания у нас благоприятства неговото зна-
чително по-широко разпространение.  

 
Литература 
 

1. Klapper, L., The role of factoring for financing small and medium enterprises, Journal 
of banking and finance, 30, 2006, p. 3111 – 3130 

2. Mian, Shehzad L. and Clifford W. Smith, 1992, Accounts Receivables Management 
Policy: Theory and Evidence, Jouml of Finance, Vol 47, No 1, pp 169-200 

3. Димитрова, Емилия, 2008, Факторинг, изд. Сиела 
4. Стефанова, Пенка, 2000, Банки и кредитно посредничество, Изд. Тракия М 
5. Стоименов, Милчо, 1999, Финансиране на международната търговия 
6. Тасева, Г., 2012, Условия по търговско кредитиране между фирмите в България, 

Икономически изследвания, кн. 4, стр.110-136 
7. Тасева, Г., 2012, Фактори за стойността на търговските вземания на българските 

нефинансови предприятия, Икономически и социални алтернативи, кн. 4, стр. 87-101 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 147

 
НОВИ АСПЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

ПРИ ВЗИМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ 
 

гл. ас. д-р Надя Велинова-Соколова 
СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет 

 
NEW ASPECTS FOR THE MANAGEMENT RISK IN MAKING 

INVESTMENT DECISIONS 
 

Chief Assist. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, PhD 
Sofia University „St.Kliment Ohridski”  

Faculty of Economics and Business Administration  
 
 

Резюме: През послeдните две десeтилетия на ХХ-ти век бяха създадени множество 
сложни финансови инструменти, които бързо намериха своето място на световни-
те финансови пазари, а в последствие дори започнаха да определят и насоката на 
развитие на тези пазари.  
Настоящата разработка представя новите изисквания за управлението на риска. 
Представени са и подходите за управение на риска на финансовите инструменти.  
 
Abstract: Many complex financial instruments were created in the recent decades on XX c. 
They found very quickly their place in the world financial markets. As a results, the paper 
develops a new approach to management risk and a model for hedging that is more 
representative of the risk activities. 
The present paper aims to present the requirements of the new hedge accounting and new 
risk management approach. The problem of risk management has been also considered. 
 
Key words: risk, risk managenment, financial unstruments, hedging 
 
 

Увод 
Европейската система за финансов надзор, така и от европейските надзорни 

органи. Въпреки постиженията, основните финансови рискове, продължават да 
оспорват стабилността на европейската финансова система. Последвалите събития 
подчертават важността на някои от тези рискове. 

Въпреки, че в краткосрочен план рисковете за финансовата система на Европей-
ския съюз (ЕС) от кризата с дълга в еврозоната като цяло са затихнали и пазарът е с 
повишено доверието, финансовите институции в ЕС продължават да са уязвими от 
внезапни промени в инвеститорските настроенията и промяна в спреда.  Нестабил-
ната макроикономическа перспектива продължава да застрашава финансовото 
състояние на банките, застрахователните дружества и инвеститорите. Макроиконо-
мическите прогнози са ревизирани надолу, което може да доведе до по-нататъшно 
влошаване на рентабилността и качеството на активите на банките, застраховател-
ните компании и другите участници на финансовите пазари. По-специално, слабата 
икономическа среда е предизвикателство за рентабилността на банките свързана с от-
криване на нови възможности за кредитиране и генериране на доходи.  Анализиране-
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то на качеството на кредитните портфейли на банките очертава ясна необходимост от 
продължаване намаляването на риска в банковия сектор в ЕС. Последното е вероятно 
да бъде основна характеристика в променящите се бизнес модели и последяващото 
оздравяването на банковия сектор. Пазарният ръст в застрахователния сектор също 
остава слаб, тъй като забавените икономически резултати оказва натиск върху про-
дажбата на застрахователни полици. 

Финансовата регулация и надзор трябва да гарантират, че финансовите институ-
ции в целия Европейски съюз напълно разпознават и управлява тези рискове и гаран-
тират устойчивостта си срещу тях, от продължителен период на ниски лихвени про-
центи и рязка корекция на лихвените проценти. Въвеждането на режима „Платежо-
способност II“ е сигнал за общият преход към пазарна оценка на платежоспособ-
ността, основана на риска. В тази връзка е от съществено значение застрахователите 
да не поемат рискове, които могат да се проявят отведнъж при прилагането на режи-
ма „Платежоспособност II“. Всичко това изисква използването на нови методи и мо-
дели за оценка, отчитане и управление на риска при вземането на инвестиционни ре-
шения. 

 
Съвременни аспекти на управлението и отчитането на риска 
Базисните техники на хеджиране се основават на наличието на корелация 

между параметрите на различни инвестиции. Например, ако две инвестиции имат 
абсолютно една и съща норма на възвръщаемост и един и същ риск те са перфектно 
корелирани, но се наблюдават и случаи, при които корелацията е само частична. При 
наличието на  частична корелираност, т.нар. остатъчен риск на една инвестиция може 
да се хеджира. Този процес се осъществява например чрез закупуване на ценни кни-
жа от същия клас или чрез диверсификация на портфейла от N инвестиции, за които 
се знае какъв е усредненият систематичен риск.  

За да може да се изчисли стойността на риска е необходимо определяне и 
анализиране на основни пазарни курсове и конкретни цени, които оказват влияние 
върху стойността на портфейла. Тези показатели се определят като „пазарни факто-
ри”. Необходимо е да бъдат определени ограничен брой основни пазарни фактори, 
които са известни и могат да се прилагат и за целите на измерването на риска. Дори 
ако вземем предвид по-прости инструменти, като форуърдните договори, може да се 
получи така, че да се анализират почти неизчислими договори, защото всяка дата на 
доставка и цена на форуърда може да бъде възможна. Пазарният риск е такъв пазарен 
фактор, който оказва влияние върху различни финансови инструменти – суап, заеми, 
опции, екзотични опции и др. Следователно ограничаването на пазарните фактори е 
първата стъпка при оценка на риска при процеса на управление на риска.  

При изследването на проблема за оценката на риска установяваме, че непосред-
ствената задача на отчитането на хеджирането е да се преодолеят счетоводни 
несъответствия, които могат да се наблюдават като резултат от процеса на 
оценяване, използван като средство за намаляване на променливостта във финансови-
те отчети [Kаnsal, 2014]. Поради тази причина отчитането на хеджирането може да не 
е задължително за прилагане, а като избор на възможност от страна на предприятие-
то.  

Несъответствия между „счетоводните”  и икономическите хеджирания могат да 
се породят от обективните ограничения на счетоводството като информационна сис-
тема. Това може да се разглежда като резултат от наличието на: 
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a) хеджирани позиции, които не са признати счетоводно като активи или паси-
ви, но са обект на икономически хеджирания (извънбалансово отчитани  обекти),  

б) както и на балансово отчитани (признати) обекти, които не са финансови          
инструменти и за които не могат да се приложат  правилата на  отчитането на хеджи-
рането.  

 
Нови модели за оценка, свързани с взимането на разумниш инвестиционни 

решения 
При избора на счетоводен подход за управление на риска като допълнение към 

тази стратегията ръководството на предприятието трябва да използва следната после-
дователност: 

1. Естествено хеджиране (прилагане на обичайни правила за оценяване на хед-
жираната позиция и на дериватива по справедлива стойност); 

2. Право на избор за отчитане по справедлива стойност; 
3. Отчитане на хеджирането.  
За преодоляване на асиметрията между икономическите хеджирания и счето-

водните хеджирания предлагаме да се разшири обхватът на оповестяваната информа-
ция. В него следва да включим общата политика  на управление на риска от пред-
приятието, целта на притежаването или издаването на деривативни инструменти, 
описание на причините за избраната стратегия, прилаганите стратегии за реализира-
нето на целта, описание на позициите или сделките, които се хеджират. По своя ха-
рактер тази информация не може бъде представена чрез конкретен стойностен изме-
рител, но чрез нейното оповестяване ще се даде възможност на потребителите и да 
добият представа за това как предприятието използва деривативите за управление на 
рискове.   

 

Някои счетоводни аспекти на управлението на финансови рискове чрез 
деривативни инструменти 

Правилно направената финансова характеристика на валутния и на лихвения 
риск, на валутните форуърдни и опционни договори, на лихвените суапове и лихве-
ните фючърси, както и отчитането на хеджирането е от съществено значение, когато 
посочените инструменти се използват като хеджиращи инструменти. В тази връзка 
трябва да се отчетат и да се имат предвид следните зависимости [Laux, 2012]: 

 

■ Анализира се ефектът на лихвения елемент от оценката на валутни форуърдни 
договори, представляващ разликата между текущия (спот) курс и форуърдния курс. Въз-
можни са два подхода на отчитане на хеджирането с хеджиращ  инструмент – форуърден 
договор от гледна точка на оценката на ефективността на хеджирането, а именно:  

 на базата на измененията в цялата справедлива стойност на форуърдния до-
говор; или 

 чрез изключване на измененията в лихвения елемент от промените в спра-
ведливата стойност на форуърдния договор.   

На практика е много трудно да се прецени кой от подходите е по-съвършеният, 
тъй като и двата имат определени предимства и недостатъци. При подхода на из-
ключване на форуърдните позиции от оценката на ефективността на хеджирането 
част от очакваното поскъпване (или обезценяване) на съответната валута, изразено 
чрез съответната позиция, се признава в текущия финансов резултат на всяка отчетна 
дата. При втория подход на оценка на ефективността на хеджиране на база форуър-
ден курс, тъй като форуърдните позиции са част от хеджиращия резерв, те се призна-
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ват в текущия финансов резултат, само когато хеджираната позиция оказва влияние 
върху финансовия резултат. 

■ При използването на опциите като хеджиращ инструмент оценката на ефек-
тивността на хеджиране е препоръчително да се основава не на изменението в цялата 
им справедлива стойност, а само на вътрешната им стойност. Причина за това е фак-
тът, че измененията във времевата стойност нямат връзка с измененията в хеджира-
ната позиция. Използването на американски тип опции като хеджиращи инструменти  
не е подходящо, тъй като обстоятелството, че могат да бъдат упражнени на всяка да-
та, а не само на падежа, ги прави ненадеждни за оценяване на ефективността на хед-
жирането. Тъй като едно от важните условия за постигане на високоефективно хед-
жиране е съвпадане на падежите на двата инструмента в хеджиращото взаимоотно-
шение, следователно за ефективни хеджиращи инструменти са по-подходящи евро-
пейски тип опции.  

  ■ При използването на лихвените суапове като хеджиращ инструмет за пости-
гане на висока ефективност на хеджирането трява да бъдат отчетени следните пред-
поставки: постигането на нулева първоначална стойност на суапа и минимален раз-
мер на разликата между прилагания лихвен процент по суапа и на хеджираната пози-
ция. При равенство на двата процента се постига съвършена ефективност. За тази цел 
задължително трябва да се прилага един и същи базов лихвен процент (напр. Либор, 
Еврибор и др.), въз основа на който се определя променливият лихвен процент. Ако 
суапът се основава на същия базов лихвен процент, както този по отношение на хед-
жираната  позиция,  но при условие, че съвпадат и с другите посочени вече условия,  
хеджирането ще бъде високоефективно. Ако базовият лихвен процент  и  процентът, 
използван в променливия компонент на суапа, са различни, ефективността на хеджи-
ране ще бъде намалена.  

  ■ Като хеджиращи инструменти могат да се използват и лихвени фючърси. 
Фючърсите са борсово търгувани инструменти, които се отличават със своята стан-
дартизация по отношение на количеството и падежа. Това е и причината тези харак-
теристики понякога да не могат да съвпадат със съответните  характеристики на хед-
жираната позиция и това е основен проблем при извършване на процеса на хеджи-
ране. От друга страна,  срокът на хеджираната позиция може да е по-дълъг от този на 
фючърсните контракти. Това поражда базов риск, който може да намали значително 
ефективността на хеджирането. Този проблем може да бъде решен чрез подходящи 
финансови техники, сред които важно място заема  дюрационният анализ, на базата 
на който се определя и броят на фючърсните контракти, необходими за  постигането 
на високоефективно хеджиране. 

Процесът на управление на риска изисква всяко предприятие да разкрие всички 
бизнес рискове, които могат да произтекат от дейността му. Голяма част от тези рис-
кове оказват влияние върху паричните потоци или върху стойността на активите му и 
оттук се отразяват на размера на реализираната печалба или загуба. При управле-
нието на тези рискови експозиции често се използват деривативни договори с цел 
тяхното хеджиране. То всъщност се разглежда като процес на управление на риска 
във връзка с промяната на рисковия профил на дружеството. Следователно отчитане-
то на процеса на хеджиране е свързано с намаляването на несъотвествието или при 
промяната на техниките за измерване, или на признаването на хеджираната експози-
ция, или  на отчитането на хеджирания инструмент. 

 

По отношение на измерването и оценяването на финансовите активи най-новите 
изисвания са представени на фиг. 1. 
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Фиг. 1. Оценка и класификация на финансови активи 
 съгласно Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) 

 
Прилагането на новия модел за отчитане на хеджирането изисква представяне 

във финансовите отчети на информация за ефектите от дейността на предприятието 
при управление на риска. В табл. 1 е направено обобщено представяне на новостите 
при отчитането на процеса на хеджиране. 

 
Таблица 1.  Нови елементи при отчитането на процеса на хеджиране 

 

Изискване Представяне на ключовите промени 
Тест за 
ефектив-
ност на 
хеджирането 

Извършването на този тест е свързано с осъществяването на качест-
вена оценка, която зависи от комплексността и сложността на про-
цеса на хеджиране. Поставянето на ранг от 80% - 125% е заменено 
от провеждането на тест, базиран на обекта на риска и насочен към 
икономическото взаимоотношение между хеджираната позиция и 
хеджиращия инструмент. Отчита се и влиянието на кредитния риск 
върху икономическото взаимоотношение.  

Компонент 
на риска 

Той може да се разглежда като хеджирана позиция, но само при 
финансови позиции. Прилага се и при нефинансови позиции, за 
които може да се осигури, че рисковият компонент се  идентифици-
ра самостоятелно и е разумно измерим.   

Разходи за 
хеджирането 

Стойността на опцията във времето, форуърдният елемент от 
форуърдния договор, създадения спред за чуждестранната валута 
могат да бъдат изключени от обозначения като финансов инстру-
мент. В тази връзка хеджиращият инструмент и неговото отчитане 
се разглеждат като разходи за процеса на хеджиране.  
Това означава, че вместо промените в справедливата стойност на 
тези елементи да се отразят в печалбата или загубата подобно на 
инструментите за търговия, тези стойностти се разпределят в пе-
чалбата или загубата подобно на отчетените разходи по сделката. 
Промените в справедливата стойност са временно признати в дру-
гия всеобхватен доход.   
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Групи от 
позиции 

Възможни са повече обозначения като хеджирани позиции на гру-
пи от позиции, включващи както отделни, разпределени по слоеве, 
така и някои нетни позиции.  

Разкриване 
на 
информация 

Поставят се изисквания за много по-обширно и по-подробно пред-
ставяне на информацията относно процеса на хеджиране, която да е 
много по-смислена и надежна.   

 
От практическа гледна точка МСФО 9 поставя изисквания за разграничаването 

на стратегията за управление на риска от обекта на управление.1 Например стратегия-
та трябва да дава възможност за идентифицирането на промяната на лихвените про-
центи по конкретен заем като риск и в тази връзка да може да се определи специфи-
чен диапазон на лихвените равница от фиксирани към променливи нива. Изготвената 
стратегия трябва да бъде дългосрочна, но да бъде гъвкава и да може да отговаря на 
промените в обстоятелствата. 

За разлика от нея обектът на управление на риска трябва да постави конкретни 
нива на индивидуално хеджиращо взаимоотношение и да може да обясни защо точно 
този хеджиращ инструмент е използван за хеджирането на позицията. Например той 
ще трябва да може да изясни как специфичен лихвен суап е използван за преминава-
не от фиксирани нива на задлъжнялост към постоянни такива. Така стратегията за 
управление на риска ще подпомага много обекти на рисково управление. 

 
Хеджиране на специфични рискови компоненти 
Много често на практика вместо хеджирането на общите промени в справедли‐

вата стойност и на паричните потоци, риск мениджърите предпочитат да използват 
деривативни финансови инструменти само за хеджиране на специфични рискови 
компоненти. Причината за това, е че хеджирането на всички рискове е невъзможно, 
нежелателно и неикономично. В тази връзка МСФО 9, за разлика от действащия в 
момента Международен счетоводон стандарт 39, позволява на организациите да 
обозначат рисковия компонент на нефинансов инструмент като хеджирана позиция в 
хеджиращото вазимоотношение. Този компонент трябва да бъде самостоятелно раз‐
познаваем и надежно измерим. Това дава възможност на общоприетите стратегии за 
управление на риска да могат да бъдат прилагани и за отчитане на хеджирането. Като 
резултат може да се реализира по-малка неефективност в печалбата или загубата 
[Ramires, 2015]. 

Много често за хеджиране се използват хибридни договори като вид внедрени 
деривативи. За тези договори е важно какъв тип е т.нар. приемащ инструмент. 
Рисковият компонент може да бъде специално договорен или косвено да повлияе 
върху справедливата стойност или паричния поток, за коxто се отнасят. Общоизвес‐
тен факт е, че всеки компонент е част от определен цялостен елемент. От своя страна 
това означава, че не винаги компонентите могат да се класифицират като рискови и 
да се използват за целите на отчитане на хеджирането. В зависимост от пазарната 
структура и характеристиките на съответните инструменти, когато един отделен 
компонент отговаря на критериите за рисков компонент, тогава той се използва за 
такъв и се прилага при отчитане на хеджирането. Когато се използват договорени 
специфични рискови компоненти обикновено съществуват клаузи за покупка или 
продажба на специфични споразумения, свързани с цените на договора, които се 

                                                 
1 HSBC, Capital and Risk Management Pillar 3 Disclosures at 31 December 2014 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 153

използват за формирането на цената на основния инструмент. При формирането на 
цената се предполага, че рисковият компонент не изисква обособяването му като 
внедрен дериватив. Когато има конкретни договорени специфики, рисковият компо‐
нент може да бъде разглеждан като отделно разграничим и приложим. Допълнително 
към това, този компонент се разглежда като елемент на приложимата формула за 
определяне на цената, която обикновено се отнася за определена дата и съответно се 
публикува като ценови индекс. За тази цел обикновено рисковият компонент ще бъде 
класифициран и като надежно измерим.  

 
Заключение 
Отчитането на процеса на хеджиране изисква анализирането на риска да става 

по нов подход, свързан с разширяващото се разбиране за финансовите активи и 
дейности. Като резултат от това световната финансова практика налага преразглеж-
дането на съществуващите до момента изисквания за оценка и управление на финан-
совите рискове.  Именно това е и една от основните причини за разработването на 
нов подход за отчитане на хеджирането съгласно най-новите изисквания на МСФО 9. 
В тази връзка хеджираните рискове и позиции стават част от общата бизнес практи-
ка. Предполага се, че така инвеститорите ще могат да разбират по-добре рисковете и 
съответно да вземат адекватни инвеститорски решения, както и да използват ефек-
тивно стратегиите за управление на риска. 

Отчитането на хеджирането и другите счетоводни подходи за управление на 
финансови рискове, когато се използват по подходящ начин, са ценен инструмента-
риум за постигането на висока ефективност на управлението на риска и спомагат за 
реализирането на оптимални икономически хеджирания. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ  

НА ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

д-р инж. ик. Мирослав Ганчев 
 
 

Анотация: В доклада се разглеждат проблемите по управлението на иновационния 
потенциал на индустриалното предприятието. Разглеждат се основните съставля-
ващи на иновационния потенциал като икономическа категория и препоръки за 
оценка на иновационния потенциал.  
 

Ключови думи: иновационен потенциал, икономически потенциал, иновационна 
стратегия, индустриално предприятие и др.  
 

Abstract: The report examines the management issues of the innovation potential of 
industrial enterprise. The main component of the innovation potential as an economic 
category are investigated and recommendations to evaluate innovation potential are 
proposed. 
 

Key words: innovation potential, innovation strategy, industrial eneterprices, economic 
potential. 
 
 

В съвременните условия формирането и развитието на иновационния потенциал 
е важен фактор за развитието на индустриалното предприятие. Той е свързан с из-
ползването на резултатите от научните изследвания и разработки за създаване на 
принципно нови технологии за внедряването им в производството и за създаване на 
принципно нова продукция и реализирането и на пазара. „В пазарната икономика 
фирменият успех зависи все повече от уменията да се търсят и реализират нови идеи, 
да се култивира новаторски дух и предприемачество. Затова в съвременната държава, 
научно-техническата и иновационната политика е насочена към насърчаване на ино-
вационната дейност и фирмените иновации.“[6] 

Съгласно съвременната икономическа теория и мисъл съществуват различни 
подходи, трактовки и определения на икономическата категория „иновационен по-
тенциал“. Според група учени, иновационният потенциал на индустриално предприя-
тие представлява степента на готовност да изпълнява задачи, осигуряващи достигане-
то на поставените иновационни  цели, степента на готовност за реализиране на ино-
вационния проект или програми за иновационни преобразования и внедряване на 
иновациите.[4] Според други иновационния потенциал е съвкупността от различни 
видове ресурси, включващи материално-производствени, финансови, интелектуални, 
научно-технически и други ресурси, необходими за осъществяване на иновационната 
дейност.[2]  Съществува и друго мнение, че под иновационен потенциал се разбира 
системата фактори и условия, необходими за осъществяването на иновационния про-
цес. За основа на оценката на състоянието на иновационния потенциал се приемат въз-
можностите, с които разполага предприятието за собствена иновационна дейност.[3]  
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На база разгледаните подходи, иновационния потенциал на индустриално пред-
приятие се разбира неговата способност да достига целите при съществуващите в на-
личност интелектуални, материално технически, трудови, финансови и други ресур-
си, обслужващи съответната инфраструктура. От това следва, че иновационния по-
тенциал зависи от спецификата на дейността на индустриалното предприятие, голе-
мината му и възприемчивостта към нововъведения.  

 

Както бе споменато, в съвременната литература на управлението на иноваци-
онния потенциал е отделено особено внимание и отсъства  общоприето определение 
за иновационния потенциал като икономическа категория. От проведения анализ ста-
ва ясно, че структурата на иновационния потенциал не е изследвана напълно. Към 
момента има различни приети структури на иновационния потенциал, които си про-
тиворечат една на друга и не е изразена ясно границата между икономическия и ино-
вационния потенциал.  Необходимо е да се спомене, че иновационния потенциал не е 
еквивалентен нито по големина, нито по мащаб на икономическия потенциал на 
предприятието.[7] Икономическият потенциал представлява съвкупност от следните 
потенциали: производствено-технологически, материално-технически, финансов, 
трудов, информационен, научно-изследователски, маркетингов и организационно- 
управленски, развитието, на които се явява непрекъснат процес. Структурата на ино-
вационния потенциал е идентична на икономическия потенциал, но иновационния 
потенциал е тази част от изброените потенциали, която е използвана за реализацията 
на иновационния проект или програма. Следва да се отбележи, че иновационния по-
тенциал на предприятието е отнесена и тази част от трудовия потенциал, който ние 
обозначаваме като интелектуално-креативен.[7] Иновационният потенциал е тази 
част от икономическия потенциал, който представлява реализираната и нереализира-
на възможност за осъществяване на иновационни проекти или програми за иноваци-
онни преобразования и внедряване с цел повишаване на конкурентоспособността на 
предприятието. Огромно влияние за развитието на предприятието оказват факторите 
на пазарната среда и като проблемен елемент от развитието на потенциала е липсата 
на ефективен механизъм за управление на предприятието. Съществуват множество 
нерешени проблеми и като такива може да се споменат следните:  

„- Недостатъчно финансови средства, обуславящи търсенето на източници за 
финансиране и рационално използване на наличните и обоснован избор на 
перспективни направления за иновационна дейност; 

- Отсъствие на методика за комплексна оценка на иновационния потенциал на 
предприятието; 

- Необходимост от системно технологично обновяване на производството със 
съвременно оборудване;  

- Повишен риск, обуславящ и неопределеността на резултата; 
- Отсъствието на необходимата информация за потребностите на пазара от 

иновационни продукти и от съвременни научно-технически достижения; 
- Неефективна работа на маркетинговата служба;  
- Липсата на мотивация на персонала, отчитащ повишената значимост на от-

делните специалисти.“[1]   
 

Важен момент за разработването на иновационната стратегия за развитие е ана-
лиз на външната и вътрешната среда и съществуващите рискове в микро- и макро-
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икономически аспект. На база данните от анализа се определят иновационните цели 
за развитие от висшия мениджмънт на предприятието. Насоките са насочени към по-
вишаване на конкурентоспособността чрез производството на нови продукти, техно-
логии, оптимизиране на издръжката на производството и др. Определя се стратегията 
за развитие и се извършва оценка на иновационния потенциал и „…иновационната 
стратегия притежава няколко характеристики, които следва да се анализират при из-
граждането и, а именно: 

- целевата насоченост на стратегията; 

- характер на стратегията; 

- технологична позиция по отношение на конкурентите; 

- момент на навлизане в развиващите се отрасли (пазари); 

- източници на новите технологии, продукти и опит; 

- финансиране на НИРД. За да бъде ефективна, иновационната стратегия трябва 
да произтича и да подпомага изпълнението на общата стратегия.“[5] Разработването 
на иновационната стратегия се осъществява също от висшето йерархическо ниво на 
управление и при разработването и се взема в предвид ефективността на съществува-
щата стратегия и необходимостта от корекции.  

 
Големината на иновационния потенциал се определя със следната формула:  
 

i
n

i iRaIP 1
,                                                                                              (1.1.)  

 
Където IP –  иновационния потенциал на предприятието; 

N  –  броят на съставляващите на иновационния потенциал на 
предприятието; 

Ri –   i-тия съставляващ на иновационния потенциал; 
ai  –  тегловия коефициент на i-ия съставляващ на иновационния 

потенциал, който се определя експертно  

(при това 1
1

 

n

i ia ).[8]   

 

Различаваме предприятия с високо, средно и ниско ниво на иновационен потен-
циал. Независимо от различното ниво на иновационния потенциал предприятието то 
политиката му трябва да е насочена към отделяне и влагане на средства за провеж-
дане на научно-изследователски разработки, които да са насочени към завладяване на 
водещи позиции в отрасъла в национален и международен мащаб. За разработването 
на такава програма е необходимо да са решени въпросите свързани с финансовото 
осигуряване, организацията, контрола по осъществяването и и оценка на иноваци-
онния потенциал.  

В резултат на проведеното изследване се оказа, че създаването на ефективен 
механизъм за управление и оценка на иновационния потенциал ще допринесе за взе-
мането на обосновани стратегически решения въз основа на данните от оценката и 
изследванията с цел повишаване на ефективността от използването на наличните 
ресурси и делови възможности. 
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THE PARADIGM SHIFT IN THE GLOBAL RISK SOCIETY:  

FROM CRIMINAL LAW TO GLOBAL SECURITY LAW 
– AN ANALYSIS OF THE CHANGING LIMITS OF CRIME CONTROL – 

 

Prof. Dr. Ulrich Sieber 
 
 

I. Introduction: New Threats, New Fears,  
and the Dogma of Security 

 

Cases of international terrorism, organized crime, economic crime, and other forms of 
complex crime illustrate the significant impact of crime and the importance of crime control 
to society as a whole. Not only do these cases dominate public discussions, the media, and 
political discourse. They are also causing a fundamental paradigm shift in criminal policy 
in general and in the architecture of security law in particular – a development that goes 
largely unnoticed by the general public. 

This paradigm shift is based, on the one hand, on objective changes such as the 
emergence of new threats and new types of complex crime, for example, terrorism, 
organized crime, and cybercrime. On the other hand, it is due also to changes in people’s 
subjective levels of well-being: objective changes lead to greater fear of crime. In many 
countries, these feelings of insecurity and the resulting demands for stricter laws are 
embraced by populist politicians seeking (re-)election. Their policy of “governing through 
fear of crime” is reflected in the rise of extremist parties calling for protection against 
migrants and strangers and for increased security against crime. 

The combination of these objective, subjective, and political factors has greatly 
influenced criminal policy in recent years: in many areas, crime control is no longer 
dominated by the traditional questions of culpability and punishment but rather by the 
issues of risk and dangerousness and by the future-oriented themes of prevention and 
security. This dogma of security as described has led to fundamental changes in existing 
approaches to social control and to the emergence of a new aim: providing security by 
means of early prevention.  

This development can be seen both within and outside of criminal law, dissolving the 
limits between the legal regimes into a kind of overall “security law”. This law is governed 
by a new architecture, which is no longer monopolized by criminal law but by a variety of 
different legal regimes such as intelligence law, police law, the laws of war, or civil law. 
The new architecture of security law goes hand in hand with a loss of legal guarantees 
within and, in particular, outside of criminal law. 

The aim of this lecture is to describe and to understand these fundamental changes 
within the global risk society better. For this purpose, it will briefly analyse the contours 
and regimes of the emerging security law (part II), It will then deal especially with the 
accompanying process of decreasing legal guarantees (part III). Lastly, the summary (part 
IV) will recapitulate and explain this overall legal development in the global risk society in 
more detail and stress the need for future research on this topic. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 159

II.  The Emergence of Preventive Security Law 
 

A. Preventive Criminal Law 

 

The traditional concept of criminal law is changing in important areas from being a 
repressive, punitive instrument to being a primarily preventive tool designed to minimize 
dangers and risks. In the area of substantive criminal law, this new preventive approach is 
based on the protection of overall social interests (such as the „financial market”) in 
advance of criminal activity against individuals as well as on the criminalization of early 
(often commonplace) preparatory acts that pose specific risks or are executed with the 
intent of committing a crime. An example of this development is the criminalization of the 
attempt to leave the country with the aim of receiving weapons training in a terrorist 
training camp located abroad, as was recently enacted in Germany.  

A corresponding preventive aspect of criminal law can also be found in the field of 
criminal procedure: many clandestine powers for secret surveillance available in police law 
and intelligence law are now also used in criminal procedure or law enforcement. These 
powers represent the procedural equivalent to preparatory inchoate offenses in substantive 
criminal law as they facilitate the investigation of activities in this preparatory phase. Such 
powers are found not only in many legal orders but they also dominate the criminal policies 
of international organizations. They threaten the balance between security and liberty, a 
balance essential to democratic societies. 

 

 
B. Non-Criminal Regimes of Security Law 

 

Parallel and in addition to these changes in criminal law, there are similar changes 
outside of criminal law: criminal law-based policies for social control are yielding to 
security-based policies. Thus, police law, intelligence law, laws of war, civil law, and 
private law are taking over tasks that until recently were within the ambit of criminal law. 
In many cases, these alternative legal regimes may permit more intrusive interference with 
civil liberties compared to criminal law and may be subject to significantly less 
comprehensive legal guarantees.  

 This can be seen, for instance, in the use of intelligence law for crime control 
purposes: Enquiries by intelligence agencies do not require the existence of a suspicion; in 
contrast, starting a criminal investigation requires such a suspicion in order to protect 
citizens against intrusion and an excessive search for crime.  

 Police law in many countries is acquiring new and intrusive control instruments, 
among them those for confronting so-called „endangerers” (in Germany), for „control 
orders” that are similar to criminal law measures (e.g., in England), and for “administrative 
detention” with few legal guarantees (such as in Israel).  

 The laws of war are being construed (esp. in US law) to permit the targeted killing 
of alleged terrorists without proof of criminal activity and with no judicial oversight.  

 So-called „administrative sanctions” can lead to the imposition of staggering 
fines in the course of procedures that offer minimal legal guarantees, as is illustrated by the 
EU Commission’s powers in dealing with the cartel offenses in European competition law 
or the sanctions against banks and other companies imposed by the American Securities 
and Exchange Commission.  

 „Civil asset forfeiture” and „non-conviction based confiscation” against 
suspected criminals and „unjustified enrichment” permit, in an increasing number of 
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countries, the confiscation of assets. This approach is based on the less stringent civil law 
standard of “preponderance of the evidence” and do not require a criminal conviction.  

 What is more, private compliance programs in many Western states lead to 
investigations by private companies, all in the absence of proper safeguards. 

 
 

C. Additional Changes in the Global Information Society 
 

 

threat to the protection of individual liberty posed by the new “security law” is 
exacerbated by two additional changes that are caused by the shifts of global risk and 
information society: 

As a consequence of today’s information society, the use of effective IT-based 
technical surveillance measures and the collection, storage, and mining of massive amounts 
of personal data lead to new concepts of investigation and prevention that already go far 
beyond all previous visions of a surveillance („Big-Brother”) state. On this basis, new 
concepts of „predictive policing” might lead to the early identification of potential criminal 
activity in the future. As a consequence, the traditional conflict between liberty and security 
has, in this field, expanded to a conflict between privacy and crime control. 

In addition, as a result of the global society, many legal orders have developed new 
models for transnationally effective criminal law. These new models lead to conflicts 
between the efficiency of transnational crime control, on the one side, and the protection of 
individual rights and of the sovereignty of the state involved in a conflict, on the other. This 
is the case, for example, with respect to the abandonment of traditional models of legal 
mutual assistance in favour of the direct recognition of foreign decisions, a development 
that gives precedent to security interests and weakens the protection of individuals. The 
same applies with regard to global strategies for new sanction regimes – such as the United 
Nations sanctions against terrorism. Transnational investigations in foreign countries lead 
to similar results (e.g., with an online investigative measure that, without recourse to 
mutual legal assistance, directly accesses foreign servers to investigate crime). In all of 
these models, existing legal guarantees for the protection of citizens are much weaker than 
in traditional law and may even be completely absent. 

 
 

D. The Emerging Architecture and Characteristics of Security Law  
 

The above analysis has shown that, in important areas of crime, criminal law is 
transforming from a repressive to a more preventive function. At the same time, criminal 
law is losing its monopoly on crime control, as it is amended (and sometimes replaced) by 
other legal regimes.  

The combination of the traditional criminal law, the new preventive criminal law, and 
these non-penal legal regimes can be more efficient in preventing crime than traditional 
repressive criminal law is. They permit early arrests and lengthy „incarceration” of 
potential perpetrators (by preventive criminal law), the targeted killing of suspected 
terrorists (by laws of war), the comprehensive collection of mass data without any 
suspicion (by intelligence law), the confiscation of unexplained wealth based on a 
preponderance of evidence (by civil law-based confiscation systems without conviction), 
efficient and quick procedures against illegal cartels or fraudulent companies (by so-called 
administrative sanctions), and the self-investigation of companies that are expected to 
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present both the offender and the respective evidence on a silver platter (based on 
compliance regimes and sentencing guidelines).  

However, the examples not only illustrate the advantages of these alternative systems 
of crime control when it comes to improving security. They also show that these systems 
have less legal guarantees for protecting the liberty of citizens concerned. Compared to the 
rules of traditional criminal law, the regimes described above might, for instance, overstrain 
the instrument of criminal law and infringe the principle of culpability (in preventive 
criminal law), create a non-judicial death penalty (in the laws of war), neglect the limitation 
of criminal investigations in cases of suspicion (in intelligence law), infringe the criminal 
law standard of proof beyond reasonable doubt (in civil law-based confiscation), abolish a 
multitude of legal guarantees (in administrative sanction law), circumvent the interdiction 
of self-incrimination, and many other guarantees of criminal procedural law (in compliance 
regimes). All such activities would not be possible under traditional repressive criminal 
law. This illustrates that the advantage in security reached by these new regimes comes at 
the expense of liberty. Since the goal of criminal law (and similarly of the other legal 
regimes) encompasses both aims, security and liberty, evaluating this new development is 
difficult and must be done in a differentiating way.  

Up until now, we lack – besides a comprehensive empirical analysis – such an 
evaluation of the new regimes of security law: The shift to prevention is being critically 
discussed only with respect to preventive criminal law and many legal scholars reject this 
change fundamentally. Therefore, the criminal law community is largely oblivious to the 
increasing shift towards non-criminal regimes for crime control due to its dogmatic focus 
on the traditional penal law. This insularity brings with it a serious risk: While criminal law 
might uphold its dogmatic principles and guarantees, these principles could be undermined 
by changing the legal regimes for crime control or by using a sanction regime with a false 
non-criminal label (such as possibly „administrative sanction law” or „civil law-based 
confiscation”). In some countries this development is already under way. 

For these reasons, criminal lawyers should neither prematurely reject nor close their 
eyes to the development of these non-criminal systems for social control. On the contrary, 
we must actively participate in the construction of the emerging new legal architecture. 
Criminal lawyers possess not only a general knowledge of crime control. They also have 
the necessary experience and understanding to grasp the potential for abuse inherent in 
crime control since the history of criminal law is, to a large extent, a history of its abuses. 
For this reason, criminal lawyers must always be aware that criminal law has two 
equivalent aims: providing security and protecting freedom.  

Since the practical advantages of applying the new legal regimes are obvious, we 
should deal especially with the necessary safeguards against abuses of crime control in the 
emerging security law. The following part of this analysis therefore deals with the question 
of how far the guarantees of criminal law are changing and could or should be upheld if 
crime is tackled by preventive criminal law and non-criminal legal regimes. 

 

 
III. Legal Limits for the New Architecture of Security Law 

 

Legal limits to an otherwise boundless security law can be derived primarily from 
national constitutional law and from international human rights guarantees, such as the 
European Convention for Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights, the 
Geneva Conventions and Additional Protocols, as well as other international conventions. 
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In addition, limits of law can also be based on general principles of legal doctrine, 
especially the dogmatics of criminal law (Strafrechtsdogmatik). Some of the respective 
fundamental principles are recognized by all and some only by a number of scholars. These 
dogmatic principles are non-binding for the legislature, but can be advocated as best 
practices for good legislation. However, these differentiations between constitutional law 
and dogmatic principles are blurring: A specific guarantee can be based on constitutional 
law in one country and be justified as a dogmatic principle in another legal order; in 
addition, some of these principles might have a chance to develop into future constitutional 
law at a later stage; in some cases it is unclear if a guarantee has constitutional or only a 
dogmatic justification. Thus, the legal sources of limits to the emerging security law may 
vary between different legal orders, are time-dependent, and often controversially disputed.  

For this reason, an internationally viable concept for the limits of security law should 
not be based on legal sources, but be structured according to factual questions. These 
concern:  

A. the definition of criminal law, its specific guarantees with respect to preventive 
criminal law, and the possible recognition of a „light criminal law” with attenuated 
guarantees, as well as  

B. the development of special safeguards for other (non-criminal) legal regimes with 
specific foundations, applications, and exceptions.  

 
 

A. Defining Criminal Law and Its Limits 
 

Criminal law has developed specific guarantees for protecting civil liberties since the 
Enlightenment. Due to this long historical development and the dominance of criminal law-
based guarantees, the following concept on the limits of security law starts with three 
fundamental questions: (1) Does criminal law have specific features which differentiate it 
from the other regimes of security law and which can justify and define the range of 
specific guarantees applicable to criminal law? (2) Which limits exist or can be developed 
based on the range of these guarantees in order to guard against a too far-reaching 
preventive criminal law? (3) Can these limits for criminal law be reduced by creating a 
“light criminal law” (e.g. an “administrative sanction law”) with more lenient penalties and 
attenuated guarantees compared to traditional criminal law? 

 
1. The Definition of Criminal Law and the Justification  

of Specific „Penal” Guarantees 
 

The severity of criminal sanctions alone cannot be viewed as a specific feature of 
criminal law and as a special justification of its guarantees, since grave consequences – 
including the deprivation of liberty – can also be found in other regimes of (esp. public) 
law. For this reason, the main particularity of the legal consequences of criminal law lies in 
the combination of a sanction with ethical blame (e.g., connected with the criminal label 
provided by the legislature, which defines crimes esp. by specific names for „criminal” 
sanctions). In addition, sanctions of criminal law go beyond the restitution of illegal 
enrichment and beyond measures necessary for the technical prevention of future acts (e.g., 
by police law) or other specific legal purposes (such as taxation). What distinguishes 
criminal sanctions from the preventive measures of German police law, from the 
confiscation measures for re-establishing the status quo ante, and from the other measures 
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listed above is its imposition of the legal detriment with the goal of deterring the perpetrator 
and/or the general public.  

Based on this concept, specific guarantees of criminal law can indeed be justified in 
light of the combination of these severe factors of blame, detriment, and the “use” of the 
perpetrator to deter others (a mechanism that can be called into question with respect to its 
operability and the legitimacy of “using” the perpetrator to deter others). In addition, these 
special guarantees of criminal law historically originated in reaction to specific abuses and 
risks of criminal law which continue to exist in many legal orders. Such special guarantees 
safeguarding against typical abuses of criminal law include, for example, the principle of 
„nullum crimen sine lege parlamentaria”, the rejection of an analogous application of 
criminal statutes, the principle „ne bis in idem”, or the necessary proof beyond reasonable 
doubt. 

The characteristic features of this definition of criminal law and the scope of its 
guarantees can be found in slightly different variations in the concepts of criminal law and 
criminal sanctions as developed by constitutional courts and human rights courts. For 
example, the respective Engel criteria of the European Court of Human Rights define 
criminal sanctions by (1) the classification of the measure in national law, (2) the nature of 
the offence (esp. its aim and purpose), and (3) the degree of severity of the penalty risked 
(with no minimum requirement for criminal sanctions). If sanctions are not characterized by 
the legislature as criminal, the ECtHR does not judge them to be criminal as long as they 
only re-establish the status quo ante or are focused on future prevention. This means that 
the confiscation of the proceeds of crime or of dangerous instruments used to commit 
crimes, as well as other purely preventive measures do not fall under the concept and the 
guarantees of criminal law if the legislature does not label these instruments as criminal and 
does not attach any ethical blame. Thus, based on the ECtHR definition of crime, the 
legislator can exclude the legal consequences of police law, intelligence law, the laws of 
war, and civil asset confiscation from an application of the criminal law guarantees if he 
defines these legal consequences properly. As a consequence, purely compensatory and 
purely preventive regimes have to be restricted by their own guarantees and limits. 

Contrary to these legal regimes, the preventive criminal law discussed above is 
unquestionably part of criminal law since it combines ethical blame (through its designation 
and classification by the legislature) with grave legal consequences going far beyond 
restitution and direct (“technical”) prevention and instead aims to deter the perpetrator and 
the general public from further acts.  

 
 

2. The Specific Limitations for Preventive Criminal Law 
 

The above-mentioned alignment of preventive criminal law leads to the question of 
whether constitutional law or dogmatic principles of criminal law are able to effectively 
limit a preventive criminal law that has become excessive. This question becomes relevant, 
for example, if the legislature decides to criminalize purely subjective criminal ideas or 
everyday actions performed with criminal purpose. An example of the latter is a recently-
enacted German statute criminalizing the collection of assets with the intention to finance 
terrorist acts. In the hearing of the expert commission of the German parliament, I argued 
that this extension of criminal law comes quite close to criminalizing pure thoughts and 
contradicts the principles of criminal law and possibly also the constitutionally protected 
principle of culpability.     
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In German law, the principle of culpability is not mentioned in the text of the 
Constitution, but is recognized by the Federal Constitutional Court as a special 
constitutionally protected principle. The Federal Constitutional Court requires that the 
penalty must be proportionate to the gravity of a criminal act and the perpetrator’s degree of 
fault: Culpability is thus both „one of the legitimizing reasons for, as well as the outer limit 
to imposing and enforcing a prison sentence.” The basis for punishment lies in the offender 
being guilty of „reproachable wrongdoing”. Thus, culpability for an action must be derived 
from a combination of both objective wrongdoing and personal fault. For this reason, one 
can argue that the respective statutes of preparatory criminal law are only legitimate if they 
are not only based on subjective intentions of the perpetrator but also require indicative 
objective elements of crime.  

In a similar way, it is possible to develop limits against other types of „inchoate 
offences”, „abstract endangerment statutes”, or other types of preventive criminal law. 
Under German law, for example, limits for statutes designed to safeguard vague social 
interests (like the public peace) can be based on the constitutional requirement of a 
legitimate aim and a proportional means of protection, or (less binding but more specific) 
the dogmatic requirement that criminal statutes should only protect precisely defined legal 
interests. These examples illustrate that constitutional law and legal doctrine are capable of 
developing at least some adequate limits for preventive criminal law. 

 
 

3. Recognition of a “Light Criminal Law” with Attenuated Guarantees 
 

According to the Engel criteria of the ECtHR described above, the scope of criminal 
law with its specific guarantees encompasses not only the traditional core criminal law but 
also the regimes of so-called administrative criminal law, administrative sanction law, and 
the law of regulatory offences (e.g., the German Ordnungswidrigkeitenrecht). In the context 
of administrative criminal law, the Court stresses that „there is nothing in the Convention to 
suggest that the criminal nature of an offence, within the meaning of the Engel criteria, 
necessarily requires a certain degree of seriousness” (emphasis added). It reiterates that 
„the lack of seriousness of the penalty at stake cannot deprive an offence of its inherently 
criminal character” (emphasis added). Thus, as far as administrative offences are 
concerned, there is no requirement in the jurisprudence of the ECtHR of a certain minimal 
degree of ethical blame, a factor that traditionally forms the basis of criminal culpability in 
national penal law regimes. The ECtHR deals with minor offences in a more flexible 
manner and extends its application of Article 6 of the Convention to include such cases if 
the nature of the administrative offence in question protects values or interests of society 
that are „usually protected by criminal law” and if „the aim of administrative sanctions is 
to punish offenders and to deter them from reoffending” (emphasis added). In these cases, 
the sanctions are imposed „on the basis of the gravity of the impugned conduct, and not of 
the harm caused”. 

Within these administrative offences, the ECtHR distinguishes between two types: the 
first category comprises so-called minor or petty crimes, which have often been removed 
from the core criminal law in the course of decriminalization due to the minimal nature of 
wrongdoing involved and in order to unburden the prosecution office (e.g., with respect to 
the above-mentioned traffic offences). The second category consists of administrative 
offences whose prosecution is conducted by a special supervisory authority within its 
general competence for the overall regulation of a particular field, such as agriculture or 
financial markets.     
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This broad concept for the guarantees of „criminal law” and „criminal fines” leads to 
the question of whether the limits of criminal law – which were historically developed for 
core criminal law – can be softened for legal regimes that dispense with terms of 
imprisonment and limit their sanctions to monetary fines or other alternative sanctions for 
cases of minor wrongdoing. Such attenuation is accepted by the ECtHR to a certain degree: 
The Court has accepted the fact that the two categories of administrative offence are both 
prosecuted and adjudicated in the first instance by the same administrative body. However: 
“decisions taken by administrative authorities which do not themselves satisfy the 
guarantees of Article 6 § 1 of the Convention must be subject to subsequent control by a 
judicial body that has full jurisdiction”. Yet, even in the subsequent judicial proceedings, 
procedural tools such as conducting proceedings in writing, fast-track procedures, and the 
limitation of evidence in order „to deal quickly and efficiently with petty offences” are not 
per se impermissible, provided the procedure still satisfies the main purpose of Article 6 of 
the Convention, namely, to „guarantee the right of an accused to participate effectively in 
his criminal trial”. Other guarantees of the ECHR might also be attenuated for „offences of 
a minor character.” This can apply with regard to the right of appeal to a superior court 
(Art. 4 of Protocol No. 7). There is also an exception with regard to the principle of ne bis 
in idem (Art. 4 of Protocol No. 7) if a criminal sanction and a „regulatory offence” differ in 
their essential elements. 

However, even for minor administrative offenses, the Court does not accept wide-
reaching limitations, for example, with respect to the right to be informed of the accusations 
and to prepare for defence, to have an oral hearing, to ask for exonerating witnesses or 
experts, to use the services of a translator free of charge, to receive reasons for the verdict 
as well as with respect to the principle of the finality of judgments. The same holds true 
with respect to the principle of nulla poena sine lege (Art. 7). In all cases, the Court 
addresses the individual complaints and procedures as a whole.  

This illustrates that the ECtHR compensates to a certain degree its broad and rigid 
concept of „criminal law” and „criminal sanctions” by applying flexible legal consequences 
with respect to the relevant guarantees. However, this flexible application of these 
guarantees was developed chiefly for petty offences. In addition, in various decisions the 
Court has declared that the degree of some procedural guarantees depends, inter alia, on 
„what is at stake”. The Court also stressed that there „are clearly ‘criminal charges’ of 
differing weight” and it justified the need for a public hearing with regard to the „financial 
severity” and the „significant degree of stigma” of the penalties and with regard to the loss 
of the “professional honor and reputation of the persons concerned.” This modulation of the 
level of guarantees according to the gravity of the intrusion is justified especially by the 
principle of proportionality: the more serious an intrusion in civil liberties is, the higher the 
level of procedural safeguards must be. 

As a consequence, the system of protective guarantees does not jeopardize a 
decriminalization of petty offences or the efficiency of administrative and sanctioning 
proceedings in the above-mentioned second category of administrative offences. However, 
there are also limits for such attenuations, especially for cases with significant financial 
penalties. This is relevant, for instance, with respect to the methods used in calculating the 
sometimes staggering fines that can be found in EU competition law. For example, 
regarding limits to administrative discretion and the minimal level of specificity exhibited 
by the applicable fining guidelines, the current state of affairs in cartel enforcement appears 
troubling, considering the gravity of the sanctions imposed. In some of these areas there 
seems to be an urgent need for reform. A more detailed critical assessment of these proceedings 
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under the ECHR, EU law, and national constitutional law is therefore called for. However, the 
present analysis shows that there are limits and guarantees which can be used.  

 
 

B. Defining the Limits of Crime Control Outside Criminal Law 
 

In order to avoid a security law without restrictions, there must also be limits on 
measures outside criminal law. This is especially the case with respect to the above-
mentioned legal regimes of police law, intelligence law, the laws of war, civil law, and 
private compliance regimes. If these regimes are employed for the purpose of crime control, 
constitutional or dogmatic limitations, I suggest that they should be developed in the course 
of a three-stage review procedure: (1) checking for elements of criminal law, (2) applying 
general principles of constitutional law and international human rights law, as well as (3) 
verifying the prerequisites, specific limits, and dogmatic principles of the respective non-
criminal control regimes. 

 
 

1. Checking for Elements of Criminal Law 
 

In an initial check for limits of specific control regimes used against crime, the 
question dealt with above of whether the respective measures used for crime control 
purposes fall within the concept of criminal sanctions should be analysed, for example, 
according to the Engel criteria of the ECtHR. If this question is answered in the affirmative, 
the traditional guarantees of criminal law are applicable, possibly with some attenuation for 
administrative sanctions that deal with less serious offences.  

This would be the case, for example, if short-term security arrests under police law 
were used not only for the prevention of danger but also for purposes of deterrence and 
punishment. The same would apply if a so-called civil asset forfeiture were not limited to 
the profits of crime or to clearly preventive purposes but rather extended to other assets 
belonging to the suspect. Due to such a „surplus”, the confiscation would be a penalty and 
as such subject to the guarantees of criminal law.   

 
 

2. Applying General Principles of Constitutional Law  
and International Human Rights Law 

 

If the special guarantees of criminal law are not applicable, general principles of 
constitutional law and international human rights must be considered.  

 
 

a) Example: Police Law and Intelligence Law 

The main fields of application for these general guarantees are coercive police powers 
and powers of intelligence agencies used for information gathering. For these cases, the 
fundamental rights at issue (e.g., rights concerning the protection of liberty, privacy, and 
the home) in connection with the principle of proportionality apply. The requirement of a 
statutory reservation for a parliamentary law allowing limitations of fundamental rights also 
plays an important role. The German Constitutional Court has announced a multitude of 
decisions that nullify the procedural powers of police law and intelligence law, for example, 
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with regard to online searches (forensic software) or data mining. In this field of procedural 
powers, constitutional guarantees in the area of criminal law and those in the area of police 
law are often quite similar. The respective guarantees for the information-gathering 
activities of intelligence agencies are generally less strict, since the information collected in 
this context is used only for monitoring purposes and generally not for more serious 
consequences such as arrest or conviction (as may be the case under criminal law). 

 
 

b)  Example: Confiscation Law 
 

The important function of general constitutional guarantees in the field of crime 
control can also be seen with respect to non-criminal confiscation measures. If confiscation 
measures are criminal sanctions, this implies inter alia the presumption of innocence (Art. 
6 § 2 ECHR) so that the underlying crime and its connection with the confiscated assets 
must be proven beyond reasonable doubt. If, however, confiscation measures are limited to 
re-establishing the status quo ante or if their only aim is to prevent future crime (e.g., by 
confiscating instruments for committing crime) the guarantees of criminal law do not apply. 
However, this does not exclude constitutional protection. In these cases, the general 
safeguards for protection may be applicable, especially the protection of property (Art. 1 of 
the Protocol No. 1 of the ECHR) and the right to a fair trial in civil matters (Art. 6 of the 
Protocol No. 1 of the ECHR).  

According to the ECtHR, these non-criminal guarantees do not exclude civil 
conviction orders based on a preponderance of evidence or with a high probability of illicit 
origins, as well as a reversal of the burden of proof. Similar results for non-criminal 
confiscation can be expected under EU law (esp. Art. 17 EUC). Contrary to these 
interpretations, under German constitutional law, the protection of property goes further: it 
requires the court, after exhausting all available evidence, „to be convinced that the assets 
concerned were obtained illegally”. Thus, this example shows that substantial legal 
guarantees are also possible outside criminal law in other legal regimes. However, these 
guarantees may be weaker, less developed, and more insecure than those of criminal law, 
due to the lesser intrusiveness of the respective measures. 

 
 

3. Verifying the Prerequisites and Specific Limits  
of Non-Criminal Control Regimes 

 

As illustrated above, the control regimes outside of criminal law are often able to 
provide more efficient interventions than criminal law can, since they are designed for 
specific situations and purposes. For example, the laws of war deal with exceptional threats 
by serious armed attacks. Intelligence law was developed as an early warning system 
against special dangers to the state. And in many legal orders, preventive police laws are 
particularly suited to dealing with the prevention of future dangers. For these reasons, the 
decisive limits to the application of these alternative control regimes outside of criminal 
law are often to be found in the prerequisites for their application. This tends to be easily 
forgotten in light of the multitude of political announcements regarding wars or specific 
emergency programs against crime. 
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a)  Example: The Laws of War 
 

Special prerequisites for application play a major role in the laws on armed conflicts. 
These laws are used in “wars” on terror, on drugs, on organized crime, or in cyberwars in 
order to justify specific actions that would not be legal in times of peace. However, the 
main goal of ius in bello is to limit armed conflicts with a high military potential; thus it 
contains a variety of important limits and protective guarantees.  

These limits and guarantees of the laws of war are most illustrative for 
methodological purposes. They show that the aims and tasks of the different special 
regimes used in crime control are not only decisive for the limits of applying the respective 
regimes as such and at all. In addition, the aims and tasks of the various regimes as well as 
their typical subject matter are also affecting the types, the intrusiveness and the guarantees 
of respective control measures or powers admissible under this regime. For this reason, 
these two types of limits and safeguards have to be discussed in more detail. 

aa) The essential prerequisite for applying the laws of war is either an international or 
a non-international armed conflict. In the context of an initiative against serious crime (a 
“war on crime”), the rules on non-international armed conflicts are more important. These 
rules are found primarily in Article 3 of the Geneva Conventions I–IV, in their first 
additional protocol, and in customary international law. According to these rules, a conflict 
does not qualify as a non-international armed conflict unless a certain duration and a certain 
intensity are reached that surpass those of „internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature” (Art. 1 AP I and Art. 
8 (2) (f) Rome Statute). The total number, the duration, the weapons used, the number of 
combatants and victims, as well as the destruction caused by the acts of violence must be 
comparable – in their nature and their effect – to military attacks between regular armed 
forces of belligerent states involved in an international armed conflict. Therefore, the ICTY 
stated in the Tadić case “that an armed conflict exists whenever there is a resort to armed 
force between States or protracted armed violence between governmental authorities and 
organized armed groups or between such groups within a State”. This is a quite rigorous 
requirement that does not allow for the application of the laws of war against „mere” large 
organized criminal groups.  

bb) However, limitations of the laws on war lie not only in the requirements for their 
application but also within the range of their application. Such limitations result especially 
from the system for distinguishing among different types of people which typically take 
part or suffer in armed conflicts: The laws define who can act under the respective powers 
and which persons can be attacked under which conditions. A major protective means here 
lies in the distinction between „combatants” and „civilians”, both of whom are protected in 
a specific way under international humanitarian law. Pursuant to Article 3 of the Geneva 
Conventions and Article 43 Additional Protocol I, combatants are defined as members of 
the armed forces of a party to an international armed conflict. Thus, the invention of a third 
(new) category of „illegal combatant”, which has neither the protection of a combatant nor 
that of a civilian, is highly problematic. Yet, the conflicts of the 21st century are 
characterized by civilians who participate directly in armed conflict. Therefore, the 
Internatioal Committee of the RedCross (ICRC) has developed criteria that must be 
fulfilled before civilians lose the benefits of their protective „civilian” status as a 
consequence of direct participation in the conflict. The three ICRC criteria for direct 
participation in hostilities are as follows: a likely „threshold of harm”, which would be 
„caused directly” by the act in question with a „belligerent nexus”.   
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A similarly problematic concept for extending the powers of the laws on armed 
conflict is the concept of „targeted killing” if it is used in a non-international conflict that is 
not clearly defined in terms of scope and time. In this context, „targeted killing” describes 
some states’ practice of killing pre-selected individuals who neither pose an immediate 
direct threat to other individuals nor are executed as enforcement of a death penalty on the 
basis of a criminal proceeding. The oftentimes missing link to the battlefield and the lack of 
a trial of the targeted individual raises severe concerns as regards a violation of 
international humanitarian law and international human rights. This concern is fueled 
particularly by recent operations of “target killings” which were not performed against 
regular „combatants” on the battlefield or which concerned targeted individuals who were 
linked to irregular armed groups within armed conflicts. Without the concept of “unlawful 
combatant” these persons are categorized as „civilians” under international humanitarian 
law and might only be attacked „for such time as they take a direct part in hostilities” (Art. 
51 (3) AP I).  

In an armed conflict, legal limits concern even the guiding principle for war powers, 
namely that of military necessity. This principle, on the one side, permits the killing of 
persons, the demolition of houses, and the occupation of territory. On the other side, it also 
limits military actions only to those actions that are „necessary” for the realization of 
military aims. Therefore, the dogma of “military necessity” simultaneously both legitimates 
and limits military actions. Additionally, the laws of armed conflict are guided by the 
principle of proportionality and humanity in order to keep the conflict as „humane” as 
possible and to avoid unnecessary harm. Further protective rules also originate from the 
general principles of international human rights law, which are applicable as lex generalis 
in addition to the lex specialis of the laws on armed conflicts. This illustrates that the 
concept of legal limits and guarantees for crime control outside criminal law works even 
within the laws of war, however that their scope and content are influenced by the special 
regime. 

 
 

b)  Emergency Security Laws 
 

Special prerequisites of specific legal regimes can also be important for emergency 
laws that allow intensive state intervention in emergency situations. France’s currently 
applicable emergency law (whose prolongation and codification is under discussion) 
permits the proclamation by the Council of Ministers of a state of emergency for 12 days; 
subsequent prolongation is possible only by parliamentary law. The present emergency law 
in France allows warrantless searches and seizures, access to systems of information 
technology, establishment of security zones with limited accessibility, dissolution of 
groups, house arrest and residence requirements, bans on assemblies and the closing of 
meeting places, seizure of weapons, as well as drafting to military or civil service. This area 
of law shows again that the threats to civil liberties posed by crime control arise not only in 
the context of penal law but also – and even moreso – within the framework of other 
systems of crime control. As a consequence, the efforts made in criminal law since the 
Enlightenment to protect civil liberties must also be undertaken in these alternative crime 
control regimes. 
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IV.  Summary, Evaluation and Future Research 
 

A. The Emergence of Security Law 

The global risk society is characterized by new and complex crimes, an increasing 
fear of crime, a dogma of risk prevention, and a shift in criminal policy from traditional 
criminal law to preventive security law. The emerging new architecture of security law 
combines new forms of preventive criminal law with other preventive legal regimes into a 
new risk-oriented security law. 

Since definitions are always functional and serve specific objectives, a research 
approach to crime control can define this new ‘security law” as the norms dealing with the 
prevention of risks caused by human activities. Applying a more focused approach in 
criminal law and criminology, these activities can also be specified as acts that are or 
should be covered by criminal law. Such a narrower focus concentrates on more serious 
acts and respective control methods. This restriction increases the chances of finding more 
commonalities and achieving better results for controlling crime in view of a tailored future 
criminal policy. In addition, the term „security law” should be limited in its definition to 
law aimed at eliminating risks, dangers, and detriment (and not only punishing culpable 
perpetrators, as is the case in criminal law). 

Defining security law in this way unites various legal regimes, especially preventive 
criminal law, administrative criminal law, police law, intelligence law, the laws of war, and 
civil law. One could also add elements of the laws relating to migrants and foreigners, or 
telecommunication law. With respect to the goal of providing security,  criminal law is 
losing its monopoly in the field of crime control. For the purpose of security, criminal law 
is also being reshaped from a repressive to a preventive tool. This leads to the significant 
changes in criminal law described above, in both the fields of substantive law and 
procedural law. 

 

 
B. The Advantages for Security 

 

The shift from repressive criminal law to prevention and the combined use of various 
legal regimes unquestionably contribute to a more effiicient crime control. This is primarily 
accomplished by a simple additive effect, since, in principle, these different regimes act 
independently from each other. Yet, the combined use of the various regimes also leads to 
additional synergies, especially if information gathered within the legal regimes is 
exchanged or joint actions are executed. In specific cases, the regime combination may also 
lead to undesirable results and tension (e.g., when the risk-based power of police law is 
combined with a preparatory offense in criminal law). However, such effects can be 
minimized by adequately crafting legal provisions.  

All in all, and from a security perspective, the bundling of these various legal regimes 
can certainly improve security. In the present-day risk society, there is no alternative to 
embracing this new preventive approach and to the bundling and intergration of various 
legal regimes for controlling complex crime. 

 

 
C. The Detriments to Civil Liberties 

 

The negative effect of this new orientation concerns civil liberties. Based on the 
above analysis, three separate grounds can be identified that are responsible for this 
curtailing effect:  
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The first reason is that the new threats and fear of crime are leading to a climate 
which gives priority to the objective of security, whereas civil liberties and especially 
privacy protection become secondary interests. This development is responsible, for 
example, for shaping a legal landscape in which criminalization is increasingly extended to 
the preparatory phase or in which new investigation tools (such as online searches of 
computers) are implemented and accepted. 

The second reason for the loss of civil liberties is the fact that „prevention”, „risk 
reduction”, and „security” are, in principle, borderless concepts. Whereas the traditional 
criminal law concept of a previously committed culpable wrong deals with a concrete and 
fixed fact in the past, prevention depends on an open and future-oriented prognosis. In 
todays complex society, there are always risks (some of them are expected in daily life) and 
absolute security is not possible. In an atmosphere of serious new risks (e.g., terrorism) and 
voter-oriented policies based on „governing by fear of crime” there is always more that can 
be done for security and an incentive to do so. 

The third reason for the loss of civil liberties is the most interesting one and came to 
light in the course of the above analysis: The analysis showed that there are immense 
discrepancies between the various disciplines of security law with regard to legal 
guarantees, despite the fact that the constitutional starting points, for instance, are quite 
similar. This is due to the fact that the aims and tasks of the various regimes used for crime 
control are very different. Throughout the course of this analysis, the respective 
consequences became especially clear for the laws of war: Whereas most criminal justice 
systems have abolished the death penalty, the laws of war still permit the killing of persons 
without any preceding judicial control mechanisms whatsoever. The reasoning for this 
significant difference results from the different tasks of the various legal regimes. However, 
such differences also illustrate that major changes in legal safeguards can easily be 
condoned by bringing a certain case from one legal regime under the roof of another. This 
is the case, for example, when the competence of intelligence agencies is extended to 
certain crimes or when the prosecution of a terrorist or criminal organization is considered 
to be fighting war by assuming an armed conflict. Such shifts of entire concepts are the 
most serious threats to civil liberties discovered in the above analysis.  

 
 

D. Future Research 
 
This result has an important influence on the continuation of future research on the 

new security law: We can solve the questions relating to the limits of security law only if 
we take an indepth look at the aims and tasks of the various regimes contributing to the 
emerging security law. With respect to future criminal policy, we must especially analyse 
and reconsider the basic elements of the present security architecture.  

Thus, the present threats of complex crime might lead to fundamental changes in the 
present system of police law, intelligence law, the laws on war, and others The need for 
such a holistic approach justifies the overall analysis and the above definition of a security 
law. Comparative law research also indicates that there are alternatives to our present 
solutions. For this reason, research in security law and its architecture is just beginning.  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ  

НА СПАРКИ АД РУСЕ 
 

д-р инж. ик. Мирослав Ганчев 
 
 

Анотация: Определяне на икономическия потенциал на Спарки АД Русе: Определяне 
на икономическия потенциал е от съществено значение за съществуването на про-
мишлено предприятие на пазара и вземане на стратегически решения и изготвяне на 
бизнес план за действие в краткосрочен и дългосрочен период. 
 

Ключови думи: икономически потенциал, стратегически план, ефективност и др. 
 

Abstract: Determining the economic potential of Sparky AD: Determining the economic 
potential is essential to the existence of industrial enterprise in the market and making 
strategic decisions and drawing up a business plan for action in the short and long term.  
 

Key words: economic potential, strategic plan, efficiency, etc. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Като показател и критерий за ефективността от използването на икономическия 

потенциал, ще използваме коефициента за потенциалните възможности на предприя-
тието, който се изчислява като отношение между потенциалната печалба и фактичес-
ката такава за определен период от време.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Предприятието, което ще разгледаме е Спарки АД Русе  и е със стогодишна тра-

диция в областта на машиностроенето.1 Основната дейност на Спарки АД, гр.Русе е 
производство и търговия със земеделски, транспортни, пътно-строителни и други 
машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем. Дружеството произ-
вежда обработени и заварени конструкции за повдигателни и пътностроителни 
съоръжения, селскостопански машини, мотокари, селскостопански машини и др. 

 

Първият етап в анализа на ефективността от използването на икономическия 
потенциал е анализ на данните в стойностно изражение. Разгледани са стойностните 
показатели за няколко периода. В случая се разглеждат данните за шест периода. 
Данните, с които разполагаме, са взети от счетоводните документи, годишните фи-

                                                 
1 Краткото резюме и представяне на Спарки АД, Русе от историческа и правна гледна точка е 
следното:  
Спарки АД, гр.Русе, е с предмет на дейност производство и търговия със земеделски, транс-
портни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под 
наем. Спарки АД е основано през 1907 г. като немска „Машинна фабрика Евгени Мюлхаул и 
СИЕ“ за земеделски машини, мелнично оборудване и турбини. В периода 1947-1980 г. Фирма-
та се е специализирала в областта на селскостопанското машиностроене, а през 1980-1990 г. в  
транспортно-строително машиностроене. През 1989 г. фирмата е преименувана  на Агромаши-
на Русе. През 1997 г. Sparky Gmbh, Берлин, закупува 70% от капитала на Дружеството от 
Агенцията за приватизация  и от този момент дружеството се преименува от Агромашина ЕАД 
на Спарки АД.  
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нансови отчети за приходите и разходите, счетоводния баланс, които ежегодно се 
обявяват в Търговския регистър до 30 юни следващата на отчетната година съгласно 
чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството. [1] 

Да разгледаме как стоят нещата в Спарки АД за 2008 г.: Тук се вижда прираст 
на някои обемни показатели, освен намаление на разходите за суровини и материали 
(намаление с 25,6% в сравнение с 2007 г.), разходите за обичайна дейност (намаление 
с 44,6% в сравнение с 2007 г.), печалбата от обичайна дейност (намаление с 30% в 
сравнение с 2007г.) и съответно и оптимизиране на числеността на персонала (нама-
ление с 52 човека или  8,2% в сравнение с 2007 г.). Предполагаме, че увеличението на 
заплащането на труда е свързано с оптимизирането на персонала и повишаването на 
заплатите.  

За следващия период 2009 г. има намаление на всички стойности като се започ-
не с разходите за персонала с 56% в сравнение с 2008 г., разходите за суровини и ма-
териали с 83% в сравнение с 2008 г., разходите за обичайна дейност с 40% в сравне-
ние с 2008 г., намаление на първоначалната стойност на производствените дълго-
трайните активи с 24,2% в сравнение с 2008 г., намаление средносписъчната числе-
ност на персонала с 52,4% в сравнение с 2008 г. и отчитане на загуби от обичайна 
дейност.     

За период 2010 г. има също намаление на разходите за персонала с 10% в срав-
нение с период 2009 г. Налице е увеличение на разходите за суровини и материали с 
45% в сравнение с 2009 г., което води и до увеличение на разходите за обичайна 
дейност с 26% в сравнение с 2009 г. Намаление има на първоначалната стойност на 
производствените дълготрайните активи с 40%. Извършена е и тотална оптимизация 
на персонала с 78 човека или с 28%. От всичко посочено до момента се вижда, че 
загубите от обичайна дейност са по-малки в сравнение с 2009 г. с 42%. Кризата в све-
товен мащаб е повлияла на дейността на предприятието, т.к. огромна част от продук-
цията им е за износ.  

Нещата за 2011г. са малко по-благоприятни. Тук се отчита и повишаване на 
стойностите на някои показатели в сравнение с 2010 г. Има повишаване на разходите 
за персонала с 66% в сравнение с 2010 г. Увеличават се разходите за материали с 
213% в сравнение с 2010 г. Това води след себе си до увеличаването на разходите за 
обичайна дейност с близо 84% в сравнение с 2010 г. и съответно до увеличаване на 
себестойността на продукцията. Намалението на първоначалната стойност на дълго-
трайните активи е с 23,2%. Наети са допълнително 112 човека, с което се обяснява 
увеличението на разходите за персонала. Но независимо от увеличените разходи, 
предприятието не може да излезе на печалба и загубата е по-малка в сравнение с 2010 г., 
т.е. с 61% в сравнение с 2010 г. 

За 2012 г. нещата са в следния вид. Увеличение на почти всички показатели с 
изключение на разходите за суровини и материали и разходите за амортизация в 
сравнение с 2011 г. Тук имаме увеличение на разходите за възнаграждения и осигу-
ровки на персонала с 11% в сравнение с 2011г. Увеличение на разходите за обичайна 
дейност, което както знаем също рефлектира върху стойността на продукцията, е с 
28% повече в сравнение с 2011 г. Тук е налице леко повишаване на първоначалната 
стойност на дълготрайните активи с 4% в сравнение с 2011 г. Имаме и увеличение на 
персонала с 13 човека или с 4% в сравнение с 2011 г. Печалба и през тази година 
няма като причините са посочени по-горе, но за сметка на това загубата е по-малка с 
18% в сравнение с 2011 г.  
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По нататъшните действия и насоки за изследване на икономическия потенциал 
е свързан с прехода от обемни показатели към структурни показатели. Целта е анализ 
и определяне на тенденциите във връзка с изменение на дейността на предприятието 
и влиянието на всички тези изменения върху показателите за активност на предприя-
тието.  

Стойностната структура на производството (S) е отношението между разходите 
за обичайна дейност (∑)  и разходите за възнаграждения и осигуровки (V) в хил.лв. и 
за 2007г. е отношението[3]: 

                                                                                                                      (1.1.) 

Стойностната структура на производство за Спарки АД е съответно: за 2007 г. е 
7,34, за 2008г. – 3,77, за 2009 г. – 5,23, за 2010 г. – 7,29, за 2011г.– 8,10, за 2012 г.– 
9,39. 

 

Органическата структура на производството (h) се определя като отношение 
между първоначалната стойност на дълготрайните активи – ДМА и разходите за въз-
награждения и осигуровки V  е [4]: 

 

                                                                                                                 (1.2.) 

Съответно за Спарки АД се получават следните данни: за 2007 г. е 2,29, за 2008 г. е 
2,61, за 2009 е 4,51, за 2010 г. е 3,02, за 2011 г. е 1,40, за 2012 г. е 1,32.  

 
Капацитетът на оборудването (K) е отношението между стойностната структура 

на производство (S) и органическата структура (h): 
 

                                                                                                                     (1.3.) 

Капацитетът на оборудването за Спарки АД за изследвания период е: за 2007 г. 
е 3,21, за 2008 г. е 1,44, за 2009 г. е 1,16, за 2010 г. е 2,41, за 2011 г. е 5,78, за 2012 е 
7.12. 

 
Средният оборот на производствените активи (СОПА) са определя  със следния 

израз: 
 

                                                                                                        (1.4.) 

За Спарки АД: за 2007 г. – 3,65, за 2008 г. – 1,83, за 2009 г. – 1,38, за 2010 г.– 
2,74, за 2011г. – 6,5, за 2012 г.– 7,88. 

 
Коефициентът на осигуреност с ДМА (Kдма) се определя от отношението между 

първоначалната стойност на дълготрайните активи и средносписъчната численост на 
производствения персонал се определя по формулата[4]: 

 

                                                                       (1.5.) 
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Коефициентът на осигуреност с ДМА за Спарки АД е следния: за 2007 г. е 
21,70, за 2008 г. е 29,11, за 2009 г. е 46,42, за 2010 г. е 39,02, за 2011 г. е 19,21, за 2012 г. 
е 19,17. 

 
Нормата на нетните приходи (ННП) е отношението между печалбата от обичай-

на дейност и разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала и е[2]: 
 

                                                                                                        (1.6.) 

 
Нормата на нетните приходи за Спарки АД за изследвания период е следната: за 

2007г. – 1,37, за 2008 г. – 0,89, за 2009 г. е (-3.68), за 2010 г. е (-2,34), за 2011г. е (-
0.54), за 2012 г. е (-0.4). 

 
Нетното производство(НП) се определя по следния начин: 
 

   ,                                                                                            (1.7.) 

където за V – разходите за обичайна дейност,  
S – стойностна структура на производство. 

Данните за нетното производство за изследвано предприятие – Спарки АД са: за 
2007 г. – 14330 х.лв., за 2008 г. – 12326 х.лв., за 2009 г.– (-7675 х.лв.), за 2010 г.–        
(-3457 х.лв.), за 2011 г. – 1967, за 2012г. – 2836 х.лв. 

Печалбата се получава като от нетното производство се извадят разходите за 
възнаграждения и осигуровки. За Спарки АД за 2007г. е 8280 х.лв., за 2008 г. е  
5811 х.лв., за 2009 г.- (-10538 х.лв.), за 2010 г. – 6037 х.лв., за 2011г.- (-2311 х.лв.), за 
2012г.- (-1893 х.лв.). 

Капиталоемостта на нетната продукция (В) се изчислява като отношението 
между първоначалната стойност на дълготрайните активи и нетното производство и 
за  Спарки АД се получава съответно за 2007г. 0,96, за 2008г. е 1,38, за 2009г. е  
(-1.68), за 2010 г. е (-2.26), за 2011г. е 3,04, за 2012г. е 2,19. 

 
Нормата на потребление е отношението между капиталоемкостта на нетната 

продуция и органическата структура на производство и за Спарки АД се получава: за 
2007г. е 0,42 х.лв., за 2008 г. е 0,53 х.лв., за 2009 г. е 0,37 х.лв, за 2010 г. е (-0.75 х.лв), 
за 2011 е 2,17 х.лв., за 2012 е 1,66 х.лв.  

 
Нормата на натрупване (спестяване, събиране) N се определя със следната 

формула: 
 

N=1- ,                                                                                                             (1.8.) 

Където В – капиталоемкост на нетната продукция, 
             H –  органическа структура на производството. 
 

Нормата на натрупване за 2007 г. за Спарки АД е 0,58, за 2008 г.- 0,47, за 2009 г.– 
1,37, за 2010 г. – 1,75, за 2011г. – (-1.16), за 2012 г. –  (-0.66). 
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Потенциалът на натрупване или потенциалния прираст на производствените 
дълготрайни активи се получава по следния начин: 

 

Потенциал на натрупване = N.m,                                                                 (1.9.) 
Където N – нормата на натрупване и m – печалбата в х.лв. 
 

Потенциалният прираст на производствените дълготрайни активи за Спарки АД 
за 2007 г. е 4802,40 х.лв., за 2008 г. – 2731,17 х.лв., за 2009 г. – (-14437,06 х.лв.), за 
2010 г. – (-10564,75 х.лв.), за 2011 г. – 2680,76 х.лв., за 2012 г. – 1249,38 х.лв.  

Стойността на потенциалните производствените дълготрайни активи се получа-
ва като сума от потенциалния прираст на производствените активи и първоначалната 
стойност на дълготрайните активи и за Спарки АД за 2007 г. е 18627,40 х.лв., за  
2008 г. – 19758,17 х.лв., за 2009 г. – (-1533,06 х.лв.), за 2010 г. – (-2760.75 х.лв.), за 
2011г. – 8672,76 х.лв., за 2012 г. – 7479,38 х.лв. 

 
Потенциалната печалба (ПП) се определя със следното съотношение и за 

Спарки АД за 2007г. се получава: 
 

 , в хил.лв.                                                                        (1.10.) 

Данните за изследвания период са: за 2008 г. – 3686,54 х.лв., за 2009 г. –   
905,56 х.лв., за 2010 г. – 779,27, за 2011г. – (-514.65 х.лв.), за 2012 г. – (-287.47 х.лв.).     

  
Потенциалната нетна продукция (ПНП) в х.лв.: 

 

                                                                          (1.11.) 

Резултатите от изчисленията за Спарки АД са: за 2007г. – 19314,29 х.лв., за  
2008 г. – 14341,85 х.лв, за 2009 г. – 904,87 х.лв., за 2010 г. – 1227,68 х.лв., за 2011г. –
2834,62 х.лв., за 2012 г. – 3401,58 х.лв. 

  

Потенциалната работна заплата (ПРЗ) се получава по следния начин:  
 

                                                                                (1.12.) 
 

Съответно за Спарки АД данните са следните: за 2007г. – 2201,37 х.лв., за  
2008 г. – 4142,18 х.лв., за 2009 г. – (-245,41 х.лв.), за 2010 г. – (-333,02 х.лв.), за  
2011 г. – 953,06 х.лв., за 2012 г. – 718,68 х.лв.  

 

Потенциалната производителност на труда (в хил.лв.) – ППТ се определя се 
определя със следната формула, а именно: 

 

 . ( )                                                                            (1.13.) 

Резултатите за Спарки ООД: за 2007 г. – 22,45, за 2008 г. – 21,08, за 2009 г. –  
(-27.58), за 2010 г. – (-17.31), за 2011г. – 6,31, за 2012 г.– 8,71.    

 

От прегледа на данните могат да се направят някои съществени изводи за из-
следваните шест години от работата на предприятията, както и влиянието на иконо-
мическата криза върху дейността на предприятието. Това е свързано и с влошаването 
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на някои показатели. Това е свързано с влошаването на някои показатели, а именно: 
През 2008 г. се отчита намаление на капацитета на оборудване за Спарки АД с 45% 
спрямо предходната година, като в резултат на това е намален средния оборот на 
производствените активи. Увеличен е коефициента на осигуреност с ДМА, което е 
положителна тенденция, но от друга страна имаме повишаване на показателя за орга-
ническа структура на производството с 14% и нормата на потребление с 26%, което е 
добре за потенциала на предприятието. От друга страна капиталоемкостта на нетната 
продукция е увеличен с 44% в сравнение с 2007 г., което е отрицателна тенденция. А 
това води след себе си и до намаляване на печалбата на предприятието с 30% в срав-
нение с предходната година.  

За 2009 г. са налице следните изменения на показателите за Спарки АД: Нама-
ление на капацитета на оборудването с 19%, увеличение на органическата структура 
на производството с 73%, увеличение на коефициента на осигуреност с ДМА с 60%, 
което е свързано и с значително намаляване на капиталоемкостта на чистата продук-
ция, нормата на потребление и намаляване на оборота на производствените активи с 
25%. Значителното намаляване на последния показател е  удар върху дейността на 
предприятието. Това е годината, в която предприятията от отрасъл „Машиностроене“ 
почувстваха осезаемо влиянието на икономическата криза, защото огромна част от 
продукцията е за износ. За първи път предприятието отчита загуба  и това се дължи и 
на инвестиции в оборудване, заеми и др.  

Ситуацията в Спарки АД за 2010 г. е: Имаме положително нарастване на капа-
цитета на оборудването с 107,8%,  намаляване на коефициента на осигуреност на 
ДМА с 16%, което води след себе до намаление на капиталоемкостта на чистата 
продукция и намаляне на нормата на потребление. Единственото положително за то-
зи период е по-малката загуба на предприятието.  

Следващият за Спарки АД период 2011г. е свързан с значително нарастване на 
капацитета на оборудването с 140%, чувствително намаляване на коефициента на 
осигуреност с ДМА в предприятието с 49%, намаляване на органическата структура 
на производството с 46%, нарастване на капиталоемкостта на чистата продукция, 
което е отрицателно явление и като компенсация на това е нарастването на нормата 
на потребление и намаляване на загубата в сравнение с предходната година.  

За Спарки АД 2012 г. се отличава с увеличение на капацитета на оборудването с 
23,2%, незначително намаление на коефициента на осигуреност с ДМА с 0,2%, 
положителна тенденция към намаление на капиталоемкостта на чистата продукция с 
27,7% и намаление на органическата структура на производството с 5,7%, увеличе-
ние на средния оборот на производствените активи с 21,2% в сравнение с предходна-
та 2011 г. Отрицателната тенденция е към намаляване на нормата на потребление с 
23%, която се компенсира от намаляване на загубата на предприятието в сравнение с 
предходната година, като за 2012 г. е в размер на 1878000 лева.  

Методът на оценка за използването на икономическия потенциал се изразява 
чрез потенциалните нива на някои икономически показатели. Потенциалните стой-
ности на показателите намират изражение в отчетните стойности на показателите за 
съответния отчетен период, следващ разгледания. Както се посочи по-горе, оценката 
на икономическия потенциал на предприятието се извършва чрез съпоставяне на 
потенциалните стойности на показателите, изчислени по данни за предходния период 
с фактическите данни за отчетния период и при получаването на отрицателен резул-
тат имаме неизползване на икономическия потенциал или резервите, а положителна-
та стойност представлява прираст на икономическия потенциал за сметка на подо-
бряване на структурата на производство и др.   
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От анализа на данните могат да се направят някои изводи за Спарки АД: За раз-
глеждания период 2008 г. има неизползване на производствените ДМА, съответно и 
коефициента на осигуреност с ДМА, както и нетната продукция. Всички други по-
казатели превишават потенциалните стойности на показателите, като фактическата 
стойност на производствените ДМА не достига и 50% от потенциалната стойност. 
През 2009 г. се отчита неизползване на печалбата, нетната продукция и всички други 
показатели прехвърлят стойността на потенциалните стойност на съответните показа-
тели. Това е в резултат или на намаляване на наетите работници, с което са намалени 
разходите за заплати и осигуровки, или намаляване на стойността на производстве-
ните ДМА и оттам повишаване коефициента на осигуреност с ДМА, като производи-
телността е почти същата в сравнение с предната година. Това е в резултат на настъ-
пилата икономическа криза и свиването на пазара в страната и в чужбина. За 2010 г. 
има непълно използване на потенциала на печалбата и нетната продукция. Останали-
те фактически показатели за съответния отчетен период  прехвърлят потенциалните 
стойности. Наблюдава се намаляване на стойността на производствените ДМА, не-
значително изменение на коефициента на осигуреност с ДМА, работната заплата и 
производителността на труда. За период 2011г. положението е аналогично, като е на-
лице непрехвърляне на потенциалните стойности за повечето показатели. Отново има 
намаляване на производствените ДМА, съответно коефициента на осигуреност с 
ДМА. Аналогично е положението и за период 2012 г.   

При извършването на тези сравнения на фактическите резултати  от функциони-
рането на предприятието в сравнение с техните потенциални стойности се констати-
ра, че всяко предприятие има резерви относно използването на икономическия потен-
циал.  Необходимостта от такъв анализ се състои в повишаване на възможностите за 
най-ефективно производство без допълнителни разходи и загуби, и то като се из-
ползват скритите възможности на предприятието, които реално съществуват и не са 
използвани към настоящия момент. Мнението на видни икономисти относно резерви-
те на предприятието е, че те представляват неизползвани в настоящия момент въз-
можности за ръст на производството, което представлява вътрешно-производствени 
ресурси на предприятието. За целта трябва да се подобрят възможностите за използ-
ването на ресурсите на предприятието по пътя на по-нататъшно усъвършенстване на 
техниката, технологиите, организацията на производство и труд, а така също и лик-
видиране на излишни разходи. Под излишни разходи се разбира производствените 
загуби. Това  е тази част от общия обем  на ресурсите на производствения процес (ра-
ботна сила, средства и предмети на труда), която в текущия период е била израз-
ходвана без получаването на продукция.  

Структурно-целевият анализ е основан на предположението за най-ефективно 
използване на всички елементи на производствения процес: работна сила, средства 
на труда и предмети на труда.    

 

Табл. 1.1. Структурни  коефициенти на Спарки АД през 2012 г. 
 

Показатели Спарки ЕАД 
Стойностна структура  9,39 
Органическа структура  1,32 
Капацитет на ДМА 7,12 
Среден оборот на производствените активи в брой 7,88 
Коефициентна осигуреност с ДМА, х.лв./ч. 19,17 
Капиталоемкост на чистата продукция 2,19 
Норма на потребление, х.лв. 1,66 
Норма на натрупване -0,66 
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Пътят за повишаване и усъвършенстване на използването на икономическия 
потенциал в отрасъл „Машиностроене“ преминава през две направления на действие: 
оптимизиране на използването на икономическите ресурси и усъвършенстване на 
структурата на стопанска дейност на база структурни модели.   

Едно от главните направления за повишаването на ефективността от използва-
нето на икономическия потенциал е осигуряването на висока степен на използване на 
потенциалните възможности на всички нива от дейността на предприятието. Като 
методическа основа на това направление се явява оптимизирането на характеристи-
ките на елементите на потенциала за обезпечаването на максимална възвръщаемост 
при минималното им  количество. Ако разгледаме нещата на всяко едно ниво – на-
пример, при ниво на производствена дейност, то повишаването на ефективността на 
производствения потенциал се явява оптимизиране на ресурсите на производство. За 
съответното оборудване, технологии и съоръжения, са нужни добре подготвени слу-
жители с определена квалификация и образование. Това оборудване трябва да отго-
варя на съответното производство и да е в крак с най-съвременните тенденции в този 
бранш.   

Относно мениджърската дейност може да се каже, че тя е отговорна за оптими-
зиране на техническото, технологичното и организационно ниво на труд и осигуря-
ване на необходимата информация за потребностите на производствените отдели. От 
гледна точка на стопанската дейност, за оптимизиране на използването на ресурсите 
на предприятието е необходимо да се вземат предвид външните и вътрешни фактори 
относно дейността. За целта се съставя бизнес-план за действие на предприятието в 
краткосрочен и дългосрочен план, в рамките, на който се извършва: оценка на пазара 
на продукцията, проучване на конкурентите, разработване на оптимален по брой и 
качество асортимент продукция.  

Не по-малко важно е да се състави план за евентуална рекламна стратегия и 
едно добро съчетание между възможностите на предприятието и потребностите на 
вътрешния и външен пазар. За най-висшето ниво, а именно институционалното, пъ-
тищата за повишаване на ефективността от използване на икономическия потенциал 
е оптимизиране на действията на всички нива, а именно – стопанско, инвестиционно 
и финансово, като се оптимизира структурата на капитала. Анализът се извършва на 
основата на това, каква е печалбата на предприятието, която остава в самото пред-
приятие. Нужно е оптимизиране на средствата на предприятието за осигуряването на 
оборотни средства с цел да не се получи недостиг на едни за сметка на други и по 
този начин да има производствен престой.  

Относно структурния потенциал, неговото влияние се проявява или в неизполз-
ването от предприятието на потенциалните възможности в резултат на влошаване на 
структурната дейност, или от получаването на допълнителни възможности от функ-
ционирането на предприятието чрез използване на ресурсите. Препоръките могат да 
се дават с цел оптимизиране на съотношението между използван и потребен труд. 
Като пример за такава препоръка, според група учени, относно динамиката на изме-
нение на структурните коефициенти на изследваното предприятие следва да бъде 
разработено такова съотношение на отделни индекси като индекса за темп на ръст на 
такива показатели като печалба, материални разходи, разходи за работна заплата, 
стойност на производствените ДМА и числеността на персонала, като съотношението 
е следното: 

 

Im > Ic > Iv   >Iп.дма > IT ,  
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Където  Im    – темпове на нарастване на печалбата, 
           Ic     – темпове на нарастване на материалните разходи, 
           Iv     – темпове на нарастване на работната заплата, 
           Iпдма – темпове на нарастване на производствените ДМА, 
           IT    – темп на нарастване на числеността на персонала.  

 
Допълнително условие на дадените до момента съотношения се явява темпа на 

ръст на оборотните активи да превишава темповете на нарастване на основните про-
изводствени ДМА. От проведените изследвания могат да се направят и практически 
препоръки за планирането на дейността на предприятията от сектор „Машинострое-
не“. От гледна точка на ретроспективния анализ може да се даде комплексна оценка 
за степента за развитие на съответното предприятие на база данните и изчислените 
показатели за структурата на производството. Чрез стратегическото и оперативното 
планиране се предсказват с висока степен на вероятност икономическите последст-
вия от взетите решения. Може да се предвиди и изчисли и икономическия ефект от 
усъвършенстване на вътрешната структура на предприятието. Като друг ефект се има 
предвид и ефективността в резултат на инвестиране на средства в развитието на про-
изводството. Изследването се извършва на база изчисляване на структурни коефици-
енти и анализ на взетите решения. Не на последно място е необходимостта от 
контрол на начина на използване на човешките и производствени ресурси.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основата на проведеното изследване препоръчам на Спарки АД Русе пови-

шаването на ефективността от използването на икономическия потенциал да намери 
израз в оптимална структура на производствените ресурси, които да формират висо-
ки финансови резултати и в следствие на това осигуряване на оптимална структура 
на капитала, на база на който може да се прогнозират възможностите за развитие в 
дългосрочен план на предприятието.  
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Abstract: The article is presenting the results of research of the problems of university - 
enterprises cooperation for encouragement of employability of graduating students. The 
research is held among representatives of business faculties in Bulgarian and EU 
universities, where education in bachelor programs in Business management and Industrial 
management or similar is carried out. The research activity is a part of project funded from 
Operational program „Human Resources development”, co-funded by European Social 
Fund of European Union. 
 
Key words: „university – enterprises” cooperation, employability of graduating students, 
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Необходимостта от създаване на връзки между висши училища и практика е 
продиктувано от съществуващите сериозни диспропорции между търсене и предлага-
не на работна ръка на пазара на труда на млади специалисти с висше образование. 
Недостигът на специалисти с висше образование от определени специалности [6, 9, 
10] недостатъчната професионална ориентация на завършващите [1,12] и поколенчес-
ките различия [3, 7, 8, 11], които водят до разминаване между изискванията и очаква-
нията на работодатели и младежите, търсещи работа са част от основните проблеми, 
които налагат идентифициране на нови подходи за сътрудничество между образова-
ние и бизнес с цел насърчаване на пригодността за заетост на младите хора. 

Целта на настоящата работа е да представи резултатите от проведено изследва-
не на проблемите на сътрудничеството между университети и предприятия с цел по-
вишаване на пригодността за заетост на завършващите студенти. За целта са форму-
лирани следните основни задачи: (1) Да се формулират работни хипотези, (2) Да се 
обобщят резултатите от проведените анкетни проучвания за проверка на формулира-
ните хипотези.  

Изследването е проведено в рамките на проект BG051PO001-7.0.07-0047- C0001 
„Повишаване пригодността за заетост на студентите от специалности „Индустриален 
мениджмънт” и „Стопанско управление” на Русенския университет чрез включване в 
сътрудничество „Университет – Предприятие”, финансиран от процедура 
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BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, изпълняван в периода 06.2013 – 
12.2014 от екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ от Русенски университет. Мето-
диката за провеждане на изследването е публикувана предходен материал [4]. 

Анкетното проучване е проведено в периода месец август – месец октомври 
2013 година, като в провеждане на анкетното проучване участват членове на екипа на 
проекта, преподаватели от Русенски университет. 

Анкетирани са 35 души – 32 преподаватели и 3 експерти от работодателски ор-
ганизации. Анкетите са проведени с преподаватели от 9 организации – 8 университе-
та и 1 филиал: Бургаски свободен университет, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Софийски университет, Тех-
нически университет – Габрово, Технически университет – София, филиал Пловдив, 
Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и Технически 
университет – София. Анкетираните са на позиции декан, заместник декан, ръково-
дител катедра, ръководител на университетски кариерен център и преподаватели, от-
говарящи за учебната работа в катедрата, в която се провежда обучение по избраните 
професионални направления. 

Анкетирани са трима експерти, бивши и настоящи служители на регионални по-
деления на Българска стопанска камара (клонове Русе и Варна), тъй като организа-
циите на работодателите са медиатор в комуникацията между висшите училища и 
бизнеса и работят съвместно при необходимост от създаване на контакти. 

Анкетното проучване е проведено в същия период и от партньорите по проекта 
Център за обучение Флорида – Катароха, Валенсия, Испания след изясняване на методи-
ката на анкетиране от авторите на анкетата при провеждане на работна среща по проекта 
в Испания. Анкетирани са 15 експерти – преподаватели от 8 висши училища от 5 държа-
ви, членки на Европейския съюз (ЕС) – Испания, Дания, Литва, Норвегия и Франция.  

При формиране и на двете извадки е използван методът на отзовалите се. Пора-
ди отсъствието на случаен подбор на респондентите не може да се анализира пред-
ставителност на извадката. 

Анкетният формуляр е разработен от експертите, участващи в реализацията на 
проекта1, включително партньорите и включва 3 въпроса за установяване състояние-
то на сътрудничеството между университети и предприятия с цел повишаване 
пригодността за заетост на студентите и 22 въпроса за оценка на важност и степен 
на прилагане на единадесет (11) форми на сътрудничество между университети и 
предприятия. 

Хипотезите, които ще бъдат проверени с анкетното проучване са:  
Х1.1. Висшите училища (ВУ) в България оценяват общото ниво на сътрудни-

чество „университет – предприятия” със степен между 2 и 3 при 5-степенна скала на 
оценка, като резултатът е по-висок в сравнение с отговорите на ВУ от ЕС; 

Х1.2. Над 50% от висшите училища в България и ЕС считат, че държавната по-
литика е неефективна по отношение насърчаването на сътрудничеството 
„университет – предприятия”; 

Х 1.3. Над 50% от висшите училища в България и ЕС считат, че неефективното 
партньорство е причина за проблеми при осъществяване на сътрудничество „универ-
ситет – предприятия”; 

                                                 
1 Анкетният формуляр е разработен от екип под ръководството на проф. дтн Николай Найден-
ов и включва ас. д-р Даниела Йорданова, ас. Николай Колев, доц. д-р Александър Петков и 
доц. д-р Емил Трифонов 
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Х 1.4. Висшите училища в България оценяват важността на формите на сътруд-
ничеството със степен между 3 и 5 при 5 степенна скала, като резултатите са сходни 
с резултатите на ВУ от ЕС; 

Х 1.5. Висшите училища в България в сравнение с ВУ от ЕС оценяват степента 
на прилагане на формите на сътрудничество по-високо със степен между 2 и 4 при  
5 степенна скала и оценки между 2 и 3 за ЕС; 

Х 1.6. Висшите училища оценяват прилагането на формите по-ниско спрямо 
тяхната важност. 

 
Анализ на резултатите от анкетно проучване на мненията на висшите 

училища 
Получените резултати от анкетното проучване са обработени с програмни про-

дукти SPSS (Statistical Package for Social Science), като анализът на резултатите има за 
цел да установи наличието на статистически значими различия в отговорите на 
респондентите. За целта се сравнява величината средна аритметична на получените 
отговори.  

Получените отговори се използват за да се извърши сравнение между пробле-
мите на сътрудничеството „университети – предприятия“ с цел пригодността за зае-
тост на студентите между университети в България и университети в други държави 
от ЕС и между университети и индустриални предприятия от България [2]. 

В настоящото изследването са приложени следните статистически методи – 
описателна (дескриптивна) статистика и статистическа проверка на хипотези (t-тест 
за проверка на хипотеза относно разлика между средните стойности на извадка и на 
генерална съвкупности и t-тест за проверка на хипотеза относно значимост на разли-
ката между средните стойности при две извадки при ниво на значимост α=0,05 и до-
верителен интервал от 95%, като се използва параметричният t – критерий на Стюдънт). 

 
След направен t-тест за проверка на хипотеза относно значимост на разликата 

между средните стойности при две извадки в SPSS се получават следните данни: 
(Таблица 1)  

 
Таблица 1. Дескриптивна статистика 

Сравнение на отговори, дадени от представители на университети  
в ЕС и България 

Показатели Респонденти N Mean Std. Deviation
Std. Error  

Mean 
Sig.  

(2-tailed) 

Университети ЕС 15 2,0667 ,88372 ,22817 общо ниво на 
сътрудничество

Университети Бг 35 2,4857 ,85307 ,14420 
,089 

Университети ЕС 15 2,8000 1,14642 ,29601 неефективна 
държавна 
политика Университети Бг 35 3,4286 1,17036 ,19783 

,056 

Университети ЕС 15 4,2667 ,79881 ,20625 неефективно 
партньорство 

Университети Бг 35 3,6857 1,02244 ,17282 
,038 
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N – обем на извадката 
Mean – средна аритметична стойност 
Std. Deviation    – стандартно отклонение 
Std. Error Mean – Стандартна грешка при изчисляване на средна аритметична 

стойност 
Sig. (2-tailed)     – наблюдавани равнища на значимост при двустранен тест  

(t – характеристика) 

 
Анализът на резултатите при сравняване на средните стойности на оценката за 

наличието / отсъствието на проблеми в сътрудничеството между ВУ и предприя-
тията, имащо за цел повишаване на пригодността за заетост на студентите в 
България и в ЕС (сътрудничеството) показва, че при първите два въпроса от първа 
група „Общо ниво на сътрудничеството“ (въпрос 1.1. „Kак бихте оценили общото 
ниво на сътрудничество между университетите и предприятията в България с цел по-
вишаване пригодността за заетост на студентите?“ и въпрос 1.2. „Считате ли, че 
проблемите в сътрудничеството „Университет – предприятия” с цел повишаване при-
годността за заетост на студентите са следствие от неефективна държавна политика - 
недостатъчно финансиране, липса на подходящи мерки за подпомагане, неефективно 
управление и др. подобни?“) стойностите на t> 0,05, следователно нулевата хипотеза 
не може да се отхвърли. Това означава, че може да се приеме, че отговорите на рес-
пондентите от двете извадки са еднакви от статистическа гледна точка или разликата 
между тях не може да се прояви при конкретните условия на извадките, т.е. няма 
статистическа значимост на разликата между резултатите и разликата е случайна. 

Налице е статистически значима разлика при отговора на въпрос 1.3 
„Считате ли, че проблемите в сътрудничеството „Университет – предприятия” за по-
вишаване пригодността за заетост на студентите са следствие от неефективно парт-
ньорство, като: липса на подходящи форми, липса на готовност и мотивация за 
сътрудничество, неефективна комуникация и др.?“, т.е. респондентите Университети 
ЕС оценяват в по-висока степен неефективното партньорство като фактор, влияещ 
върху сътрудничеството между ВУ и предприятията, отколкото университетите от 
България. 

Средните стойности на общата оценка на нивото на сътрудничество (въпрос 
1.1.) според респондентите от държави-членки на ЕС са 2,06 (средна) спрямо 2,49 
(между средна и добра) при респондентите от България (Графика 1). При проверка с 
t-тест относно статистическа значимост на разликата между средната стойност от от-
говорите на български ВУ и тестова величина, зададена при една извадка оценката на 
нивото на сътрудничество клони към 3 (добро). Следователно данните потвържда-
ват хипотеза Х1.1. 

Може да се заключи, че е налице потенциал за развитие на сътрудничество с 
предприятията, което е в унисон с установения от анализите на ЕС факт, че това 
сътрудничество е на много ниско ниво и са необходими политики за неговото насър-
чаване както на европейско, така и на национално, секторно, регионално и институ-
ционално ниво. 
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Графика 1. Как бихте оценили общото 

ниво на сътрудничество между 
висшите училища и предприятията  

в България с цел повишаване 
пригодността за заетост на 

студентите? 

Графика 2. Считате ли, че проблемите 
в сътрудничеството „Университет – 

предприятия” с цел повишаване 
пригодността за заетост на 
студентите са следствие от 

неефективна държавна политика? 
 

Отговорите на Въпрос № 1.2 са представени на Графика 2. 54,3% от представи-
телите на български ВУ посочват, че са съгласни с твърдението по-горе, 8,6% нямат 
мнение, а 37,1% не са склонни да оценяват държавната политика като неефективна. 

При анкетираните ВУ от ЕС 26,7% не са склонни да отдават значение на влия-
нието на държавната политика върху сътрудничеството между ВУ и предприятията, 
13,3% нямат мнение и 60% посочват утвърдителен отговор на въпроса.  

От анализа по-горе може да се направи изводът, мненията на двете извадки са 
сходни, като над половината от представителите на ВУ и в двете държави считат, че 
държавната политика за насърчаване на сътрудничеството ВУ – работодатели е недо-
статъчно ефективна и така данните доказват хипотеза Х1.2. 

Следователно във всички държави от ЕС е налице необходимост от допълнител-
ни мерки за насърчаване на сътрудничеството на национално ниво. 

Отговори на въпрос 1.3. са представени на Графика 3. Отговорите на респонден-
тите на този въпрос се различават съществено от тези на предходния, като много ви-
сок дял от респондентите от България оценяват партньорството между заинтересова-
ните страни като неефективно – 82,9%, 5,7% не са дали мнение, а 11,4% считат, че то 
е по-скоро ефективно. Сходни са резултатите при респондентите от ВУ от ЕС, като 
при тях делът на оценяващите партньорството като ефективно е 20%, 13,3% нямат 
мнение и 66,7% са на мнение, че то е неефективно. 

Може да се заключи, че и двете групи респонденти считат, че сътрудничеството 
между ВУ и работодатели е ниско, като за това причина се явява неефективното 
партньорство, но е налице статистически значима разлика между отговорите им, като 
българските партньори отдават много по-голяма значимост на този фактор.  

Данните доказват хипотеза 1.3., че над 50% от респондентите от двете гру-
пи считат, че партньорството между висши училища и работодатели е неефек-
тивно и е причина за проблеми при осъществяване на сътрудничеството. 

  

Във втората част от въпросника експертите трябва да оценят важността на 11 
форми на сътрудничество между ВУ и предприятия и да изразят мнението си до как-
ва степен тези форми се прилагат в Испания и ЕС и в България. За целта са издигнати 
хипотези Х1.4., Х1.5. и Х1.6. 
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Резултати относно оценяване на „Важност“ на формите за сътрудничество (ФС) 
Най-голяма значимост за респондентите от ЕС има ФС 7. Подпомагане от ра-

ботодателите на процеса по организиране на производствени и дипломни прак-
тики за студентите от Факултета и участие в тях като професионални настав-
ници на студентите, следвана от ФС 8. Организиране на съвместни екипи „препо-
давател – мениджър – студенти“ и подготовка на проектни предложения за ре-
шаване на проблеми и трансфер на иновации към конкретна фирма. 

Оценките на представителите на ВУ в ЕС по отношение на важността на ФС са 
по-високи от тези на колегите им от България, като форма 7. Подпомагане от рабо-
тодателите на процеса по организиране на производствени и дипломни практики 
за студентите от Факултета и участие в тях като професионални наставници на 
студентите получава най- висока оценка. (Таблица 2). Графично оценката на важ-
ността на ФС е представена на графика 4, като ясно с вижда, че съществуват разли-
чия в мнението на двете групи извадки, като не може да се заключи, че една от гру-
пите респонденти оценява ФС като по-важни спрямо другата. И двете групи оценяват 
изключително високо важността на ФС, като средната стойност на оценките при ВУ 
от България е 3,893, а при ВУ от ЕС е 3,957 (много важно). 

 

Таблица 2. Средна аритметична стойност на оценката важност 
 на предложените форми на сътрудничество (ФС)  

в университети в България и в ЕС 

ФС – важност 
Бълга-
рия 

ФС – важност ЕС 

7. Производствени и дипломни 
практики 4,40 

7. Производствени и дипломни 
практики 4,40 

9. Мероприятия за кариерно ориен-
тиране 4,40 

8. Съвместни екипи „преподавател 
– мениджър – студенти“ за под-
готовка на проектни предложения 

4,27 

8. Съвместни екипи „преподавател – 
мениджър – студенти“ за подготов-
ка на проектни предложения 

4,06 
3. Формулиране на изисквания 
към основни мениджърски и соц-
иални компетентности 

4,07 

5. Система от критерии и правила за 
откриване на перспективните сту-
денти 

3,97 
4. Информиране на студентите за 
тенденциите в развитието на 
бизнеса 

4,00 

6. Изнасяне на тематични лекции 3,91 6. Изнасяне на тематични лекции 4,00 
4. Информиране на студентите за тен-
денциите в развитието на бизнеса 3,89 

1. Съдържание на учебни плано-
ве и програми 3,93 

3. Формулиране на изисквания към 
основни мениджърски и социални 
компетентности 

3,74 
9. Мероприятия за кариерно ори-
ентиране 3,93 

10. Сдружение за управление на ка-
риерното развитие на абсолвентите 3,71 

11. Оценяване на пригодността на аб-
солвентите за назначаване на работа 3,93 

2. Формулиране на изискванията 
към знанията на абсолвентите 3,63 

2. Формулиране на изискванията 
към знанията на абсолвентите 3,80 

11. Оценяване на пригодността на 
абсолвентите за назначаване на работа 3,57 

10. Сдружение за управление на ка-
риерното развитие на абсолвентите 3,73 

1. Съдържание на учебни планове и 
програми 3,54 

5. Система от критерии и правила 
за откриване на перспективните 
студенти 

3,47 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 187

Най-малко значение представителите на ВУ от ЕС отдават на форма 5 Съв-
местно разработване с работодателите и прилагане от Факултета на система от 
критерии и правила за откриване на перспективните студенти и ориентиране 
към сътрудничество с предприятията (3,47), докато българските респонденти отда-
ват най-малко значение на форма 1 Участие на работодатели и работодателски 
организации при вземане на решения от Факултета за съдържанието на учебни 
планове и програми, за изисквания към абсолвентите на пазара на труда и др. 

  

   
 

Графика 3. Отговори на въпрос 
„Считате ли, че проблемите в 

сътрудничеството „Университет – 
предприятия” за повишаване 
пригодността за заетост  

на студентите са следствие  
от неефективно партньорство?“ 

 

Графика 4. Сравнение  
на оценката важност  

на предложените форми  
на сътрудничество от университети  

в ЕС и в България 

 
Различията между двете групи респонденти са отразени в Графика 4. Тук ясно 

личи разминаването между отговорите на двете извадки, като представителите на ВУ 
в ЕС оценяват високо участието на работодателите при разработване на учебни 
планове и програми, докато в България тази ФС е изключително подценена. Този ре-
зултат може да се тълкува като потенциален проблем и недооценяване на тази ФС от 
страна на преподавателите във ВУ. Може да се каже, че преди отпускането на финан-
сиране за проекти за обновяване на учебните програми от Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси 2007-2013“ в българските ВУ тази ФС не беше попу-
лярна. 

Прави впечатление също така, че сътрудничеството с работодателите при орга-
низиране на мероприятия за кариерно ориентиране са оценявани като изключи-
телно важни у нас (4,4), докато тази форма е оценена доста по-ниско от респонден-
тите от ВУ в ЕС (3,93). Една от причините разминаването в отговорите при тази ФС 
може да се търси в различните практики за кариерно ориентиране в отделните 
държави на ЕС (студентите в повечето държави от ЕС си взаимодействат с работода-
тели още от началото на следването си, докато в България практиката за установява-
не на преки контакти е в горните курсове на обучение, обикновено последната годи-
на от следването). Другата причина за високата оценка в България е широко раз-
пространената практика на сътрудничество с работодатели при организиране на Дни 
на кариерата от JobTiger съвместно с ВУ. Поради познаването и широкото прилагане 
на тази ФС тя се оценява като важна, тъй като се познават добре ползите от нея и има 
проследяване на ефекта и над десет години. 
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Графика 5. Оценка на „Важност“ на предложените форми на сътрудничество 
от университети в ЕС и в България – средна стойност 

 
Резултати относно „Прилагане на формите за сътрудничество“ 
Анализът на отговорите за прилагане на формите на сътрудничество показват, 

че според ВУ в България прилагането на ФС се е по-високо, отколкото в държавите 
от ЕС. ( Таблица 3) Средните стойности на двете извадки са 2,634 за ВУ от България 
и 2,315 за ВУ от ЕС.  

 

Представителите на ВУ и в двете извадки оценяват като най-прилагани фор-
мите: 

7. Подпомагане от работодателите на процеса по организиране на производст-
вени и дипломни практики за студентите от Факултета и участие в тях като профе-
сионални наставници на студентите. 

9. Организиране от Факултета с подкрепа от работодателите на мероприятия за 
кариерно ориентиране и развитие на студентите като „Дни на специалността“, „Ве-
чер на работодателя“ и др. 

6. Включване на представители на работодателските организации в обучител-
ния процес на Факултета чрез изнасяне на тематични лекции по учебните програ-
ми на студентите. 

4. Информиране на студентите от страна на работодателите за тенденциите в 
развитието на техните предприятия, техните стратегии, проблемите и възможните ре-
шения и др.  
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Таблица 3. Средна аритметична стойност на оценката прилагане  
на предложените форми на сътрудничество от университети  

в България и в ЕС 
 

ФС – прилагане Бълга-
рия 

ФС – прилагане 
ЕС 

9. Мероприятия за кариерно ориенти-
ране 

3,71 
7. Производствени и дипломни 
практики 

2,87 

7. Производствени и дипломни прак-
тики 

2,91 
9. Мероприятия за кариерно 
ориентиране 

2,80 

6. Изнасяне на тематични лекции 
2,80 

6. Изнасяне на тематични лек-
ции 

2,73 

4. Информиране на студентите за тен-
денциите в развитието на бизнеса 2,69 

4. Информиране на студентите 
за тенденциите в развитието на 
бизнеса 

2,40 

3. Формулиране на изисквания към ос-
новни мениджърски и социални 
компетентности 

2,54 

8. Съвместни екипи „препода-
вател – мениджър – студенти“ 
за подготовка на проектни пред-
ложения 

2,40 

10. Сдружение за управление на кари-
ерното развитие на абсолвентите 2,54 

3. Формулиране на изисквания 
към основни мениджърски и 
социални компетентности 

2,13 

2. Формулиране на изискванията към 
знанията на абсолвентите 2,46 

5. Система от критерии и пра-
вила за откриване на перспек-
тивните студенти 

2,13 

5. Система от критерии и правила за 
откриване на перспективните студенти 2,43 

10. Сдружение за управление на 
кариерното развитие на абсол-
вентите 

2,07 

1. Съдържание на учебни планове и 
програми 2,37 

11. Оценяване на пригодността 
на абсолвентите за назначаване 
на работа 

2,07 

8. Съвместни екипи „преподавател –
мениджър – студенти“ за подготовка 
на проектни предложения 

2,29 
1. Съдържание на учебни пла-
нове и програми 2,00 

11. Оценяване на пригодността на 
абсолвентите за назначаване на работа

2,23 
2. Формулиране на изисквания-
та към знанията на абсолвентите 

1,87 

 
 
При респондентите – ВУ от ЕС най-рядко се прилага форма 2. Съвместно 

формулиране от Факултета и работодателите на изискванията към знанията на 
абсолвентите за условията на бизнес и управление на предприятията, компетент-
ността за действие и др.(1,87), а в България най-слабо приложение има форма 11 
Съвместно оценяване от Факултета и работодателите на пригодността на абсолвен-
тите за назначаване на работа съобразно техните професионални, управленски и 
социални компетентности, която е новост за страната и тепърва започва нейното 
въвеждане. 
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Графика 6. Оценка на „Прилагане“ на предложените форми на сътрудничество 
от университети в ЕС и в България – средна стойност 

 
При проверка за статистическа значимост на разликата между средните 

стойности при две независими извадки е установено, че е налице статистическа 
значима разлика само при оценка на важността и степента на прилагане на ФС 9 
„Организиране от Факултета с подкрепа от работодателите на мероприятия за 
кариерно ориентиране и развитие на студентите като „Дни на специалността“, 
„Вечер на работодателя“ и др.“. Всички други получени средни резултати нямат 
статистически значима разлика за двете извадки и може да се заключи, че средната 
на популацията µ не се различава от средната за извадката. 

Извършена е проверка за статистическа значимост на разликата на средни вели-
чини с t-тест, като средната стойност на отговорите за всяка ФС е сравнена с тестова 
величина. 

Резултатите за двете извадки са представени в таблици 4 и 5. 
 

Резултатите показват, че при отговорите на респондентите от ЕС нулевата хипо-
теза Но не се отхвърля при всички ФС, т.е. няма статистически значима разлика с 
тестовата величина. При отговорите на ВУ от България е налице статистически зна-
чима разлика с тестовата величина при форми 7 и 9, като за тестова величина са по-
сочени оценките, към които средните на извадката клонят. 

При респондентите от България важността на всички ФС е много добър (4), до-
като при извадката от ЕС с много добър са оценени всички форми с изключение на 
ФС 5, която получава важност добър (3). 
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Таблица 4. Проверка за статистическа значимост на разликата  
между средната стойност и тестова величина, зададена при една извадка  

за оценка „важност“ на ФС 
 
ЕС България Форми на сътрудничество меж-

ду висшите училища и ин-
дустриалните предприятия с 
цел повишаване на пригодност-
та за заетост на студентите – 
ВАЖНОСТ 

Средна 
стой-
ност 

Sig.  
(2-tailed)

Test 
Value 

Средна 
стой-
ност 

Sig.  
(2-tailed) 

Test 
Value 

1. Участие на работодатели 
и работодателски организа-
ции при вземане на решения 
от Факултета за съдържа-
нието на учебни планове и 
програми, за изисквания към 
абсолвентите на пазара на 
труда и др. 

3,930 ,827 4 3,54 ,034 4 

2. Съвместно формулиране 
от Факултета и работодате-
лите на изискванията към 
знанията на абсолвентите за 
условията на бизнес и уп-
равление на предприятията, 
компетентността за действие 
и др. 

3,800 ,550 4 3,6286 ,074 4 

3. Съвместно формулиране 
от Факултета и работодате-
ли на изисквания към основ-
ни мениджърски и социални 
компетентности на студен-
тите-мотивация, работа в 
екип, комуникация и реша-
ване конфликти 

4,067 ,827 4 3,7429 ,152 4 

4. Информиране на студен-
тите от страна на работода-
телите за тенденциите в раз-
витието на техните пред-
приятия, техните стратегии, 
проблемите и възможните 
решения и др. 

4,000 1,000 4 3,8857 ,524 4 

5. Съвместно разработване 
с работодателите и прилага-
не от Факултета на система 
от критерии и правила за от-
криване на перспективните 
студенти и ориентиране към 
сътрудничество с предприя-
тията. 

3,467 ,110 3 3,9714 ,879 4 
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6. Включване на предста-
вители на работодателските 
организации в обучителния 
процес на Факултета чрез 
изнасяне на тематични лек-
ции по учебните програми 
на студентите. 

4,000 1,000 4 3,9143 ,571 4 

7. Подпомагане от работо-
дателите на процеса по орга-
низиране на производствени 
и дипломни практики за сту-
дентите от Факултета и 
участие в тях като профе-
сионални наставници на сту-
дентите. 

4,400 ,054 4 4,4000 ,001 4 

8. Организиране на съв-
местни екипи „преподавател – 
мениджър – студенти“ и 
подготовка на проектни 
предложения за решаване на 
проблеми и трансфер на 
иновации към конкретна 
фирма. 

4,267 ,262 4 4,0571 ,763 4 

9. Организиране от Факул-
тета с подкрепа от работо-
дателите на мероприятия за 
кариерно ориентиране и раз-
витие на студентите като 
„Дни на специалността“, 
„Вечер на работодателя“ и др. 

3,933 ,719 4 4,4000 ,003 4 

10. Основаване на Сдруже-
ние „Факултет – Работода-
телски организации” за уп-
равление на кариерното раз-
витие на абсолвентите и 
проследяване на тяхната 
трудова реализация. 

3,733 ,389 4 3,7143 ,169 4 

11. Съвместно оценяване от 
Факултета и работодателите 
на пригодността на абсол-
вентите за назначаване на 
работа съобразно техните 
професионални, управлен-
ски и социални компетент-
ности. 

3,933 ,806 4 3,5714 ,041 4 
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Таблица 5. Проверка за статистическа значимост на разликата  
между средната стойност и тестова величина, зададена при една извадка  

за оценка „прилагане“ на ФС 
 

ЕС България Форми на сътрудничество меж-
ду висшите училища и индуст-
риалните предприятия с цел 
повишаване на пригодността за 
заетост на студентите –  
ПРИЛАГАНЕ 

Средна 
стой- 
ност 

Sig.  
(2-tailed)

Test 
Value 

Средна 
стой-
ност 

Sig.  
(2-tailed) 

Test 
Value 

1. Участие на работодатели 
и работодателски организа-
ции при вземане на решения 
от Факултета за съдържание-
то на учебни планове и про-
грами, за изисквания към 
абсолвентите на пазара на 
труда и др. 

2,0000 1,000 2 2,3714 ,046 2 

2. Съвместно формулиране 
от Факултета и работодате-
лите на изискванията към 
знанията на абсолвентите за 
условията на бизнес и управ-
ление на предприятията, 
компетентността за действие 
и др. 

1,8667 ,582 2 2,4571 ,011 2 

3. Съвместно формулиране 
от Факултета и работодатели 
на изисквания към основни 
мениджърски и социални 
компетентности на студенти-
те-мотивация, работа в екип, 
комуникация и решаване 
конфликти 

2,1333 ,670 2 2,5429 ,027 3 

4. Информиране на студен-
тите от страна на работода-
телите за тенденциите в раз-
витието на техните пред-
приятия, техните стратегии, 
проблемите и възможните 
решения и др. 

2,4000 ,189 2 2,6857 ,110 3 

5. Съвместно разработване 
с работодателите и прилага-
не от Факултета на система 
от критерии и правила за 
откриване на перспективни-
те студенти и ориентиране 
към сътрудничество с пред-
приятията. 

2,1333 ,670 2 2,4286 ,045 2 
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6. Включване на представи-
тели на работодателските ор-
ганизации в обучителния 
процес на Факултета чрез из-
насяне на тематични лекции 
по учебните програми на 
студентите. 

2,7333 ,217 3 2,8000 ,353 3 

7. Подпомагане от работо-
дателите на процеса по ор-
ганизиране на производстве-
ни и дипломни практики за 
студентите от Факултета и 
участие в тях като професио-
нални наставници на студен-
тите. 

2,8667 ,670 3 2,9143 ,681 3 

8. Организиране на съв-
местни екипи „преподавател – 
мениджър – студенти“ и под-
готовка на проектни предло-
жения за решаване на про-
блеми и трансфер на инова-
ции към конкретна фирма. 

2,4000 ,233 2 2,2857 ,152 2 

9. Организиране от Факул-
тета с подкрепа от работо-
дателите на мероприятия за 
кариерно ориентиране и раз-
витие на студентите като 
„Дни на специалността“, 
„Вечер на работодателя“ и 
др. 

2,8000 ,334 3 3,7143 ,177 4 

10. Основаване на Сдруже-
ние „Факултет – Работода-
телски организации” за уп-
равление на кариерното раз-
витие на абсолвентите и про-
следяване на тяхната трудо-
ва реализация. 

2,0667 ,818 2 2,5429 ,054 3 

11. Съвместно оценяване от 
Факултета и работодателите 
на пригодността на абсол-
вентите за назначаване на 
работа съобразно техните 
професионални, управленски 
и социални компетентности. 

2,0667 ,818 2 2,2286 ,233 2 
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Извод: оценката на важността на ФС не се различава при двете групи респон-
денти – ВУ от ЕС и България, като оценката на отделните ФС е много добра. Следо-
вателно важността на ФС е оценена много високо от представителите на ВУ. 

При оценката на прилагането на ФС се наблюдават различия между отговорите 
на двете групи респонденти, както спрямо показателя важност, така и между двете 
извадки. 

 

Проверката за статистическа значимост на разликата между средната 
стойност и тестовата величина, зададена при една извадка показва, че оценките 
клонят към следните стойности ( Таблица 6):  

 респонденти от България: важност – много важно (4) и степен на прилагане –
добро (3); 

 респонденти от ЕС – важност – много важно (4) и степен на прилагане –
средно (2). 

 

При оценката на критерия „важност“ въпреки различията в средните стойности 
и на двете групи респонденти клонят към 4 (много добро).  

От анализа на данните при проведените анкети се установява, че и в двата 
региона, където е проведено анкетното проучване важността на предложените ФС 
се оценява високо с „много добър“. С тези данни се потвърждава хипотеза Х1.4. 

Степента на прилагане е „добра“ според респондентите от България и „средна“ 
според ВУ от ЕС, с което се потвърждава хипотези и се потвърждава хипотеза Х1.5 
за недостатъчно сътрудничество между ВУ и работодатели. 

Прилагането на ФС е оценено от респондентите със средно (2) в ЕС и добро (4) 
в България при важност на формите много добра (5) и при двете групи респонденти. 
Това доказва хипотеза Х1.6.  

 
Таблица 6. Проверка за статистическа значимост на разликата  

между средната стойност и тестова величина, зададена при една извадка 
 

Оценка ФС t N Mean Std. Deviation 
Sig.  

(2-tailed) 
Test Value 

Важност 
България 

-,962 35 3,8935 ,65499 ,343 4 

Прилагане 
България 

-2,269 35 2,6338 ,95486 ,030 3 

Важност ЕС 
-,234 15 3,9576 ,70323 ,819 4 

Прилагане ЕС 
-3,741 15 2,3152 ,70908 ,107 2 

 
 

Изводи: 
1. Формите на сътрудничество между ВУ и работодатели се оценяват като 

много важни и от двете групи респонденти. Съществува разминаване при ранжира-
нето на отделните форми, което е обусловено от културни особености, икономически 
различия и от практиката на сътрудничество в различните държави на ЕС. Най-ви-
сока оценка и при двете групи респонденти получава ФС за осигуряване на прак-
тики и преддипломни стажове за студентите, от което може да се заключи, е тази 
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форма е от голямо значение за придобиване на практически знания и умения, които 
водят до по-висока пригодност за заетост и до съкращаване на периода на преход от 
висше образование към заетост и следва да бъде обект на специално внимание то ВУ 
и в бъдеще.  

2.  Прилагането на ФС на практика е „добро“, но е недостатъчно спрямо важ-
ността, която им придават анкетираните. Резултатите показват, че в България прила-
гането на формите се реализира в по-голяма степен спрямо мнението на ВУ от ЕС, 
като това е тенденция при всички ФС. Причина за това може да бъде както надценя-
ването на българската практика по сътрудничество с работодатели от страна на ВУ, 
произтичаща от убеждението, че този процес търпи развитие с бързи темпове, благо-
дарение на осигуреното финансиране от Структурните фондове на ЕС и в частност 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в края на програмния период 
2007-2013. Проучванията на сътрудничеството университети – бизнес в Европа сред 
3000 висши училища в 33 държави от март 2011 година установява, че формите на 
сътрудничество се развиват много бързо и имат ефект, когато е налице осигурено 
публично финансиране [5].  

3. Ниското прилагане на ФС е слабо спрямо важността, която им придават рес-
пондентите. Необходимо е активизиране на връзките ВУ – работодатели за насърча-
ване развитието на ФС. 

4. Осигуряването на публично финансиране би насърчило въвеждането и при-
лагането на ФС, следователно е необходимо инициирането на схеми за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ от страна на МОН със средства на оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. ВУ биха могли 
да бъдат активна страна при предлагането на конкретни мерки, за които да бъде оси-
гурено финансиране. 

5. Прилагането на ФС 7 „Подпомагане от работодателите на процеса по орга-
низиране на производствени и дипломни практики за студентите от Факултета и 
участие в тях като професионални наставници на студентите“ е недостатъчно спрямо 
високата оценка за важност, която се поставя от респондентите. 
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Introduction 
 

I will report about the actual situation and discussion concerning death penalty in Japan. 
At first I review statistics on crimes and incarceration, whereby the number of 

reported cases of Japanese Penal Code offenses amounted to 2.5 million in 1997 and 
increased every year, reaching 3.6 million in 2002 and 2003. However, from 2004 on the 
number decreased to 2.5 million in 2008. In this paper I call such rise and fall ”Mt. Fuji-
line” which shows a mountain-shaped curve on a graph.  

Secondly I address death penalty in Japan, showing types of offences punishable by 
death, citing three principle judgments of the Supreme Court and analyzing statistics 
concerning death sentences and executions.  

Thirdly I regard the lay judge system, so-called „SAIBANIN-SAIBAN“, and changes 
before and after its introduction, and explain backgrounds of the drastic up and down on 
death penalties. I can determine new criminal policies under Saibanin-Saiban as the 
background of changing sentences on the one hand and political regime change from the 
LDP to the DP as the background of changing numbers of executions on the other hand.   

Finally I consider whether the „Monsieur Verdoux”- time is over or not. 
 

I. Statistics on Crime and incarceration  

1. A trend of reported crimes in Penal Code（1990〜2011） 

The number of reported cases of Penal Code offenses amounted to 2.5 million in 
1997 and increased every year, reaching 3.6 million in 2002 and 2003. However, from 2004 
on the number decreased to 2.5 million in 2008. Almost throughout the same period, the 
number of cases and persons cleared held comparatively steady between 1.3 and 1.5 million 
and 1 and 1.2 million respectively, but the latter finally fell below one million in 2011.  

He United Nations body selected the mountain as a „cultural” rather than a „natural” 
heritage site. UNESCO said Mount Fuji had „inspired artists and poets and been the object 
of pilgrimage for centuries”. 

The dormant volcano, whose activity has ceased over 300 years since 1707 and which 
is located south-west from Tokyo, is Japan's highest mountain at 3,776m. 

It is featured prominently in historic Japanese art work, including wood blocks prints.1 
 

[Figure] „Mt. Fuji” by ISHIZUKA 
 

 

                                                 
1 „Japan's cone-shaped, snow-topped volcano, Mount Fuji, has been granted World Heritage status, at 
a Unesco meeting in Cambodia.” BBC News Asia 22. June 2013 
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[Graph 1]  Numbers of reported crimes（1990-2011） 

 

[Table 1] Numbers of reported crimes, crimes cleared and persons cleared 

（1990-2011） 

 reported crime crime cleared persons cleared 

1990 2,217,559 1,273,524 899,650 

1991 2,284,401 1,231,062 899,023 

1992 2,355,504 1,249,428 922,953 

1993 2,437,252 1,359,712 958,475 

1994 2,426,694 1,410,106 974,158 

1995 2,435,983 1,406,213 970,179 

1996 2,465,503 1,389,265 979,275 

1997 2,518,074 1,378,119 957,460 

1998 2,690,267 1,429,003 1,006,804 

1999 2,904,051 1,469,709 1,080,107 

2000 3,256,109 1,389,410 1,160,142 

2001 3,581,521 1,388,024 1,195,897 

2002 3,693,928 1,432,548 1,219,564 
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2003 3,646,253 1,504,436 1,269,785 

2004 3,427,606 1,532,459 1,289,416 

2005 3,125,216 1,505,426 1,278,479 

2006 2,877,027 1,466,834 1,241,358 

2007 2,690,883 1,387,405 1,184,336 

2008 2,533,351 1,288,720 1,081,955 

2009 2,399,702 1,241,357 1,051,838 

2010 2,271,309 1,182,809 1,029,117 

2011 2,139,725 1,121,500 986,068 
 

2. Trends of reported crimes, crimes cleared and persons cleared（1990-2011） 
The number of reported crimes for PC has increased almost consistently after 

World War II. The number amounted to about 2.5 million in 1997, increasing every year, 
reaching over 3.6 million in 2002 and 2003. It has, however, suddenly turned to reduce 
since 2004, reaching about 2.5 million in 2008 again. The number of crimes cleared 
waved between 1.3 and 1.5 million and the number of persons cleared between 1 and 1.2 
million in the meanwhile. The ‘Mt. Fuji-line’ cannot be found here. All three numbers 
continued decreasing, reaching 2,139,725 of reported crimes, 1,121,500 of crime cleared 
and 986,068 of persons cleared in 2011[Table 1]. They then returned to the same levels as 
in 1997, 2,518,074 of reported crimes, 1,378,119 of crimes cleared and 957,460 of persons 
cleared.2 

 

[Graph 2]  Numbers of reported crimes, crimes cleared and persons cleared 

（1990-2011） 

 

                                                 
2 The data are cited basically from White paper on crime in Japan 2012 (Ministry of Justice, 2013) 

and The White Paper on Police 2013  (National Police Agency, 2014). 
http://hakusyo1.moj.go.jp/en/nendo_nfm.html (March 11.2016) 
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3. Trend of total average number of inmates in prisons and police detentions 

（1997-2011） 
 

[Table 2] Total average number of inmates in prisons and police detentions 

（1997-2011） 

 prison detention total 

1997 50091 7696 57787 

1998 51986 8388 60374 

1999 53947 9504 63451 

2000 58747 10572 69319 

2001 63415 11554 74969 

2002 67354 12641 79995 

2003 71889 13539 85428 

2004 75289 14149 89438 

2005 77932 13959 91891 

2006 80335 13196 93531 

2007 80684 11901 92585 

2008 78533 11070 89603 

2009 76019 11235 87254 

2010 74232 10274 84506 

2011 71378 9559 80937 

 
[Graph 3] Trends of total average number of inmates 

in prisons and police detentions（1997〜2011） 
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The total number of prisoners had increased gradually by some hundreds per year 
since 1994, then drastically by few thousands every year as of 1997, and ultimately reached 
more than 80,000 in 2006, when the rate of incarceration was more than 100% (115% for 
prisoners and 70% for suspects and defendants). 

More severe sentences and longer imprisonments caused overcrowded prisons in the 
meanwhile, as the parole rate remained relatively stable. The Act to reform PC (Act No. 
156 of 2004) 

3 in December 8 2004 confirmed harsher punishments to increase the limit of 
determinate sentence from 15 to 20 years for a single case and from 20 to 30 years for 
plural cases, therefore a new standard of sentences was established among judges.  

 
4. Number of sentences by district courts: death penalty, life imprisonment, and 

imprisonment over 10 years（1997-2011） 
 

The Government introduced a witness protection system in 1999, two Acts for victims 
in 2000, the Basic Act on Crime Victims in 2004, and Laws to revise a part of the Criminal 
Procedure Codes to protect rights of victims in 2007. As of recently victims’ families can 
participate in criminal procedures and examine witnesses, give statements or demand 
penalties for defendants. These new polices for victims have influence on the standards of 
sentences. 

Most lawyers had foreseen that lay judges would sentence much severer against 
defendants than professional judges. Capital punishments (see [Graph 6-1]) and life and 
long-term imprisonments (see [Graph 6-2] and [Graph 6-3]), however, decreased by 
comparison with before the Act came into force.4 Supreme Court had developed a PC-
system concerning sentence precedents, preparing for a lay judge system. If lay judges 
would look for an appropriate sentence in similar cases, they could find it by using the PC-
system. Lawyers could not present their own opinions but refer to judicial precedents. 
Supreme Court would maintain their control powers skillfully and effectively by using the 
system.5  

Before the lay judge system started in 2009, district judges had sentenced over ten 
death penalties (2000-2007) and more than 70 life imprisonments per year (2001-2007). 
Long term, in more than 10 years, imprisonments had amounted to more than 400 (2004-
2008). In the meantime the Prosecutors Office and Supreme Court obviously shifted the 
criminal justice towards harsher punishments. 

                                                 
3 The Act for partial amendment of PC (Act Nr.156 of 2004) passed for the purpose of severer 
statutory penalties in December 8. 2004 and became in enforce in January.1.2005. The Act raised the 
maximum of imprisonment from 15 to 20 years and the aggregative maximum from 20 to 30 years 
(150%). 
4 Before a lay judges system was introduced, it was an implicit consensus insides layers that sentences 
were used to be decided according professional standards. Prosecutors should demand sever penalty 
than normal standards for defendants, to whom judges should sentence between 70 and 80% of 
demanded penalty. Prosecutors should be satisfied with average sentences and then defense lawyers 
also could not complain on appeal courts. Since these standards, however, were valid only in a closed 
circle of lawyers, they were anxious about lay judges who won’t follow precedents in courts and will 
ignore professional advices. Especially bureaucrats and officials of courts feared that they couldn’t 
control lay judges. 
5 When prosecutors demand death penalty for defendants, they refer to „NAGAYAMA-case” 
(Judgments of Supreme Court on criminal cases, July 8. 1983, vol.37, Nr.6, p.609) and propose a list 
of cases in which courts had accepted capital punishment as evidences. 
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=74 
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In spite of their anxiety and fears there is no evidence that lay judges make severer 
sentences. Death penalties and life imprisonments returned to the previous levels, those 
before the harsher punishment Era.  

 
[Table 4] Numbers of death penalty, life imprisonment and 

imprisonment over 10 years in district courts（1997-2011） 
 

 death penalty life imprisonment 
imprisonment over 

ten years 
total 

1997 3 33 153 189 

1998 7 47 163 217 

1999 8 72 178 258 

2000 14 69 269 352 

2001 10 88 281 379 

2002 18 98 321 437 

2003 13 99 372 484 

2004 14 125 423 562 

2005 13 119 531 663 

2006 13 99 520 632 

2007 14 74 457 545 

2008 5 63 411 479 

2009 9 69 329 407 

2010 4 46 351 401 

2011 10 30 354 394 

 
[Graph 4]  Numbers of death penalty, life imprisonment andimprisonment over 10 years in 

district courts（1997-2011） 

 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 205

 [4-(]1.4.1. Trend of death sentences by district 

courts（1997～2011）

 
 

[4-(]1.4.2. Trend of life imprisonment by district courts（1997～2011） 
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[4-(] 1.4.3. Trend of imprisonment over 10 years by district courts 

（1997-2011） 

 

 
II. Death penalty in Japan 

1. Types of offences 
[Twelve Offences in Penal Code of 24.04.1907] 

(1) homicide  
(murder (§ 199), and robbery and rape resulting in death  (§§ 240 und 241)) 

(2) dangerous crimes against public interests  
(arson of inhabited buildings (§108 ))  

(3) crimes Related to Insurrection  
(rebelling against the state (§ 77 Nr.1), treason (§§ 81 und 82))  

(4) dangerous crimes resulting in death 
(§§ 117 I,126 II,127 und 146 (I) und (§§ 240 und 241)  
 

[Seven violations of special law] 
(1) 27.12.1884 Criminal Regulations to Control Explosives (§1)  
(2) 30.12.1889 Duel resulting in death  (§3)  
(3) 18.05.1970 Hijacking resulting in death (§2)  

(4) 19.06.1974 Aviation hazard resulting in death (§3Ⅱ)  

(5) 16.05.1978 Murder of a hostage (§4) 
(6) 18.08.1995 Organized crime resulting in death (§3 I Nr.3) 
(7) 24.06.2009 Piracy resulting in death (§4) 

 

2. Judgments of Supreme Court 

a) The constitutionality of death penalty 
The Japanese Supreme Court held that the death penalty is not a cruel and unusual 

punishment, and therefore does not violate the Japanese Constitution. „Article 13 of the 
Constitution stipulates that every person's right to live should be respected to the extent that 
it does not interfere with public welfare. The Supreme Court stated, „the death penalty had 
the power to prevent social evil. Considering that the common good should be placed above 
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the good of a single person, it judged that the death penalty benefited public welfare. 
Therefore, it concluded that the death penalty could in no way contravene Article 36.”6 

b) The constitutionality of the method of execution 
The Supreme Court judged that the method of execution (hanging) was in accord with 

Article 31.7 

c) The constitutionality of regulations concerning death penalty  
The Supreme Court held that 'Dajokan Fukoku 65 gou (Ordinance by Grand Council 

of State No.6 of 1873)’ which stipulated the method of execution was applied under the 
present constitution. Therefore an execution in accord with this ordinance could in no 
circumstance be contrary to Article 31.8 

d) Death sentences (865 [12.7]) and Executions (675 [9.9])  
 

[Table 4]  Death sentences and Executions (1946-2014) 
                (1) sentence (2) execution  (1)     (2)                   (1)    (2)                       (1)       (2) 

 

1946 17 11 1966 13 4 1986 0 2 2006 20 4 

1947 38 12 1967 13 23 1987 7 2 2007 23 9 

1948 41 33 1968 13 0 1988 12 2 2008 10 15 

1949 77 33 1969 13 18 1989 5 1 2009 18 7 

1950 25 31 1970 13 26 1990 6 0 2010 8 2 

1951 32 24 1971 13 17 1991 5 0 2011 24 0 

1952 40 18 1972 13 7 1992 5 0 2012 10 7 

1953 25 24 1973 13 3 1993 7 7 2013 7 8 

1954 20 30 1974 13 4 1994 3 2 2014* 3 1 

1955 15 32 1975 13 17 1995 3 6 total 517 422 

1956 24 11 1976 13 12 1996 3 6 average 12.7 9.9 

1957 27 39 1977 13 4 1997 4 4    
1958 20 7 1978 13 3 1998 7 6    
1959 14 30 1979 13 1 1999 4 5    
1960 33 39 1980 13 1 2000 6 3    
1961 22 6 1981 13 1 2001 5 2    
1962 14 26 1982 13 1 2002 3 2    
1963 17 12 1983 13 1 2003 2 1    
1964 9 0 1984 13 1 2004 15 2    
1965 7 4 1985 2 3 2005 11 1    

＊ Tanigaki, Minister of Justice, ordered to execute Masanori Kawasaki on June 26.2014. 
 

                                                 
6 12.03.1948, Grand Bench; Keishu Vol. 2, No.3, p.191. 
7 06.04.1955, Grand Bench; Keishu Vol. 9, No.4, p.663. 
8 19.07.1961, Grand Bench; Keishu Vol. 15, No.7, p.1106. 
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3. The Average of Death sentences and Executions every five years (1945-2012) 

[Graph 5] Death sentences (finalized) and Executions (1945-2013) 

 

III. A lay judge system,’SAIBANIN-SAIBAN’ 
 

The lay judge system, which was established by the Act on Criminal Trials Examined 

under Lay Judge System（Act No.63 of 2004, (hereinafter referred to as the „Lay Judge 

Act”), aims to enable the general public to participate in criminal trials, for allowing their 
sound common sense to be reflected in judicial judgments, and deepen the general public's 
understanding of and support for the judicial system, thereby establishing a stronger 
citizen-oriented basis for the criminal justice system over the long-term. 

Cases subject to lay judge trials are of offenses punishable by the death penalty, life 
imprisonment with or without work (Type 1), and cases that need to be dealt with by a 
statutory collegiate court (offenses punishable by the death penalty, or life imprisonment or 
imprisonment for a minimum term of one year or more with or without work (excluding 
robbery, etc.)) and are of offenses resulting in death of the victim through an intentional 
criminal act (Type 2).  

[Type Nr.1] crimes with death penalty or life imprisonment  
[Type Nr.2] deliberate crimes resulting in death 
 
1. Before SAIBANIN-SAIBAN”-system  

Mission of investigation „The Death Penalty in Japan: A Practice Unworthy of a 

Democracy” (Report No. 359, 2003).9 
In the time of raising crimes the ideology of New Liberalism prevailed widely and 

profoundly in Japanese society. „(T)he growing power of the victims’ lobby and press 
coverage of police investigative incompetence scandals, forced policing policy changes. 
Many previously unreported and/or relatively trivial crimes were formally recorded under 
the new police policy. This, in turn, produced a sudden and drastic increase in recorded 

                                                 
9 Tagusari,M., D. Johnson & M.Sato, A Report on the Death Penalty in Japan, March 2013. 
http://www.deathpenaltyproject.org/news/1421/dpp-launches-report-on-the-death-penalty-in-japan/ 
(March 11. 2016) ; International Federation for Human Rights, The Death Penalty in Japan: A Practice 
Unworthy of a Democracy. May 2003. https://www.fidh.org/IMG/pdf/jp359a.pdf (March 11. 2016) 
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crime and decrease in clearance rate. The Japanese press, inaccurately, raised the notion 
that the current ‘moral panic’, or ‘the myth of the collapse of security society’, has in turn 
contributed to the increasingly punitive public view about offenders and sentencing in 
Japan.”(Hamai & Ellis, 2008) Pratt named it ‘Penal-Populism’.10 The activism for victims’ 
rights, which was supported not only by mass media but also by police agencies and 
attorneys, had a strong hold on the public mind. 

Japanese criminal justice had chosen a bigger one in 1990’s. Schematically speaking, 
an entrance of a system opened from 2.5 million to 3.6 wider (plus 44%), and length of 
incarceration grew up from maxims 20 to 30 years (plus 50%), therefore the total capacity 
of management (plus 116%). If one would make the capacity full, one should invest human 
and material resources in it. Thought the Government usually had to cut down personals 
and expense post babble economy, policemen and budgets for crime control were 
exceptionally increased almost every year.  A fall of ‘Safety Myth’ was a simple and clear 
slogan that symbolized and legitimated the reinforcement of police powers. 

In the term the Government campaigned for struggle against juvenile crimes and 
delinquencies. The campaign was supported by using criminal statistics, especially numbers 
and types of reported crimes. Indeed numbers of cleared cases and arrested suspects were 
relatively stable. The concurrent campaign of victims’ rights accelerated campaigns against 
monsters. Police officers accepted most cases that victims notified. They picked up dark 
figures most of which consisted of petty property crimes officers used to screen out. This 
resulted in the drastic increase of reported crimes, but the number of crimes cleared was 
relatively stable. The unbalance led to the lower rate of clearance, which made citizens fear 
crimes, in spite that the rate of serious crime kept a low level and the number of juvenile 
delinquencies was decreased. 

Criminal justice system started changing into the crime control model. Reported 
crimes by police increased drastically, and then prosecutors took much more indictments to 
court. Professional judges sentenced much harsher than in the 1990’s. Thus it resulted in 
the increasing numbers of imprisonment, life imprisonment and death penalty. The 
outcome in the legislative revel was the act for harsher punishment of 2005. At the 
beginning of the 21th century prisons were overcrowded, used to more than 107%, and the 
criminal justice system suffered from excessive shortages of personal and material resources. 

The Minister of Justice, Seiken Sugiura (31.10.2005: 331 days), decided upon a „Zero 
execution”-policy, while his following four ministers, Jinen Nakase (26.09.2006: 336 
days:10), Kunio Hatoyama (27.08.2007: 342 days:13), Okiharu Yasuoka (02.08.2008: 54 
days: 3) and Eisuke Mori (24.09.2008: 358 days: 9) ordered to hang 35 death raw prisoners 
in total at the end of ruling almost monopolistically cabinets more then 50 years by the 
Liberal Democratic Party. After the change the Democratic Party came to power at the 
election in August 2009. 

In my opinion the increase of crimes and the broken security and safety functioned as 
evidences which justified the reinforcement of police power (increasing police officers and 
decreasing inhabitants per police officer) and setting a new criminal justice shift in motion 
which resulted in the lay judge system (reducing burdens through a new priority system) on 
the rising phase (1998-2003). The agencies such as the National Police Agency and 

                                                 
10 „[T]he criminal justice ‘establishment’ has had increasingly less influence on government policy. 
These twin developments – more public influence at the expense of that of the establishment – are 
now usually referred to as ‘penal populism.” In: Pratt, J.,”Penal populism in New Zealand and its 
future: is penal populism inevitable?”, Japanese Journal of Sociological Criminology, No.33. 2008, 
p.30-45[p.30-31]. 
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Prosecutors Office used their discretion to skip petty crimes out and divert suspects for the 
purpose of reducing excessive burdens and the inappropriate prison population. In 2004 
they suddenly stepped on the next stage to adjust their burdens while keeping their own 
empowered framework of criminal justice system. These changing policies resulted in the 
falling phase (2004-2011). 

 
2. After Introducing SAIBANIN-SAIBAN”-system 
The Democratic Party came to power after the election in August 2009. Though two 

ministers of justice executed 7 prisoners after the regime change, other five ministers 
succeeded to maintain Sugiura’s Zero policy, since the new ruling party held up a promise 
that it considered the introduction of life imprisonment without parole (LWOP). Because 
the Democratic Party chanted a slogan of financial retrenchment, the Government had to 
cut off resources surrounding the criminal justice too.  

The number of reported crimes by police was decreasing, while the new public 
defender system for the suspected was introduced in preparation for a lay judge system. The 
Prosecutors Office originated a new priority system executed by prosecutors, suppressing 
simultaneously demands for the accused not only before lay judges courts but also 
professional judges ones. This resulted in milder sentences, decreasing life imprisonments 
and death penalties on one hand but in harsher punishment against sexual and mental 
disordered offenders on the other hand. In severe cases, especially in death penalty cases, 
trials burden heavily on lay judges’ mentality. The Government had to reduce personal and 
material resources of a whole criminal justice.   

In December 2003 the Government had already released an action plan to revive ‘the 
Safest Country, Japan’11, that aimed to keep the security and safety. It was, however, 
measured not by using quantitative parameters of reported crimes and clearance rate but by 
burdens for a policeman.  Police Offices didn’t need increase numbers and raise rates at any 
more. They wouldn’t pick up unnecessary crimes and intervene in civil disputes. In 2008 
the number of reported crimes returned to the level of 1988, about 2.5 million. 

The Ministry of Justice and the Correctional Bureau tried to reach an appropriate 
number of inmates to resolve problems due to the overpopulation of prisons. The harsher 
standards of sentences might foster the high rate of incarceration and thus overcrowded 
prisons, hence policies of diversion were accepted by the authorities. The targets were drug 
users, old and mentally retarded criminals. The criminal justice system could divert and release 
them for medical and welfare fields. We can name these new policies a „priority system”.12  

In December 2008 the Government proposed „the action plan for a strong society 
against crime 2008” which aimed to reduce crimes further within five years and to remove 
the citizens’ fear of crimes for the purpose of reviving the security and safety. After further 
regimes changes the coalition government of the Liberal Democratic Party and the KOMEI 
released „a fundamental action plan for a strong society against crimes” on May 28 2013. 
The number of reported crimes inclined to increase and the security became better to a 
certain degree. Despite the decrease of reported crimes, 40% of the nation felt, however, 
still unsafe on crime problems.13 The Government reinforces fears of cyber crimes and 

                                                 
11 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html. 
12 However, the total capacity of management maintains about 50% higher than in1990’s. PFI prisons 
are keep rooms for inmates. Occupied only 70%. The „maesabaki” by policemen, prosecutions by 
prosecutors and sentences by judges are all typified of discretional powers. Since prisons stand at the 
end of a criminal justice, they ought to keep their capacities. 
13 the public-opinion poll by Cabinet Ofise in Juli 2012   
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terrorism which threaten the nation and society. In order to revive ‘the securest and safest 
state, Japan’ the Government enforces policies to protect the nation’s inhabitants, bodies 
and properties against risks of crimes and terror and to maintain an environment of security 
and safety which is based on sustainable economic development and corporate activities. In 
contrast, policies against street crimes differ from policies in post babble economy. In order 
to construct a strong society against crimes, the Government acts across ministries and 
cooperates with various civil sectors to prevent ex-prisoners from recidivisms, to let 
members of communities realize crimes and criminals exactly and to include people who 
will live without offenses into their own communities and make their rehabilitation 
sustainable. The conservative Government has changed crime policies from a model of post 
bubble economy to a model of new liberalism, which orientates towards free labor markets 
and strong corporations on one hand and prepares safety nets for weak and poor but law 
abiding people willing to work without any crimes on the other hand. Those who have 
committed crimes are accepted by a society, if they are able and willing to work without 
creating new offenses. 

 

IV. Conclusion: 
This paper assumes that the ‘Mt. Fuji-line,” namely the rise and fall of reported 

crimes, cleared crimes and criminals and population of prisons, reflects the changes of 
crime control policies. There are two concepts of criminal policies, a bigger and smaller 
criminal justice system. In a rising phase the Government orientated towards a bigger one. 
Since this concept, however, needs an extensive amount of personal and material resources, the 
Government wasn’t able to sustain it. The phenomena happened mainly within the 
administrative system, whose disturbances radiated into legitimacy and socio-cultural systems.  

 

Is the „Monsieur Verdoux”-time over? 
 

[Tabel 6] Ministors of Justice and exections (2006-2014) 
 

name assumption days party execution 
NAGASE 2006.09.26 336 LDP 10 

HATOYAMA 2007.08.27 342 LDP 13 

YASUOKA 2008.08.02 54 LDP 3 

MORI 2008.09.24 358 LDP 9 

CHIBA 2009.09.16 367 DP 2 

YANAGIDA 2010.09.17 67 DP 0 

SENGOKU 2010.11.22 54 DP 0 

EDA 2011.01.14 232 DP 0 

HIRAOKA 2011.09.02 134 DP 0 

OGAWA 2012.01.13 144 DP 3 

TAKI 2012.06.04 120 DP 4 

TANAKA 2012.10.01 23 DP 0 

TAKI 2012.10.24 64 DP 0 

TANIGAKI 2012.12.26 603 LDP 9 

* 2014.08.20Each executionsrate(days per execution) is 31.1days in the former FDP era  (2006-2009: 
1090days/35exections), 172.1days in the DP era  (2009-2012: 7/1025) and 67days in the present FDP 
era (2012-2014: 603/9).  
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УПРАВЛЕНИЕ НА КВАНТИЛНИ ПОРТФЕЙЛИ КАТО 

ИЗТОЧНИК НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ 
 

Никола Илийчев Илиев 
Беатрис Венциславова Любенова 
Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ 

 
 

Анотация: Фундаментален за съвременните капиталови пазари, процеса по управ-
ление на портфейла е нарицателен за успеха на всеки инвеститор. Еволюцията му в 
активния портфейлен мениджмънт го трансформира в процес по прогнозиране на 
допълнителната надпазарна доходност – алфа. Същата инвеститора реализира ако 
трансформира пасивния портфейл в активен. Възниква въпроса възможно ли е 
реализирането на надпазарна доходност без преминаването през пасивен порт-
фейл? Отговорът на същия въпрос може да се потърси в квантилното портфей-
лиране. 
 

Ключови думи: Алфа, Информационен коефициент, Информационно съотношение, 
Предиктор 
 
Abstract: Fundamental for the modern capital markets, the process of portfolio 
management is key for the success of each investor. It’s evolution into the active portfolio 
management transforms it to a process of estimation of excess return over the market – 
alpha. The investor realizes it if he transforms the passive portfolio into an active one. A 
question arises is it possible to realize return over the market without pass through a 
passive portfolio? The answer of this question can be found in the quintile portfolio. 

 

Key words: Alpha, Information Coefficient, Information Ratio, Predictor 
 
 

1. Въведение 
Докладът има за цел изследването на възможността активния портфейлен 

мениджмънт, респективно конструирането на активен портфейл, да се реализира без 
един от ключовите си елементи – пасивния бенчмарк. От тук тезата, която авторите 
на доклада поставят, е възможността същото да стане, чрез използването на алтерна-
тивна методология – конструиране на квантилни портфейли. Обект на изследването 
е самия АПМ и в частност приложението му за нуждите на доклада. Субект на 
изследването е доходността, в нейната пълна и активна разновидност1. 

 
Теория 
1.1. Пасивно портфейлиране 
Инвестиционният риск се дефинира като възможност реалната норма на 

възвръщаемост да се отклонява от очакваната. В този смисъл, рискът е обвързан в 
голяма степен с възможното отклонение от очакваната възвръщаемост от инвести-

                                                       
1 Доходността на активите, която се изследва, е взета от база данни, закупена по науч-
ноизследователски проект номер 16/2016 „Авангардни изследвания в инвестиционния, 
финансовия и портфейлния мениджмънт чрез професионална база от икономически данни” 
към ИНИ при СА Д.А.Ценов 
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цията и в по-ниска степен с нейното определяне. По своята същност понятието 
„доходност“ представлява способността на направената инвестиция да осигурява 
доходи на инвеститора. Измерването й се извършва на основата на съпоставянето на 
дохода от инвестицията и първоначалното вложение. 

При оценката на портфейлната очаквана доходност се използват показателите за 
вариация, ковариация и корелация2. Под статистическа вариация се разбира разли-
чието, изменението, варирането на значенията на изследвания показател както по-
между им, така и от средното значение. Най-често за измерване на статистическата 
вариация се използват стандартното отклонение, дисперсията и коефициента на 
вариация. 

Освен измерването на вариацията в показателите за доходност и риск е много 
важно да се установи силата на взаимодействието между тях, за тази цел се измерват 
ковариацията и корелацията. Ковариацията показва какво е изменението доходности-
те на два рискови актива – ако тя е положителна, налице е еднопосочно изменение на 
доходностите, а ако е отрицателна изменението на доходностите е разнопосочно.  

За всяка двойка акции в портфейла ковариацията в доходността се установява 
по следната формула3: 

 

, 1/  

 
където:  е ковариацията между доходностите на акции А и В;  – броят на 
наблюденията;  – доходност на акция А в година (период) t;  – доходност на 
акция B в година (период) t; очаквана доходност на акция А;  – 
очаквана доходност на акция B. 

 
Чрез корелационните коефициенти се измерва силата (теснотата) на зави-

симостта между изследваните показатели. За всяка двойка акции корелационният 
коефициент между доходностите им се изчислява по формулата:4 

 

, , , 

 
където:  е корелационният коеициент между доходностите на акции А и В;  – 
ковариацията между доходностите на акции А и В;  –  стандартно отклонение на 
доходностите на акция А;  –  стандартно отклонение на доходностите на акция В; 

 
На фондовите борси се сключват различни сделки с финансови инструменти и 

затова е необходима текуща информация за състоянието и тенденциите на пазара. 
Точно за тази цел са конструирани борсовите индекси. Борсовият индекс е инди-

                                                       
2 Пътев, П., Канарян, Н. Управление на портфейла. В. Търново, Абагар, 2008, с. 94-97;  
 Проданов, С. Инвестиции. Свищов, 2015 
 Ангелова, П. Статистика. Свищов, АИ „Ценов“, 2013, с. 117, с. 270. 
 Съйкова, И., Къналиева, А., Съйкова, С. Статистическо изследване на зависимости. 

София, УИ „Стопанство“, 2002, с. 390. 
3 Проданов, С. Инвестиции. Свищов, 2015 
4 Пак там. 
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катор, който отразява промяната в цената на финансовите инструменти, която зависи 
от борсовата активност при сключването на сделките. Борсовите индекси се раз-
глеждат като ключови измерители на активността на фондовия пазар. Това е така, 
защото независимо от начина за тяхното изчисляване, те осредняват котировките, 
имащи най-голямо значение на съответния фондов пазар, и позволяват да се про-
следи общата тенденция на пазара. На основата на борсовите индекси се определя 
състоянието и основните тенденции в икономическите сектори, взаимодействията 
между тях, възникналите зависимости и др. 

Портфейлната теория изследва създаването на портфейли с оптимална доход-
ност и разумни нива на риска от рисково избягващите инвеститори на пазара. Според 
тази теория не е достатъчно само да се следи риска и възвръщаемостта на отделната 
акция, а трябва да се направи оптимален портфейл. Значимо предимство на модер-
ната портфейлна теория е, че може количествено да изрази ползите от диверсифи-
кацията, защото когато се разглежда портфейл от акции рискът винаги е по-малък. 
От това следва, че за намаляване на риска не е достатъчно да се купят различни 
акции, а трябва да се определи какво съотношение да имат те в портфейла.  

Чрез модерната портфейлна теория могат да се измерят положителните страни 
от диверсификацията на инвестицията и да бъде изведен вариант за създаване на 
ефективен фронт от оптимални портфейли. Всеки портфейл, съставящ ефективния 
фронт, представя възможното ниво на максимална доходност при съответно ниво на 
риска. Комбинацията между риск и доходност на всеки портфейл, който представля-
ва част от ефективния фронт не може да бъде постигната от друг портфейл. Според 
теорията на Марковиц, когато портфейлът е добре диверсифициран, рискът за всяка 
акция има минимално въздействие върху общия портфейлен риск, поради което ин-
веститорът ще спечели повече, когато разполага с инвестиционен портфейл. 

Портфейлна селекция на Марковиц (Теория на Марковиц) – Инвестиционния 
процес има две страни, които Марковиц обвързва в модел, включващ обективните 
възможности за инвестиране, които се изразяват чрез ефективния фронт и субектив-
ните особености на всеки инвеститор при избора на решение. На основата на този 
модел се извършва оптимизиране на инвестиционните решения с цел да се получи 
най-подходящата за отделния инвеститор възможност за инвестиране в портфейл. 
При отчитане на съотношението между възвръщамост и риск, което е приемливо за 
съответния инвеститор, т.е. при съчетаване на обетивните и субективните обстоятел-
ства, ефективен е портфейла, чрез който се осигурява най-висока доходност и отгова-
ря на изискванията на инвеститора.  

Според теорията на Марковиц ефективният портфейл се получава като оптимум 
при дадено ниво на риск. В основата на тази теория е стремежът на инвеститора да 
максимизира доходността при определено ниво на риск. Ефективният портфейл се 
разглежда и като оптимуми на дадено ниво рискова непоносимост, която се приема 
за константа. Инвеститорът, поемайки съответния риск, се стреми да получава по-
голяма доходност, която да надвишава доходността от безрисковия актив. Съвсем 
логично е твърдението, колкото по-голям риск поема, толкова по-голяма доходност 
да се реализира и тази доходност да надвишава безрисковата. 

 
1.2. Активно портфейлиране 
Изведена от Йенсен (1966) „алфата“ е доходността, която дадена инвестиция 

реализира над пазара. Макар далеч от революционна, концепцията за алфа се оказва в 
центъра на активния портфейлен мениджмънт (АПМ). В статистиката същата може 
да се квантифицира както чрез регресионната алфа, така и чрез остатъчната грешка, 
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получени в резултат на регресия на доходността на актива спрямо доходността на 
пазара. За да спечели от АПМ инвеститора трябва успешно да прогнозира очакваната 
бъдеща алфа. Процесът е познат като информационен анализ и включва показатели 
като информационния коефициент, информационното съотношение и предикторите. 

Информационният коефициент е корелацията между прогнозираната и реализи-
раната алфа. Прогнозата се прави на база налична информация, за която инвеститора 
допуска, че помага определянето на това кои активи ще реализират алфа. Отчитането 
на корелацията става в извадка (cross-section). В случая прогнозирането, което 
инвеститора прави, не преследва познаването на стойността на алфата в бъдеще. 
Вниманието пада върху класирането на активите на база настояща информация – кой 
актив ще реализира най-висока алфа, кой по-малко висока и т.н.. От тук корелацион-
ната връзка е между ранкираните активи и реализираната им активна доходност. Съ-
щата позволява степента на познаваемост да е в диапазона (-1;+1), в съответствие на 
диапазона на класическата корелация. 

С наличен информационен коефициент и вариацията му, инвеститора може да 
пристъпи към калкулирането на информационното съотношение. Същото Динг 
(2011) калкулира чрез следващото уравнение. Показателят позволява на инвеститора 
да квантифицира умението си да реализира алфа: 

 

1
 

 
където  е информационното съотношение;  – информационен коефициент, 
който инвеститора реализира;  – стратегически риск на използвания модел; 	

 – брой залагания на инвеститора. 
Използваната за прогнозиране информация се представя чрез т.нар. предиктор, 

представляващ нормализирано ранкиране на компаниите на база стойността на даден 
показател. Показателите могат да бъдат най-разнообразни – фундаментални, пазарни, 
технически, количествени и други. 

 
2. Методология 
Един от най-простите варианти за извеждането на алфата е изразяването ѝ по 

CAPM, но чрез остатъчната грешка, а не регресионната алфа. Причината изхожда от 
статистическите особености на регресионния модел през началото (от английски 
regression through the origin): 

 

, , ∗ ,  
 

където ,  е доходността на актив  за период ; ,  – доходността на пазара за 
период ; ,  – регресионни коефициенти, от които ,  в период . 

 
Разполагайки с алфата е необходимо извършването на информационен анализ, 

включващ калкулирането на информационен коефициент на предикторите и инфор-
мационно съотношение на модела. В последствие е конструирането на активния 
портфейл. Същият изисква наличието на пасивен портфейл, върху който да стъпи 
активния. Връзката е чрез модификацията на пасивните тегла в активни. Докладът 
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разглежда възможността за директно конструиране на активен портфейл, без 
преминаването през пасивен. За да е възможно същото е необходима методология, 
позволяваща реализирането на активна доходност. В случая същата е конструирането 
на квантилни портфейли. 

Квантилните портфейли изхождат от квантил – статистически термин за една 
пета. От тук квантилен е портфейла от една пета от всички активи. За нуждите на 
АПМ всеки квантилен портфейл е от определена една пета от всички активи – първи 
квантил е от най-добрите активи, втори квантил от по-малко добрите и т.н. до пети 
квантил – от най-лошите. Критерията за класиране на активите на добри и лоши е 
информацията, използвана за калкулиране на информационния коефициент. Реали-
зацията на активния елемент става чрез инвестирането в единия случай в най-добрия 
квантил, а в другия случай – къса продажба на най-лошия квантил. Възможно е и съ-
четаването на двата квантила в дълго-къс портфейл (от английски long-short 
portfolio), което позволява реализирането на допълнителна алфа. 

 
3. Емпирични данни 
Инвестиционната вселена, която се изследва, е съставена от компаниите, 

котирани на немската фондова борса за периода от 2010-2016 година (до края на 
второто тримесечие на 2016). Същите са представени на база седмична доходност, 
систематизирана в тримесечия, съответстващи на четирите тримечия на годината. 

В следващата таблица са представени стойностите на информационния кое-
фициент и информационното съотношение за девет предиктора. Избраните пре-
диктори са:  

1) изменението на активите, 
2) изменението на печалбата преди данъци и лихви, 
3) изменението на продажбите, 
4) съотношението счетовдна стойност-цена, 
5) изменението на печалбата за една акция, 
6) съотношението продажби-стойност на компанията, 
7) отклонението на прогнозираните от реализираните печалби, 
8) отклонението на прогнозираните от реализираните продажби, 
9) отклонението на прогнозираната от реализираната доходност,  
10) възвръщаемостта на собствения капитал, 
11) съотношението дълг-активи, 
12) възвръщаемостта на инвестирания капитал, измерена в парични потоци. 
 

В следващата таблица е представена информация за информационните съотно-
шения. В подтаблица а. са потъмнени факторите, които се представят най-добре. 
Същите са всъщност факторите, които е редно да се използват за информационен 
анализ на алфата и конструиране на активен портфейл. В случая на класически АПМ 
същото ще стане чрез конструиране на пасивен портфейл и промяната на теглата на 
базата ранкираните стойности на коефициента, който се използва за прогнозиране. В 
случая на доклада, активния портфейл се конструира на квантили – първите 20% от 
активите с най-висока стойнсот на показателя конструират първия квантилен порт-
фейл и т.н. В долната част на таблицата са изведени първите три предиктора за всеки 
период.  

В подтаблица б. са изведени трите предиктора с най-високи стойности на ин-
формационното съотношение за всеки период. Възможно е забелязването на тенден-
ция на запазване на едни и същи предиктори през всеки период, което може да се 
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тълкува като устойчивост на предикторите в информационния анализ и способността 
им да прогнозират активна доходност. 

В подтаблица в. са изведени честотите на проявление на всеки предиктор. 
Забелязва се че дадени предиктори, дори не винаги на първа позиция, са на втора или 
трета. Същото може да се тълкува допълнително като устойчивост на прогностичната 
способност на същите. В случая налице са и предиктори, участващи неколкократно. 
Въпросното е по-скоро случайност, отколкото тенденция, резултираща от матема-
тиката, а не от АПМ. 

 
Таблица 1 – Информационни съотношения на предикторите 

 

 
 

На база на представените информационни съотношения, за всеки период се 
избира фактора с най-висока стойност на същото. От тук информацията, която същия 
дава се използва за ранкиране на компаниите в пет квантила – тези с най-висока 
стойност в първия и т.н. След като компаниите са разделени на квантили, същите се 
претеглят с равни тегла, в резултат на което активните портфейли са завършени. 
Последното, което остава е отчитането на представянето на същите във времето и 
спрямо пазара. Същото става на следващата фигура: 

 

а. Информационни съотношения на предикторите
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ΔA 6,3 1,9 1,5 1,5 1,6 0,6 1,5 1,3 1,4 1,1 0,8 1,7 1,7 1,3 0,3 0,6 1,6 0,9 1,0 1,9 0,9 0,7 1,8 0,8
ΔEBIT 10,6 3,8 0,8 1,7 0,0 1,6 0,6 0,1 1,2 0,9 1,7 0,9 0,3 0,6 -0,1 0,1 1,3 0,7 0,9 1,1 0,3 0,4 0,9 0,9
ΔSales -1,9 0,0 0,2 -0,5 -1,0 0,2 -0,4 -0,2 0,2 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 -0,3 0,6 -0,1 0,0 0,3 -0,2 0,1 0,1 -0,4 -0,5
B/P -11,1 -0,1 -1,2 -1,5 -0,5 -1,1 -1,2 -1,0 -1,4 -1,0 -1,4 -1,3 -1,6 -1,1 -0,4 -0,3 -1,0 -0,7 -0,8 -1,6 -1,6 -0,7 -1,4 0,7
EPSY 10,8 0,1 0,4 0,8 0,4 1,1 0,2 1,3 1,2 0,0 1,3 1,6 1,5 1,0 0,4 1,2 0,9 1,2 0,1 1,5 0,0 0,6 0,8 1,4
S/EV 2,8 1,0 -0,3 -0,6 -0,4 -1,1 -0,7 -0,6 -0,8 -0,7 -0,8 -0,3 -0,3 -1,1 0,1 -0,3 0,2 -0,2 0,1 -0,2 -0,9 0,0 -1,0 1,2
NI-E(NI) -3,7 0,3 0,9 1,2 0,0 0,5 0,8 0,1 0,4 1,0 0,8 0,9 0,1 0,8 0,2 0,7 -0,1 0,1 0,3 0,9 -0,5 0,9 1,1 0,6
S-E(S) 4,1 0,2 1,2 1,1 -0,2 0,8 0,9 0,5 1,0 0,8 0,6 0,8 0,6 1,0 1,0 1,0 0,8 -0,2 0,7 1,4 0,8 0,7 1,4 1,0
Ri-E(Ri) 0,0 0,7 1,4 0,6 0,2 1,3 0,9 0,1 1,3 0,9 1,1 0,8 1,3 1,1 0,8 1,1 0,7 1,2 0,6 0,7 -1,2 -0,6 -0,8 -1,2
ROE 15,4 0,1 0,9 1,1 0,3 1,7 0,9 1,0 1,2 0,9 1,4 1,9 2,0 1,3 0,3 0,8 1,3 0,9 0,2 2,1 1,4 0,6 1,0 1,3
D/E -0,8 -0,5 0,3 -0,6 0,5 -0,5 -0,1 0,5 -1,2 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,7 0,4 -0,1 0,0 -0,3 0,1 -0,6 -0,3 -0,5 0,4 -0,7
CFROI 11,1 0,0 0,7 1,2 0,3 0,7 0,0 0,9 1,4 -0,1 1,2 1,4 1,7 1,0 0,4 1,0 1,0 1,1 0,3 1,6 0,4 0,6 0,5 1,7
б. Предиктори с най-високи информационни съотношения
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в. Честота на най-високите информационни съотношения
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Total 17 12 9 9 7 7 6 3 1 1
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Фигура 1 – Представяне на квантилните портфейли и пазара 

 
Съдейки по разпределението на петте квантилни портфейла е възможно 

потвърждаването на очакването за най-добро представяне на първия и най-лошо на 
последния. Интересна обаче е динамиката и на пазара. Същата се измерва по два на-
чина – чрез средната доходност на всички котирани активи ( ) и доходността 
на индекса  ( ). В случая  се разполага около центъра, спрямо 
квантилите. Същото е логично, тъй като квантилите са части от . В случая на 

, същия се представя по-добре от почти всички квантили, с изключение на . 
Причината за доброто представяне е че индекса се конструира от най-добрите 
компании, които до голяма част съвпадат с компаниите от първия и втория квантил. 
Независимо от това първия квантил съумява да бие индекса. Това навежда на ми-
сълта че активното портфейлиране без пасивен бенчмарк е възможно. Въпреки това, 
на следващата графика е показано представянето на активни портфейли. 

И в двете части на графиката портфейла се представя като допълнителна до-
ходност, на първата графика над средната доходност на пазара, а на втората графика 
– над доходността на индекса . Самия портфейл се конструира чрез съчетаване 
на първия квантил, който се купува и последния квантил, който се продава късо. 
Продукт на това са двата активни портфейла, всеки от които се представя повече от 
добре, както независимо, така и спрямо пазара. 
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Фигура 2 – Представяне на активните портфейли спрямо пазара 
 

4. Заключение и изводи 
В заключение е възможна направата на следните констатации и изводи: актив-

ния портфейлен мениджмънт е възможен, дори и при неотчитане на т.нар. пасивен 
портфейл, изпълняващ ролята на „пасивен бенчмарк“; Достигането до активния порт-
фейл става чрез използването на квантилно разделение на активите, които се изслед-
ват, с цел в даден квантил да попаднат единствено печелившите активи; От тук 
реализацията на печалба става чрез съчетаването на най-печелившия и най-губещия 
квантил (късо) с цел увеличаването на активната доходност – алфа. Правейки това, 
инвеститора има реалната възможност да конструира и управлява активен портфейл, 
който освен да заобикаля необходимостта от пасивен портфейлен мениджмънт, 
позволява и реализацията на добра допълнителна доходност – алфа. 
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ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ОСНОВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО 
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INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL IN EDUCATION AS A BASIS 

FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATION 
 

Kristian Plamenov Valchev 
 
 

Резюме: Съвременните социално-икономически условия са съпътствани и с промени 
в инвестициите в образование. Трансформира се цялостната роля на човешкия капи-
тал (респективно и на образованието) в съвременната икономика. Конкурентните 
предимства на нацията, икономиката, организацията и отделната личност в ико-
номиката на знанието и информационното общество се състоят в знанията, уме-
нията и нагласите на хората, с които разполага. Мястото на образованието в 
приоритетите на страната, инвестициите, които се отделят за образование и 
резултатите, които се постигат в системата на образованието днес, предопреде-
лят състоянието на икономиката утре.  
В България, анализирайки данните, предоставени от националната статистика и 
от представителното проучване на PISA, тези резултати могат да се приемат 
като обезпокоителни, а прогнозите за бъдещата икономическа конкурентоспособ-
ност на страната и нейния човешки капитал като неустойчиви. 
 

Ключови думи: икономика, инвестиции, конкурентоспособност, образование, 
човешки капитал  
 

Abstract: Present socio-economic conditions are accompanied with changes in investment 
in education. Transforms overall role of human capital (education respectively) in the 
modern economy. Competitive advantage of nations, economics, organizations and 
individual in the knowledge economy and information society consists in knowledge, skills 
and attitudes of people available. The place of education in the country's priorities, 
investments are allocated for education and the results achieved in the education system 
today, determine the state of the economy tomorrow. 
In Bulgaria, analyzing the data provided by national statistics and representative survey of 
PISA, these results can be regarded as troublesome and forecasts for the future economic 
competitiveness of the country and its human capital as unsustainable. 
 

Keywords: economy, investment, competitiveness, education, human capital 
 
 

Глобализационните промени отправят сериозно предизвикателство пред онази 
част от човечеството, която по една или друга причина не е в състояние да инвестира 
в придобиване и развитие на човешкия си капитал. В се по-съществено става разделе-
нието между бедните и богати нации; между бедните и богати обществени слоеве. [5] 
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Най-четеният труд през 2014 г., разглеждащ тази проблематика е книгата на Т. 
Пикети „Капиталът в 21 век” [5], в която авторът разглежда именно тези предизвика-
телства, като обръща внимание на още по-задълбоченото неравенство след проявле-
нията на глобалната финансово-икономическа криза.  

Изискванията на съвременните наука и технологии, генериращи нови професии 
и изискващи заемането им от „новите” служители на съвременната информационна 
епоха  поставя сериозни предизвикателства пред големи обществени прослойки от 
световното население, които са заплашени от социално изключване. Това са т.нари-
чаните от Тофлър „функционално неграмотни” прослойки, които не са се адаптирали 
към новите стандарти, изисквания и очаквания на този съвременен цивилизационен 
етап от развитието на човечеството. 

Теорията за човешкия капитал при тези нови условия вече е съсредоточена в 
проблемите за неравенството, които пораждат наличието и/или липсата на конкурен-
тоспособен човешки капитал. Тази проблематика заема водещо място в световните 
икономически форуми; в международните организации и разбира се, в международ-
ната, вече не само икономическа, но и социологическа, хуманитарна, управленска, 
социална и др. наука, което само по себе си доказва революционните промени, които 
глобализацията предизвиква в теоретичната мисъл, ангажирана с човешкия капитал.  

В теорията за човешкия капитал за икономическия анализ като най-важна сфера 
на „инвестициите в човека” се считат образованието, професионалната квалифика-
ция, здравеопазването, миграцията, търсенето на работа. Централно място, обаче зае-
ма инвестицията в образованието и професионалната квалификация. Най-общо чо-
вешкият капитал се определя като съвкупност от общи и професионални знания, уме-
ния и способности на индивида, които допринасят за увеличаване на неговата произ-
водителна сила. 

Налице са единодушни прогнози от страна на международните изследователи, 
че бъдещето на човешката раса е в ръцете на нейния човешкия капитал. В това отно-
шение те споделят възгледите си както за просперитета на отделната човешка лич-
ност и повишаването на нейния жизнен стандарт посредством извършените инвести-
ции в човешки капитал, така и просперитета на нациите като цяло, благодарение на 
тези инвестиции. В тази връзка, прогнозите предвещават много мрачно бъдеще за 
държавите, които пренебрегват ключовото значение на човешкия капитал. Очертават 
се прогнозите за все по-голяма дистанция както между обществените класи, така и 
между самите нации.  

Тази дистанция между нациите се базира на тяхното иновативно, научно-техно-
логично развитие. Силни аргументи получава ролята на държавата в това отношение 
и нейните политики за развитие на образованието и науката. Всички държави трябва 
да ревизират своите политики и приоритети, имайки предвид съвременните глобали-
зационни промени и променящата се роля на всяка една обществено-икономическа 
сфера. Така например, някои от по-прозорливите нации обръщат гръб на земеделието 
и съсредоточават финансовия си ресурс в образованието и науката. Резултатите са 
впечатляващи дори и в краткосрочен план, а устойчивостта на политиките и страте-
гиите им за в бъдеще предполага все по-сериозно развитие и все по-голям и устойчив 
растеж. 

В конкурентни пазарни условия, качеството на крайния продукт, неговите про-
изводство, реализация и разбира се – приходи, зависят най-вече от качеството на тру-
да, с който разполага конкретната организация, а освен това, от него зависи и сте-
пента на нейната конкурентоспособност. 
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Силно стеснена е и самата връзка между човешкия капитал, човешките ресурси 
на нацията и нейното икономическо развитие – инвестициите в човешкия капитал са 
основополагащи за развитието на човешките ресурси. Същевременно, техните обеми 
и насока е от ключово значение за формирането на човешките ресурси, които да от-
говорят на съвременните изисквания. [1] 

В България преобладава обществено мнение за необходимостта от изцяло ново 
дефиниране на целите и приоритетите на българското образование в съответствие с 
новите потребности на бизнеса в новите икономически реалности, предизвикателст-
вата пред конкурентоспособността на българската работна сила на европейския пазар 
и в контекста на икономическия растеж, който би могъл да се поддържа в адекватни 
граници единствено чрез образование и иновации. 

Един от най-тревожните сигнали, които получава страната ни за качеството на 
човешкия капитал, формиран в образователната  сфера в България е, че нашите уче-
ници са на първо място в Европа по дела на учениците на 15-годишна възраст, които 
изпитват значителни затруднения по критериите на PISA по отношение на способ-
ността за четене. При средно ниво за Европейския съюз 19%, в България той е 
39.4%[4], което на практика показва, че почти 40% от българските ученици излизат 
функционално неграмотни от средното си образование, тъй като изпитват значителни 
трудности да използват своите четивни умения като ефективен инструмент за усвоя-
ването и разширяването на знания и умения в различни области.  

Според стандартите на PISA, под грамотност за четене следва да се разбира 
„способността на учениците за използване на писмената информация в реални жи-
тейски ситуации.” Нейната липса или недостатъчност възпрепятстват по-нататъшно-
то развитие на индивидите, правейки ги неконкурентоспособни както по отношение 
на достъпа им до висше образование, така и на пазара на труда. Вероятността тази 
функционална неграмотност да се окаже пречка за изпълнението на бъдещите трудо-
ви задачи на кадрите, които се вливат в пазара на труда от средното образование е 
твърде реалистична. 

Въпреки извършените реформи и увеличеното в абсолютни стойности финанси-
ране на образованието в периода 2000-2015 г., не са налице значими промени в ка-
чеството на образователния продукт. Училищното образование на българските уче-
ници изостава съществено от европейските страни. Качествените аспекти, измерени 
посредством показателите на световните организации, нареждат страната ни по-ско-
ро до държавите от Третия свят. 

Резултатите от всички проучвания и оценки на способностите на българските 
ученици сигнализират, че системата на образованието ни е тясно ориентирана към ге-
нериране на теоретични познания, и никакви практически умения, което на практика 
не отговаря на съвременните образователни нужди и реални потребности на учащите.  

Аналогична е и ситуацията във висшето образование, където теориите и кон-
цепциите са преобладаващата част от учебните съдържания на университетските 
програми.   

Реализацията на човешкия капитал след като напусне образователната система е 
въпрос с изключителна важност както за самия индивид, така и за икономиката като 
цяло – от неговите характеристики зависят и чуждестранните (и не само) инвестиции, 
и развитието на иновациите и икономическият растеж.  

Двете страни – съвременното поколение на лицата, завършващи своето образо-
вание и потребителите на продукта на тяхното обучение в лицето на бизнеса, се из-
правят пред едно и също предизвикателство – пазара на труда, на който на практика 
се срещат търсенето и предлагането в определянето на равновесната цена на труда.  
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Въпреки ръста в броя на студентите, тук трябва да се отчете, че в асинхрон със 
световните тенденции за търсене на кадри от специалности в научните и технологич-
ни направления, инженерните и математически специалности, университетският 
прием на студентите в специалност „математика и статистика” се съкращава с 40%, в 
„архитектура и строителство” – с 14.5%, в „технически науки” – с 8.6%, а в 
„химически и физически науки” – с 6.4%.[3] На практика, това са специалностите, от 
които бизнесът има най-голяма нужда в момента не само в България, но и в разви-
тите и развиващи се икономики в света като цяло. Съвременните технологии изиск-
ват подготвен за времето си човешки капитал. В страната ни има достатъчно иконо-
мисти и юристи, а високият прием на тези направления на фона на нуждите на бизне-
са изглежда необоснован. 

Парадоксална е ситуацията в нашата страна, в която те не могат да намерят общ 
език. От една страна, бизнесът изпитва остра нужда от кадри, а от друга – училищата 
и университетите предлагат достатъчно такива. Налице е обаче една тенденция, коя-
то се изразява в това, че не потребностите на икономиката определят подготовката на 
кадрите, които са й необходими. По-тревожно в случая е, че те се определят на сти-
хиен принцип, без каквото и да е предварително проучване на нуждите. Така, средно-
то образование генерира човешки капитал, който няма практически умения, и който е 
недостатъчен в търсени ключови браншове, а висшето от редиците на висшето обра-
зование към пазара на труда се насочват специалисти с теоретични познания от 
направления и специалности, от които бизнесът няма нужда. В същото време, бизне-
сът очаква и търси специалисти в конкретни области и с конкретни умения, които не 
успява да открие на трудовия пазар. Тази обща картина има за следствие изключител-
но висока младежка безработица и забавяне на икономическия растеж на бизнеса. 

В сравнение с ЕС, българските младежи се вливат най-късно на пазара на труда. 
Поради липсата на практически и трудов опит, а също така и нерелевантност на за-
вършеното направление, след своето дипломиране, значителна част от човешкия ка-
питал на страната се оказва неподготвен за изискванията на пазара на труда. Невъз-
можността за натрупване на трудов опит и неадекватната за потребностите на биз-
неса подготовка има за следствие трайна безработица. 

Нашата страна заема третото място в Европейския съюз по дял на младото насе-
ление между 15 и 34 години, които не са активни нито с трудова, нито с образовател-
на дейност. Всеки четвърти младеж (25%) в България е в такова положение, като тези 
показатели са по високи само в Гърция и Италия. Делът на тази категория е най-
нисък в Норвегия, Исландия, Швеция, Дания, Швейцария, Люксембург, Австрия, 
Холандия и Германия.  

Когато формираният човешки капитал не се използва са налице сериозни 
последствия за икономиката – повишава се емиграцията, което задълбочава още по-
вече наличните демографски проблеми; влошаване на социално-икономическото по-
ложение на домакинствата, тъй като към тях се прехвърля и издръжката на безработ-
ните младежи, което от своя страна има за следствие ограничаване на покупателната 
способност и понижаване на данъчните приходи; свиване на реалния сектор, а от там 
и съкращаване на работни места; невъзможност за въвеждане на иновации и ниска 
конкурентоспособност на бизнеса. По този начин се очертава един своеобразен поро-
чен икономически кръговрат, от който трудно може да се излезе без адекватни мерки 
за промяна на качествените характеристики на човешкия капитал, на базата на които 
да се реализира икономически растеж.    
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Очертани по този начин, проблемите на ниското качество на формирания в об-
разованието човешки капитал са съществена пречка пред развитието на бизнеса и 
съответно – растежа на икономиката.  

Резултатите от проведеното през 2015 г. от Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП) проучване сред браншовите организации за ролята на иновациите в 
бизнеса и сътрудничеството с университетите[2] показва, че връзките и доверието 
между бизнеса и образованието не само, че не се повишава, но намалява значително 
само за две години.  

През 2015г. значително е намалял броят на бизнес организациите, които разчи-
тат на партньорство с българските научни институти и университети по отношение 
на въвеждането на иновации (при 37 % през 2013 г., сега са 10 % с български научни 
институти и 0.00 % с университети).[2] Това сътрудничество в момента се изразява 
единствено до наемането на стажанти и обучения (44.44% от анкетираните (при 67 % 
през 2013 г.) и за консултантски услуги при внедряване (22.22% от анкетираните). 
Резултатите от проучването показват, че през 2015 г. бизнесът във все по-голяма сте-
пен разчита на собствени разработки (64,7 % от анкетираните, при 23% през 2013 г.). 
[2] Проучването извежда, че ниската информираност на бизнеса за научните раз-
работки, заедно с липсата на активност от страна на университетите са двете основни 
препятствия, които стоят пред сътрудничеството на двете страни.   

Този проблем е обект на широко обществено обсъждане от години наред, но 
вместо предприемането на мерки за неговото преодоляване е налице обратната тен-
денция – все по-сериозното му задълбочаване. Учебните заведения продължават да 
произвеждат продукт, което не отговаря на реалните потребности на бизнеса както 
по отношение на количеството, така и по отношение на качеството.  

Тук е необходимо да се отбележи, че този проблем вече се забелязва и от чужде-
странните инвеститори. До скоро възприемана като предпочитана аутсорсинг дести-
нация, поради сравнително ниските нива на работната заплата в Европа, страната ни 
започва да губи позиции по отношение на предпочитаемостта на чуждестранните ин-
вестиции.   

В последните няколко години разходите за възнаграждения отстъпват пред ква-
лификационните изисквания на инвеститорите. Високото търсене на технически пер-
сонал със средно образование и релевантни на развитите страни придобити профе-
сионални умения и абсолютната липса на такива в българската работна сила става 
сериозно притеснение пред инвестиционните решения. Този проблем има за следст-
вие изнасянето на дългогодишни в страната ни производства от химическия сектор, 
електротехниката и машиностроенето в съседни държави, където могат да се наемат 
служители с необходимите умения.  

В страната ни е налице сериозна липса на инженери, технически сътрудници и 
мениджъри с ключови за бизнеса умения, специалисти за ИКТ сектора, медицински 
специалисти и др., като в същото време от университетите излизат бизнес админи-
стратори, юристи и хуманитаристи, за които няма работни места. 

Навлизането на нови компании в ИТ сектора и разширяването на съществува-
щите повишава значително броя на заетите – с над 20% до почти 70 000 в през  
2015 година, като пазарът сигнализира за недостиг на кадри в този сектор през 2015 и 
2016 година.  

За съжаление, всички тези пазарни данни и сигнали от бизнеса сякаш остават 
нечути и неразбрани от всички правителства, управлявали страната през годините. 
От една страна, концептуалната основа на всички държавни стратегии, политики и 
програми все още се „върти” около индустрията и производството, които на практика 
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вече почти ги няма, като в същото време, дори и човешкият капитал, формиран за 
целите на тези сектори не притежава елементарни професионални умения, за да може 
да отговори на изискванията на пазара на труда. Очевидно става системното неразби-
ране и неосъзнаване от страна на държавата за възприемането на човешките ресурси, 
респективно, и човешкия капитал като фундамент за бъдещо развитие. Това неразби-
ране се прехвърля и в образователната система, която на практика е основният гене-
ратор на човешки капитал. 

Така изброените проблеми на българската образователна система не изчерпват 
всички проблемни области, но поставят основните акценти, върху които е необходи-
мо да се съсредоточи вниманието и да се предприемат мерки за изход от критичната 
ситуация. Ситуация, в която държавата инвестира (макар и недостатъчни) средства за 
формиране на човешки капитал, който на практика не притежава или притежава 
ниска потребителна стойност. Ситуация, в която държавата не пита бизнеса от какъв 
човешки капитал има нужда, за да съобрази неговите количествени и качествени ха-
рактеристики, така, че на базата на неговото използване в последствие, самата държа-
ва да може да си възвърне инвестираните средства и да реализира икономически 
растеж. 
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Анотация: Глобалната финансова и икономическа криза създава перфектната 
възможност за развитието на нова алтернатива и революционен разплащателен ин-
струмент – Биткойн. В разработеният доклад ние изследваме бъдещото развитие на 
валутата Биткой, базирайки го на стратегия, изхождаща от техническия анализ. 
 

Ключови думи: Биткойн, Технически анализ, MT4, SMA, Обем, MACD 
 

Abstract: The global financial and economic crisis in 2008 provide an excellent 
opportunity for the development of new alternative and revolutionary payment instrument - 
Bitcoin. In the paper we explore the future development of Bitcoin currency, citing a 
strategy based on technical analysis. 
 

Key words: Bitcoin, Technical Analysis, MT4, SMA, Volume, MACD 
 
 

Цел на доклада е да се направи и изследва Price Action На Биткойн Спрямо 
Щатският Долар. Обект на изследване е модерното средство за разплащане – 
Биткойн, в частност движението в цената му, а задачата на научната разработка е да 
се докаже как чрез техническият анализ Биткойн може да се изследва и прогнозира1.  

 

Въведение: Световната финансова и икономическа криза от 2008г. доведе до 
краха на доверието на обществото към съвременната финансова система. Нейните 
недостатъци са видни и неведнъж са били в основата на зараждащите се кризи както 
в регионален, така и в глобален аспект. Печатането на пари, контролирано от Цент-
ралните банки, спекулативният характер на финансовите пазари, монополът на голе-
мите банки оформят образа на познатата ни финансова система. В разгарът на криза-
та от 2008г. не малка част от обществото се запита дали е възможно да съществува 
нова финансова система, различна от днешната, която да бъде по-справедлива към 
хората и да е преодоляла недостатъците на действащата такава.  

Кризата от 2008г. даде отлична възможност за развитието на ново алтернативно 
и същевременно революционно платежно средство каквато всъщност е Биткойнът. 
Виртуалната валута е първата по рода си и срещна голям обществен интерес по време 
на тежките години след кризата. Биткойнът не е само виртуално платежно средство, а 
е цялостна система, която се противопоставя на съвременната, контролирана от голе-
мите банкови институции. Ето защо една значителна част от обществото живо се  ин-
тересуваше от развитието на този феномен, чийто създател е обвитата с мистерия 
личност на американеца с японски произход Сатоши Накамото. 

                                                 
1 База данни, закупена по научноизследователски проект номер 16/2016 „Авангардни изслед-
вания в инвестиционния, финансовия и портфейлния мениджмънт чрез професионална база от 
икономически данни” към ИНИ при СА Д.А.Ценов. 
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Самата революционна система се базира на блок-веригата, която е публично 
споделена счетоводна книга, на която разчита цялата биткойн мрежа. Независимост-
та и последователността на блок-веригата се гарантират от криптографията. Всеки 
може да има свое биткойн портфейл, където да държи своите биткойни и съответно 
да извършва различни транзакции с тях. Всеки биткойн порфейт съдържа свой уника-
лен ключ, с помощта на който се осигурява висока степен на сигурност и дока-
зателство, че транзакцията е извършена от съответния ползвател на портфейла. 
Трансферът на определеният брой биткойни от един потребител до друг отнема 
около 10 минути, което е много по-бързо от обикновените банкови трансфери осо-
бено ако те са с международен характер. За да се осъществи даден трансфер обаче е 
необходим един блок, на който да се запишат данните за трансфера. Тези блокове от-
говарят на много строги криптографски правила, които биват проверени от мрежата и са 
последователно свързани един с друг, формирайки така наречената „блок-верига“. 

Уникалността на тази система изразява и основните й предимства като парич-
ната свобода, изключително ниските такси за трансфер, малки рискове за търговци, 
висока степен на сигурност и контрол, прозрачност и неутралност. Тези предимства 
са основната причина за растящия обществен интерес към проектът „Биткойн“ и 
съответно растящата му цена през годините (фиг.1) 

 

 

Фигура 1 
 

През последните години редица финансови институции решиха да вложат 
средства в развитието на системата „блок-верига“, която използва биткойн. Някои от 
известните имена, които отделиха значителни суми в това отношение са: Goldman 
Sachs, Visa, Maestro, NYSE, Nasdaq, BBVA, Citibank и др. Големият интерес предиз-
вика и високата волатилност при цената, като най-голям скок се наблюдава в периода 
от края на 2013 и началото на 2014, когато тя достига нива от $1000 за един биткойн. 
Цената на криптовалутата през 2013 нараства от $13.52 до $714.79 към края на 
годината, което е нарастване са около 400%, а стандартното отклонение за същата 
година е около 150.28%. През 2014г. следва сериозен спад на цената, като тя се пони-
жава от $896 до около $317, което е понижение от 103.75% със стандартно откло-не-
ние от 74.71% на седмична база. Определено годините от 2011г. до 2014 г. са едни от 
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най-волатилните с най-резки промени в цената на дигиталната валута. Това от една 
страна е нормално, поради големия интерес, който предизвика биткойнът през това 
време. Високата волатилност привлече и големите спекуланти, които помогната за 
значителното покачване на цената през 2013 г., когато редица икономисти и финансови 
аналитици нарекоха това явления „поредния спекулативен балон“. На Фигура 1 може да 
се види, че след 2013г. следва едно постепенно понижение в цената, като през 
изминалата 2015г. виртуалната валута отново бележи сериозен растеж от 55.48% на 
годишна база, стабилизирайки се около цената от $420 за биткойн към края на 2015г. 
Волатилността се запазва висока, като през 2015г. тя възлиза на 60.18% на седмична база. 

Биткойн даде началото цял един пазар за криптовалути, който към днешна дата 
включва около 400 различни видове дигитални валути. Въпреки това той остава с 
най-голямата пазарна капитализация от около 6 милиарда долара, което е 90% от 
целия пазар на вируталните валути. През своя пик пазарната капитализация на 
биткойн е достигала до нива от 12 милиарда долара. 

 

 

Фигура 2 
 

Едно от специфичните характеристики на биткойн е че тук инфлацията е изклю-
чена като явление, поради факта че имаме лимит на броя на биткойните, който е  
21 милиона, а този лимит се планира да бъде достигнат през 2140г. До тогава посте-
пенно добивът на биткойн чрез мощни компютърни системи ще става все по-труден, 
а броят на биткойните в един блок ще се намалява, като към момента той е  
25 биткойна за блок. Така се изключва възможността да се осъществява каквато и да 
било монетарна политика, чрез която да се предизвика инфлация. Това отличава 
дигиталната валута от днешната монетарна система, контролирана от Централните 
банки. Към момента броят им е 15 297 325 (виж. Фиг. 2) 

С времето все повече хора започнаха да използват дигиталната валута за раз-
плащания, а редица магазини и търговци по големите градове по света решиха да 
приемат плащанията на своите клиенти изцяло в биткойни. Ето защо се наблюдава 
постоянен растеж на транзакциите с биткойни в глобален аспект. Към началото на 
2016г. броят на трансакциите за ден са нараснали до около 250 000 (виж. Фиг. 3). 
Някой от най-популярните компании като Microsoft, Dell, PayPal, WordPress, Ebay, 
Wikipedia, Tesla вече приемат разплащания с виртуалната валута. 
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Фигура 3 
 

Един от основните предимства на биткойн е бързината, с която се осъществява 
всяка една трансакция. Чрез системата „блок-верига“ всеки един потребител може да 
прати биткойни на друг независимо къде се намира той по света. Времето за пот-
върждение на самата трансакция е около 10 минути (виж. Фиг. 4). Това време е много 
по-кратко от времето, за което се изпращат пари чрез банковата система, където ако 
нашият получател е лице, живеещо извън страната, парите, които са изпратени ще са 
по сметката на получателя едва след няколко дни. Другото голямо удобство е, че из-
ползвайки биткойни не се плащат високи такси, каквито имаме при банковите тран-
сакции между две лица. 

 

 

Фигура 4 
Процесът на създаване на биткойни и добавяне на нови блокове към веригата е 

свързан с изчислителната мощ на компютърните системи. Колкото повече хора се 
включват в процеса на създаване на биткойн (т.нар. „копаене“), толкова по-сложни 
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стават аритметичните задачи, които трябва да се решат от изчислителната техника, 
която използваме за целта (виж Фиг. 5). Днес в Китай и САЩ са разположени най-го-
лемите „фабрики“ за биткойни, състоящи се от множество изчислителна техника, 
която работи 24 часа и 7 дни в седмицата, за да осигури солидни приходи на групата 
програмисти, които поддържат самата техника. 

 

 

Фигура 5 
 

Литературен преглед: Техническия анализ е основан на един главен принцпи- 
тренда. Пазарите се движат в трендове. Борсовите спекуланти и инвеститори се на-
дяват да купят дадена ценна книга в началото на възходящия тренд на ниска цена, 
възползват се от него и продават когато той свърши- на висока цена. Въпреки, че тази 
стратегия изгледа много лесна, осеъществяването и е много сложно. Техническия 
анализ се използва да се определи тренда, кога той се променя и кога е променен, 
кога да се влезе в позиция, кога да се излезе от позиция и кога анализът е грешен и 
позицията трябва да бъде закрита. Това обяснява всичко. 

 

Методология – В професионалната платформа МТ4 графиките и индикаторите 
са най-ясно изразени и софтуера е най-удобен за технически анализ. Ще направим 
един кратък технически анализ на криптовалутата спрямо Щатския долар. За целта 
ще използваме индикаторите: SMA (Simple Moving Average), MACD и Volume. Нека 
накратко да обясним ролята на тези индикатори в нашия анализ.  

SMA – пълзящата средна е един от най-старите инструменти, използвани от тех-
ническите анализатори. Ежедневните колебания в цените на акциите, стоките и ва-
лутните курсове могат да бъдат големи. Чрез пълзящите средни се смекчават тези ко-
лебания, омаловажават се днвените, причиняващи изкривявания, колебания. Техни-
ческите аналзатори ги използват, за да изгладят блуждаещите данни, като с това 
улесняват разпознаването на основния тренд. Основната причина да се използват 
пълзящите се средни е да се изгладят по-краткосрочните колебания и да се концент-
рираме върху тренда, който е подходящ за времевия диапазон на инвеститора. В същ-
ността си плъзгащата се средна е само една стойност, която представлява мрежа от 
определени минали стойности. Например, 20-дневна пълзяща се средна е една стой-
ност, която всяка една от цените през последните 20 дни и ни казва ка се държи 
групата от 20 дни, а не нейните отделни части. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 231

 

Фигура 6 
 

MACD е разработен от Gerald Appel през 1982 г. Индикаторът се състои от 
хистограма и сигнална линия. Хистограмата показва разстоянието между една бавна 
и една бърза пълзяща средна. Сигналната линия е пълзящата средна на хистограмата. 
Чистата графика винаги е била най-полезна на прайс екшън трейдърите, но всеки 
трейдър трява да умее да прилага и други стратегии, също така да владее приложе-
нието на различни индикатори. 

Ролята на Volume – измерител на обем, например очакванията на трейдърите 
след пробива се поддават на количествена оценка с помощта на обема на търговията 
(Volume). Ако цените са пробили нивото на подкрепа/съпротива при значително по-
вишаване на обема, а през периода на „разкаянието на трейдърите“ той е сравнително 
малък, значи, новите очаквания са приети от повечето трейдъри, докато разкаялите се 
са малцинство. И обратно: пробив при умерен обем и „разкаяние“ при растящ обем 
означават, че промените в очакванията на трейдърите са незначителни, и връщането 
към изходните очаквания (т.е. изходните цени) е неизбежно. 

 

Емпирична част: Тъй като по-горе споменахме и за зоните на съпротива и под-
крепа, бихме обяснили същността и ролята им така – когато цените се покачват и 
след това се обръщат надолу, най-високата точка при покачването, върхът, се нарича 
„ниво на съпротива“. Тя е нивото, при което продавачите могат да бъдат толкова сил-
ни и агресивни, колкото и купувачите и да спрат покачването. В случай, че продава-
чите (предлагането) станат по-силни и агресивни от купувачите (търсенето), резулта-
тът е последващ спад в цената от върха. Нивото на съпротива в повечето случаи е 
зона, а не някакво определено ценово ниво. 

Подкрепата е противоположна на съпротивата по това, че тя представлява едно 
дъно или серия от дъна. При нивото на подкрепа купувачите стават също толкова 
силни и агресивни, колкото продавачите и спират падането на цените. Конценпцията 
за подкрепата и съпротивата предполага, че в бъдеще цените също ще спрат на тези 
регистрирани зони, т.е. те представляват запомнена психологическа бариера на це-
ните. Зоните ще продължат да съществуват след време и ще стаат бариери за бъдещо-
то ценово действие. Те не само ще продължат  да същесвтуват след време, но и щом 
веднъж бъдат пробити, ще сменят функциите си: предишната подкрепа ще стане 
съпротива, а предишната съпротива ще стане подкрепа. 
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Нека да се върнем и на същинската част, а именно ситуацията при биткойн/ 
американски долар. От началото на 2015 г. се забелязва едно затишие и консолида-
ция и цената се движи между стойности 200-300 $ за биткойн, без да последва низхо-
дящ или възходящ тренд. Цената пробива 100 дневната пълзяща се средна и от долу 
на горе и от горе на долу и не се задържа дълго, следователно спазва зоните на под-
крепа и съпротива. Това се повтаря до края на 2015 г., след което цената прави про-
бив на 100 периодната пълзяща се средна, засилва се обема на купувачите, след което 
пробива съпротивата, достига нов връх и силно възстановява надолу.  

Края на възстановяването се явява тест на пробитата съпротива, която вече се 
превръща в подкрепа и се запазва над пълзящата се  средна образувайки възходящ 
тренд, който се потвърждава и от начертаната тренд линия. Всяка корекция, която 
тества тренд линията се използва за възможност за покупки и реализиране на 
печалба. Както се забелязва ясно цената тества зоната на съпротива и рано или късно 
спазва като трамплин тренд линията, която с времето придобива „по-надигнат“ вид, 
тъй като цената продължава тествайки ( рекуширайки) да нараства. 

 

 
Фигура 7 

 

От скоро време се забелязва едно стесняване на цената, забелязват се по-ниски 
върхове и по-високи дъна и образува нещо като триъгълник. По технически анализ 
тази реакция на цената води до пробив на горе или на долу, след което последва 
силно движение поне до близката подкрепа или съпротива. Фикура 6. е наш анализ от 
май месец, а фигура 7. е развилата се ситуация, която е потвърдила казаното от нас и 
цената е направила движение от порядъка на 284 $ движение по възходящата, 
прецказана от нас посока. Ако погледнем моментната ситуация, се питаме: Какво да 
очакваме от сега нататък? Най-вероятно цената ще се върне да тества 50% ниво на 
фибоначи, това е цена от 650$ и ще настъпи спад на цената, до нива от 560$ и ако 
пробие и тази краткосрочна зона на подкрепа, бихме очаквали и цени от порядъка на 
460$. Но като цяло от миналата година насам, с леки темпове биткойна поскъпва и се 
запазва възходящият тренд.  

 

Заключение: Светът се развива и дигитализира след всеки изминал ден, има 
най-различни твърдения за развитието и навлизането на биткойн/блокчейна, но от 
гледна точка на дигитализиране и осъвременяване на технологиите в планетата ни, 
ни довежда до мисълта, че биткойна ще продължава да съществува и да навлиза по 
различни начини в ежедневието ни. 
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Abstract: Тhe paper discusses the major trends in the higher business education in global 
context and it is based on statistical data from reports of many governmental bodies and 
international organizations like UNESCO, UNO, British Council, United States Institute 
for International Education, The UK Department for Higher Education etc. On the other 
hand the paper examines the employers’ opinion about the most important skills they value 
when they employ young graduates with business higher education with Bachelor’s or 
Master’s degree. This part of the paper is based on analysis of secondary data from a lot of 
international research on employers’ opinion but on empirical data and conclusions from a 
representative survey with Bulgarian employers of companies from various sectors as well.  
The last part of the paper contains conclusions and suggestions for future activities on 
institutional and national level for improvement of the higher education in Bulgaria.  
 

Key words: business higher education, employers’ expectations, graduates’ skills  
 

 
Въведение 
 

В днешно време образованието е важен приоритет в стратегията за развитие на 
държавите, а видът и съдържанието на образованието е един от факторите за самооп-
ределяне на личността и нейната реализация. Достъпът до образователни програми и 
активно участие в тях е политически инструмент за преодоляване на негативните по-
следици от глобализацията, бързите технологични и структурни промени, като фоку-
сът на този акцент кристализира най-ясно в програмата за икономическа реформа от 
Лисабон (2000), която като цяло не можа да бъде изпълнена успешно в Европа, защо-
то реформите и процесите се осъществяваха много по-бавно от предвиденото. Девет 
години след присъединяването на България към ЕС все още не е модернизирана и 
подобрена връзката между обучение и научни изследвания – дейности, които тради-
ционно са институционално раделени в Българи, а административната реформа в 
БAH, неподкрепена с достатъчнио финансов ресурс не доведе до очакваните резултати.  

При обучението по бизнес винаги е съществувала дилемата относно релевант-
ността му спрямо нуждите на практиката. Допреди 15-20 години в университетите и 
висшите бизнес училища се набляга предимно на академичното знание  в отделните 
професионални области, което за миналите периоди си имаше и своето обяснение- 
повечето от самите управленски, маркетингови и финансови теории и концепти бяха 
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сравнително млади, все още напълно валидни и се утвърждаваха чрез усвояването им 
и прилагането им в практиката.  Постепенно динамичното развитие на бизнес средата 
и драстичните промени в технологиите, глобализацията на пазарите, както и възник-
ването на нови пазари налага бавно, но сигурно балансиране на двете страни на обра-
зователния процес – теорията и практиката, като въпросът все оше е спорен [1]. Зато-
ва темата и проблемите относно адекватността на бизнес образованието към потреб-
ностите на практиката остават актуални и в 21-ви век в световен мащаб.  

Бумът в социалните мрежи и бързото развитие на дигиталната технология 
променя драстично правилата на играта за фирмите и бизнес образованието. Следо-
вателно голямото предизвикателство е образованието е да отговаря бързо на потреб-
ностите на клиентите. Светът се глобализира и мултинационалните компании се бо-
рят да се справят с глобалното изместване в посока „нововъзникващи пазари”. Ком-
паниите от развитите страни се нуждаят от повече знания за местните култури и 
практики и да развият скорост във вземането на решения. Университетите с бизнес 
образование трябва да помогнат да се попълни този недостиг в компетенциите. От 
друга страна възпитаницитре на българските висши уяилища предлагащи иконо-
мическо и бизнес образование се налага да работят не само в компании на българския 
пазар, но и в такива функциониращи на глобално ниво – в различни континенти, за-
това е важно да се види какво мислят чуждестранните работодатели за бизнес образо-
ванието в международен аспект, но също и какво мислят българските работодатели  
за уменията и знанията на кандидатите им за работа – възпитаници на българските 
университети.  

Настоящият доклад се основава на статистически данни, изследвания и доклади, 
разработвани от UNESCO, Американския. институт за международно образование, 
Британски съвет, Отдела за висше образование във Великобритания и др. институ-
ции. Целта му е да обобщи информацията за общите тенденции в международен план 
при висшето бизнес образование на бакалавърска и магистърска степен. Докладът съ-
държа и обобщена информация за мнението и очакванията на работодателите в раз-
витите страни относно необходимите умения и знания на предпочитаните кандидати 
за работа – бакалаври и магистри, както и данни от емпирично проучване на БСУ по 
този проблем през 2014 година. Това е важен проблем и за работодателите в 
България и за българските висши училища, които отдавна вече са в пряка конкурен-
ция на територията на България с филиалите на чуждестранните университети. Наред 
с това и стратегическите цели, свързани с висока конкурентоспособност на икономи-
ката, благосъстояние на обществото и просперитет на гражданите изискват целенасо-
чени инвестиции в изграждането на съвкупност от умения, улесняващи реализацията 
на образованите хора на трудовия пазар.   

 
Тенденции във висшето образование в световен мащаб на ниво 

„бакалавърска степен“ 
  
Преди да обобщим и представим тенденциите във висшето бизнес образование, 

ще направим един обзор на някои важни тенденции изобщо в международното висше 
образование, тъй като това е широкият контекст, в който се развива и бизнес образо-
ванието. Обобщената информация от различни източници – международни изследва-
ния и доклади, показва следните устойчиви тенденции във висшето образование в 
световен мащаб през последните години: 
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 Промени в международната студентска мобилност: промени в генерира-
щите и приемащи oбразователни пазари  

        

Данните сочат, че през последните години най-мобилни остават студентите от 
Азия – предимно Китай, Индия и Южна Корея като основни генериращи пазари за 
висшето образование в Европа1. Почти всеки 6ти от всички студенти е от Китай, а 
общо 53% от чуждестранните студенти са от Азия2. Данните от различни изследва-
ния сочат, че британските студенти са по-малко склонни да следват в чужбина, от-
колкото студентите от други европейски страни3, като само 6% от тях прекарват част 
от следването си в чужбина. Към момента САЩ, следвани от Великобритания, 
Германия, Франция и Австралия остават най-предпочитаните държави за следване, 
като и почти половината от международните студенти се обучават в тези 5 страни4.  

Като цяло най-голям брой чуждестранни студенти в Западноевропейските 
университети има от Китай и Индия, но в някои страни се наблюдава и ръст на 
студентите от Африка – предимно от Нигерия, като ръстът им е най-голям през 2015 го-
дина. Един от най-силно влияещите фактори върху студентската мобилност в све-
товен мащаб са политическите и демографски промени в емитивните пазари на сту-
денти и в частност държавната политика на азиатските страни. Азиатските държави 
се опитват да задържат своите млади хора да следват в Азия и по тази причина създа-
доха през последните 2 години „Общо пространство на висшето образование“ 
(Common Space for Higher Еducation), с което да насърчат трансграничната студент-
ска мобилност и академична интеграция вътре в Югоизточна Азия. Повлияни от ре-
зултатите в Европа от Болонския процес и системата за трансфер на кредити, вече е в 
сила Протокол за трансфер на кредити в азиатските страни, кaкто и две нови 
програми за насърчаване на студенстската мобилност вътре в Азия: ASEAN 
(Международна мобилност на студенти) и „Passage to ASEAN”. Първата включва 59 
университета от 7 държави, а втората осигурява виртуaлни и учебни турове за азиат-
ски студенти и към момента много добре се развива сътрудничеството между 
Малайзия и Индонезия.  

Що се отнася до Латинска Америка, университетите там се интернационали-
зират много бързо – има голям поток „излизащи“ и „влизащи“ студенти. Най-
големите генериращи пазари на студенти са Бразилия и Колумбия. Причина за това 
от една страна е големият брой млади хора на студенстка възраст и в двете държави 
(в Колумбия те са 9 милиона), но от друга страна това е тенденцията колумбийските 
и бразиалски работодатели да наемат най-вече студенти с чуждестранни дипломи- от 
Европа или САЩ5. В същото време в Латинска Америка учат и голям брой китайски 
студенти, на които се дава правото по линия на една специална програма да 
преподават китайски на южноамериканските студенти. Африканските студенти пред-
почитат да следват бакалавърски програми предимно във Франция, Великобритания 
и САЩ като данните сочат, че тази тенденция ще продължи, но в техните пред-
почитания през последните 2-3 години се включват и Унгария, Испания, Италия, 
Полша.    

                                                 
1 www.universityworldnews.com/article.php?story=20140129200018337 
2 http://monitor.icef.com/2014/02/summing-up-international-student-mobility-in-2014/  
3 www.timeshighereducation.co.uk/news/germany-aimsto-send-50-per-cent-of-students-abroad-by-
2020/2016853.article 
4 Пак там; 
5 http://monitor.icef.com/2013/02/colombia-seeks-the-best-path-forwardfor-its-tertiary-sector  
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Правителствата на много държави в света, особено по-големите, където има и 
големи студентски популации насърчават чрез държавна политика преминаването на 
част от следването на студентите им в чужбина. В САЩ, Институтът по международ-
но образование (Institute of International Educatrion – IIE) лансира нова 5-годишна 
програма „Generation Study Abroad“, за да удвои броя на студентите, които получават 
международен опит по време на тяхното следване – от 295000 през 2015 година (10% 
от всички студенти в САЩ) до 6000006. Тази програма е създадена поради осъзнава-
нето на факта, че глобализацията променя едновременно и начина на функциониране 
на света и пазарите, но променя и уменията и опита, които работодателите изискват 
от кандидатите за работа. IIE работи в партнъорство с много правителства, институ-
ции и компании, за да се увеличи броят на възможностите за американските студенти 
да учат и работят в чужбина: чрез академични програми за обмен, международни 
стажове или стипендии за следване в чужбина. Студентската мобилност и следването 
в чужбина е предимство при кандидатстването за работа не само в България, но и във 
всички европейски страни. Според различни изследвания прекарването на част от 
обучението за бакалавърска или магистърска степен в чужбина помага на студентите 
да формират т.н. „меки умения“ (soft skills) като крос-културни комуникативни уме-
ния, умения за рещаване на проблемите, за вземане на решения, тъй като се налага да 
справят сами в рязлични трудни ситуации7. Според същото проучване относно реали-
зацията на дипломираните млади хора се оказва, че 5 години след завършване на об-
разованието безработицата сред младите висшисти е с 23% по-ниска, отколкото при 
тези без опит от международна мобилност. Този факт е много важен като се има 
предвид високият процент безработни в Източна Европа.  

Според 64% от работодателите в друго международно изследване „опитът в 
чужбина“ на кандидатите е решаващ фактор при назначаване на млади кандидати 
поради глобализация на икономиката8 . Като резултат от тези трендове се наблюдава 
и тенденции на „откриване на звена и кампуси в чужбина от страна на западноевро-
пейските и американски университети“. Към 2015 година в света има 220 кампуси 
изнесени в чужбина т.е. извън страните, където е седалището на университета. Едни 
от най-активните в това отношение са британските университети – Нотингам, 
Ламкастър, Мидълсекс, Стратклайд, които имат кампуси в Китай, Абудаби, 
Пакистан, о. Мавриций и др., където се четат  съвременни програми по бизнес и ком-
пютърни техноплогии. Множество американски университети също имат кампуси по 
света – във всички западноевропейски страни, в Източна Европа вкл. и в България, 
Австралия, Азия, както и в Северна Африка – Тунис, Алжир и Мароко. Голяма част 
от тези звена и кампуси се подкрепят финансово от местните правителства, които по 
този начин дават възможност на местните млади хора да следват в своите страни, а 
не да напуснат за дълго страната си. 

 

 Засилване на международното сътруднияество между университети и 
институции в изследователската дейност.  

През последните 5-6 години се наблюдава и значително развитие на изследова-
телското сътрудничество между различни образователни институции като отличен 

                                                 
6 www.iie.org/Programs/Generation-Study-Abroad  
7 http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf; 
www.frontiersjournal.com/documents/ 
TrooboffVandebergRaymonFRONTIERSJOURNALXVWinter2007-08-pdf.pdf; DAAD/British 
Council/IIE, www.nafsa.org/_/File/_/study_by_iie_daad_bc.pdf  
8 http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf, p.15. 
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пример за това е Цюрихският Център за глобална устойчивост на околната среда 
(ETH) в Сингапур, основан през 2010 година. Новата инициатива „Британско- Аме-
риканско изследователско сътрудничество по глобални проблеми“ (Global Innovation 
Initiative)9 e стартирана през 2013 година и представлява фонд осигуряващ финанси-
ране на партнъорство между САЩ и Великобритания с цел подсилване на много-
странно сътрудничество между университети от горепосочените 2 страни, но и от ня-
кои други страни от Европа. ГИИ осигурява грантове на университетски консорциу-
ми, които поставят ударение върху научни изследвания в областта на технологиите, 
инженерните науки и математиката. Целите на Глобалната инициатива са няколко, но 
основната е да се засили глобалната мобилност на студентите, изследователите и пре-
подавателите между посочените страни.  

В Европейския съюз тези инициативи се подкрепят изключително от Програма 
„Хоризонт 2020“– най-голямата мултинационална изследователска програма в света 
до момента. Европейскиятр съюз ще инвестира 80 млрд. за изследвания и иновативни 
проекти  между 2014 и 2020 година, част от които ще бъдат осъществени от големи  
интердисциплинарни изследователски екипи от множество страни. Друг пример е 
Програмата ЕЕА Grants (Финансов механизъм на Европейското икономическо прост-
ранство), по линия на която се финансират междуинституционални проекти включи-
телно и с изследване на партнъори от Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и България. 

 
 Разрастване и диверсифициране на връзките между университет и бизнес 

практиката в международен мащаб.  
Това от една страна е резултат от орязването в много страни на държавното суб-

сидиране на научни изследвания, а от друга страна и популяризиране на университе-
тите в други страни т.е. постигане на важна маркетингова цел, а именно утвърждава-
не на университетите като международни брандове. Франция е един отличен пример 
в това отношение, където дори бе създаден нов университет Paris-Sacley, който се 
явява вид „хъб на знанието“ от Париж до Калифония. Кампусът е финансиран първо-
начално със 7.5 млрд. евро и ще приютява университети, изследователски инситути, 
хай-тех фирми и стартиращи фирми т.е. ще има и някои функции на бизнес инкуба-
тор – общо 19 институции. Наред с разрастването на  партнъорството между акаде-
мия и бизнес, в някои развити западноевропейски страни възникнаха опасения, че в 
много случаи корпоративните интереси доминират над научните изследвания, под-
крепяни от тях. Transparency International- Germany и др. нестопански организации 
обърнаха внимание, че трябва да има ясни правила при тези приложни изследвания и 
взаимоотношения между двете страни. Според някои активисти и наблюдатели в 
САЩ, наблюдават се много случаи, когато някои компании индиректно се опитват да 
спрат изследвания касаещи проучването на вредното влияние на някои индустрии 
върху общественото здраве.   

 
Международни тенденции в бизнес образованието на бакалавърска степен 

и очаквания на работодателите 
 

Макар, че тенденциите във висшето образование изобшо и в специализираното 
бизнес образование са почти еднакви, ще отделим специално внимание на тези в 
бизнес обуяението по отношение и на двете степени – бакалавърска и магистърска. 

                                                 
9 www.iie.org/en/Programs/Global-Innovation-Initiative/About#About; 
www.britishcouncil.org/education/ihe/opportunities/global-innovation-initiative-grant  
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Глобализацията променя едновременно и начина на функциониране на света и паза-
рите, но променя и уменията и опита, които работодателите изискват от кандидатите 
за работа. Съгласно изследователски доклад на Hannover Research през последните 
години се наблюдават следните тенденции в бизнес образованието в международен 
мащаб:  

 

 Осигуряване на възможности за иновативно практическо обучение в бизнес 
специалностите, което включва: 

- Платен стаж (обикновено от 1 семестър), което дава на студентите безценен 
професионален опит;  

- Обучение чрез решаване на проблем: студентите работят, за да анализират и 
решат конкретни проблеми на реална фирма. Това всъщност е активно учене чрез из-
пълнение на „тип“ консултантска услуга. Според това изследване активното учене 
чрез практика изисква високо равнище на институционална и преподавателска под-
крепа. В учебните програми трябва да има сериозно съчетаване на учебните цели с 
възможности за практическо обучение.  

В това отношение преобладаващата част от българските университети, които 
спечелиха проекти по ОП „Човешки ресурси” за актуализиране на учебните си 
програми извършиха доста работа и подобриха учебните си планове и програми по 
бизнес специалностите. Бургаският Свободен Университет също изпълни такъв про-
ект и около 70% от учебните програми в Центъра по икономически и управленски 
науки бяха актуализирани и допълнени, а също така беше осигурен стаж на голям 
брой студенти в добре функциониращи компании в региона, където те приложиха на 
практика усвоените знания и получиха отлични отзиви от работодателите. 

 

Освен активното учене чрез дълъг платен стаж и интегрираните учебни планове 
се наблюдават още два тренда:  

 Висока степен на индивидуализиране на учебните планове в много ВУ:  
Някои университети е Европа и САЩ дават малка възможност за къстъмиза-

ция10, но голяма част са с големи възможности за адаптиране на учебния план на 
специалността към специфичните нужди и желания на студентите като целта е да има 
максимално удовлетворение от учебния план т.е. дори и при образователните про-
дукти подходът става все по-пазарен в посока приближаване максимално на 
офертата към търсенето.  Това, разбира се е възможно, ако има достатъчно голям 
брой студенти, част от  които формират групи с общи интереси чрез избора на едни и 
същи дисциплини от каталога.  

 Обучението в бакалавърска степен в много университети в чужбина включ-
ва задължително и международен стаж на студентите. Някои университети в 
САЩ като University of Southern California лансираха на международния образовате-
лен пазар дори „Световен/глобален бакалавър по бизнес“, по чиято програма студен-
тите карат стаж в Италия – Милано, Южна Африка, Австралия и др. Голяма част от 
университетите във Великобритания и Германия също въвеждат задължително част 
от обучението на студентите да премине в друга страна, за да придобият допълни-
телни умения за справяне в необичайна и понякога трудна ситуация. Към момента 
около 1/3 от студентите в Германия пребивават под формата на стаж или обучение в 

                                                 
10 В много публикации вече се използва терминът кастъмизация (customization), както когато 
говорим за къстъмизация на предлаган продукт т.е. неговата индивидуализация или пригодява-
не максимално към потребностите на клиентите;  
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други страни, а до 2020 година Германия си е поставила за цел 50% от студентите й 
да добиват международен опит по време на следването си11. В България само уни-
верситетите, които предлагат образование с двойна диплома имат обучение 1 семес-
тър и/или стаж на студентите в чужбина.  

 
Очаквания на работодателите спрямо кандидатите за работа от бизнес 

специалностите  
Различни изследвания с работодатели от различни страни през последната 

декада сочат, че те предпочитат да наемат на работа млади хора със силни комуника-
тивни умения, критично мислене, чувствителност към културната среда, високи етич-
ни стандарти и лидерски умения [2]. След глобалната финансова криза през 2008 го-
дина и липсата на корпоративна етика у някои компании като Еnron голямо значение 
придоби темата за бизнес етиката и корпоративната социална отговорност [3]. По 
тази причина преобладаващата част от университетите в Европа и САЩ извършиха 
огромна работа, за да разработят такива учебни планове за бизнес специалностите, 
които да отговарят на актуалната ситуация. Различни изследвания сочат, че голяма 
част от западноевропейските и американските университети след задълбочени из-
следвания са направили необходимите промени в учебните си планове като са въвели 
дисциплини като корпоративна социална отговорност, Управление на промяната, 
Взимане на решения в несигурна среда и др.12. Голямо изследване върху учебните 
планове и програми на 50те най-добри бизнес училища в света още през 2007 година 
сочи, че преобладаващата част от тях имат 1 или 2 дисциплини от следните три: Биз-
нес етика, Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие [4,5]. Изследването 
им показва също, че нараства и броят на студентите, които се интересуват от такиви 
теми и искат да ги изучават. В много от българските университети също са въведени 
пртез последните 8 години или цели дисциплини по тези проблеми или по няколко 
теми в различни дисциплини на бакалавърските или магистърски учебни планове. В 
периода след финансовата криза работодателите започнаха да подчертават нуждата 
от сътрудници със специфично бизнес ноу-хау и по-всеобхватни способности за ре-
шаване на проблемите. С други думи организациите се нуждаят от сътрудници едно-
временно с бизнес знания, меки умения, но и с техническа и по-точно компютърна 
компетентност. Различни изследвания, между които и това на Асоциацията на амери-
канските колежи и университети с работодатели, както и на други институции и орга-
низации водят до следните изводи [6,7].  

- Като цяло само между 1/4 и 1/3 от работодателите смятат, че американските и 
западноевропейските университети подготят адекватно студентите за глобалната 
икономика и съвременните предизвикателства и трябва да си подобрят обучението;  

- Днешните бакалаври-кандидати за работа трябва да притежават от една страна 
по-широки  умения и знания, но в същото време и по-задълбочени знания в дадена 
професионална област;  

- Работодатели препоръчват на университетите и колежите да наблегнат на обу-
чение тясно свързано с практиката; 

                                                 
11 www.iie.org/Programs/Generation-Study-Abroad 24; 
www.timeshighereducation.co.uk/news/germany-aims-to-send-50-percent-of-students-abroad-bу 
2020/2016853.article;http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmusimpact_en.pdf; 
www.frontiersjournal.com/documents/TrooboffVandebergRaymonFRONTIERSJOURNALXVWinte
r2007-08-pdf ;  
12 BizEd2, http://bbvchamber.com/biz-ed2-conference-set-for-june-23rd/  
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- Работодателите предпочитат да наемат бакалаври, които могат да подготвят и 
провеждат изследвания и да извършват анализи базирани на данни; (доказателствен 
материал).  

- Работодателите в международен мащаб предпочитат да наемат кандидати с 
креативно мислене и опит относно прилагане на усвоените знания и умения в реална 
среда [8]. Изследване на Фондация Карнеги относно „Усъвършенстване на обучение-
то“ открива, че образованието в бакалавърска степен е „твърде тясно, не успява да 
предизвика и вдъхнови студентите да мислят креативно, да задават важни въпроси и 
да разбират мястото на бизнеса в по-широк институционален контекст“ [9].  Прави впе-
чатление, яе международните работодатели нямат съществени забележки към дисципли-
ните, които се изучават и не предявяват сериозни изисквания за драстични промени в 
учебните планове т.е. към контента, а по-скоро забележките и неудовлетвореността им е 
от степента на придобиване на важни и необходими за практиката умения.  

Интересно е, че изследване проведено от екип на БСУ в рамките на проект по 
линия на ОП „Човешки ресурси“ [10], обхванало извадка от мениджъри на 395 фир-
ми, показа подобни резултати относно необходимите умения и знания, които работо-
дателите очакват от кандидатите за работа. Една от целите на изследването бе на ос-
новата на обобщената информация да се извлекат необходимите знания и различни 
видове умения, на които да се наблегне при актуализиране на учебните програми с 
оглед по-бърза адаптация на младите хора към пазара на труда и по-бърза реализация 
в практиката и по-точно в условията на съвременните динамични пазари.  

За да се изследва има ли разминаване и в каква степен между важността на зна-
нията и уменията и оценката на работодателите за равнището на тези знания и уме-
ния беше приложен методът IPA (Important – Performance Analysis). Въпреки, че 
методиката на нашето и на цитираните изследвания е различна и не може да се пра-
вят преки сравнения, въпреки това от таблици 1 и 2 е видно, че има много сходни 
мнения на българските и чуждестранните работодатели относно необходимите уме-
ния, които трябва да притежават дипломираните бакалаври с бизнес и икономическо 
образование. И българските и чуждестранните работодатели държат дипломираните 
кандидати за работа да имат много добри комуникативни умения – писмени и гово-
рими, да имат аналитично и критично мислене т.е способност критично да анализи-
рат ситуацията, да имат креативно мислене и да могат да прилагат теорията в прак-
тически ситуации. 

 

Таблица 1 
Комуникативни и междуличности умения – разминаване  

между важност и оценка* 
  

Важност Оценка 
Показател  Средна 

стойност 
Средна 
стойност 

Разлика 

Вербални комуникативни умения 2,62 2,14 0,48* 
    

Писмени комуникативни умения 2,64 2,04 0,60* 
Владеене на чужд език 2,28 1,92 0,36* 
Умения за работа в екип 2,85 2,27 0,58* 
Уважение към другите 2,82 2,25 0,57* 
Средно за групата 2,64 2,12 0,52 

* цитираната публикация #10 и 11;   
** разликите са статистически значими при р=0,05 
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Освен това българските работодатели държат много и на желанието на канди-
дата и способността му да учи и да усвоява нови знания, а също и по разбираеми при-
чини те оценяват високо владеенето на чужди езици (виж Табл. 2). 
 

Tаблица 2 
Когнитивни умения– Разминаване между важност и оценка 

  
Важност Оценка 

Показател  Средна 
стойност 

Средна 
стойност 

Разлика 

Аналитично мислене / способност да 
анализира ситуацията или проблема логично 

2,73 2,07 0,66* 

Умения за разрешаване на проблем / задача 2,77 2,11 0,67* 
Способност да учи / да усвоява нови знания 2,82 2,26 0,56* 
Интелектуални умения 2,67 2,21 0,46* 
Разбиране на структурата, подчиненостите и 
дейността на организацията 

2,48 2,12 0,36* 

Любопитство / желание да се учи 2,68 2,09 0,59* 
Иновативност / креативност 2,58 2,07 0,52* 
Прилагане на теорията в практически 
ситуации 

2,66 2,04 0,62* 

Средно за групата 2,68 2,12 0,56 
* разликите са статистически значими при р=0,05 

 
Българските работодатели подобно на работодателите в Западна Европа, САЩ 

и Азия страни, също държат при отделните професии на определени специфични 
знания и умения. В рамките на изследването бяха проучени и кои са тези специфични 
знания.за длъжностите в областта на финансите, маркетинга, счетоводството, про-
дажбите.     

На кръглата маса на тема „Бизнес и висше образование – заедно в полза на по-
ефективно сътрудничество” проведена през м. юни 2011 г. по повод 20 годишнина-
та на БСУ и на Центъра по икономически и управленски науки с участие на предста-
вители на 13 големи фирми се очертаха следните проблемни области между двете 
страни – университети и бизнес, част от които се покриват с резултатите от цитира-
ните изследвания [11]:  

- наред с удовлетвореността от качеството на обучение бяха изказани и мнения, 
че обучението трябва да бъде още по-практически ориентирано;  

- необходимост от повече умения за бърза адаптация към работа в динамична 
бизнес среда; 

- необходимост от повече чуждоезикови знания с бизнес ориентация. 
 
Мнения на работодателите в международен мащаб за обучението на ниво 

„Магистърска степен“ 
 

Според данни от международни изследвания, вкл. и изследвания на висши биз-
нес училища във връзка с разработването на нови MBA програми, които да отговарят 
на текущите нужди на работодателите, съществуват 10 критични умения и способ-
ности, които са важни за работодателите при подбор на човешки ресурс за компа-
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ниите си, но висшите училища за бизнес не поставят достатъчно ударение върху тях 
като13:  

Първо: Висшите училища за бизнес не измерват и оценяват адекватно дали сту-
дентите им усвояват нови и релевантни умения и способности.  

Второ: Тези критични умения и способности са следните:  
- Себепознаване и самоувереност т.е. дипломираните магистри трябва да знаят 

много добре силните и слаби страни, което ще им помогне да изградят со-
лидна основа за бъдещо лидерство.  

- Университетите трябва да обучават студенти в това как да комуникират с 
хора от други култури в различна културна среда и по тази причина е по-
лезно част от следването да е в чужбина.  

- Умение за работа в екип: кандидатите за работа трябва да умеят да се сработ-
ват в екип, да могат да работят ефективно с други хора;  

- Интегриране на собствените морални принципи към етичния кодекс на ком-
панията. 

- Критично мислене: Бизнес университетите и бизнес колежите е необходимо 
повече да работят в посока обучение на студентите в критично мислене, в 
умения за задълбочен анализ и извличане на изводи;  

- Комуникативни качества –  писмено и говоримо;  
- Умения за работа в несигурна и неясна среда, където проблемите нямат ясни 

решения14; 
- Креативност т.е. да се насърчава способността на студентите да генерират 

нови идеи, нетрадиционни решения и концепции. Някои автори считат, че 
трябва да се разработят специални методи и техники за насърчаване и разви-
ване на предприемаческо поведение у студентите [12]. 

- Бърза реакция и активност: работодателите очакват кандидатите за работа да 
се ангажират активно с работата, да реагират бързо и адекватно; 

- Кандидатите за работа трябва да притежават и умения за продажби, включ-
ващи, но не само способността да влияят върху мнението на другите;  

Трето: Бизнес университетите продължават да наблягат на теорията, а би тряб-
вало повече да наблягат на практически ориентираното обучение и по-точно симула-
ции в реална среда – 34% от работодателите са на това мнение и подчертават, че това 
е една основните им забележки. Те биха предпочели да наемат млади хора с нагласа 
към практически решения, а не само с теоретична подготовка.  

Друга тенденция, която касае и бакалавърската и магистърската е набирането на 
скорост на е-обучението, което се предлага вече и от много университети в България, 
като все повече се разширява портфолиото от специалности, за които тази форма е 
достъпна. В същото време съществува и комбинирана форма, при която голяма част 
от дейностите преминават през Интернет, а друга – по-малка част е с присъствено 
обучение. Е-обучението от 5-6 години има и сериозен конкурент в лицето на 

                                                 
13 Изследването обхваща извадка от 90 изпълнителкни директори, мениджъри от целия свят, 
като 9% орт мениджърите са на компании в Европа, а 17% са работещи в Азия (Япония, Корея, 
Сингапур и Хохг Конг) и 14% са от нововъзникващи пазари- ЮАР, Китай и Южна Америкa, 
The Future of Business Education & the Needs of Employers, Hult International Business School, 
http://www.hult.edu/en/research/; https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/current-
research/research-projects/strategy-and-uncertainty-(1)/;  
14 https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/current-research/research-projects/strategy-
and-uncertainty-(1)/ 
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Интернет портала Balloon, който предлага голям каталог от е-курсове чрез платфор-
мите Coursera, Udacity, както и разнообразни лекции на специалисти от Adobe и 
Microsoft. Целта на Appolo Education Group е обединено предлагане на онлайн курсо-
ве с оглед оптимизиране връзката между познания, умения, образование и работода-
тели и групировката ще става все по-силен конкурент на университетите.  

Тъй като почти всички изследвания след 2008 година сочат, че образованието 
по бизнес не отговаря в голяма степен на нуждите на бизнеса, някои изследователи и 
академици дори призовават висшите училища по бизнес и университети с бизнес спе-
циалности да се обединят и да предприемат съвместни действия, за подобряване на 
академичните програми [13]. 

 
Изводи и насоки за бъдещото бизнес обучение и поуки за България  
 

Обобщеният извод от всички проучвания през последните няколко години сочи 
необходимостта от промени не толкова в учебните планове на висшите училища като 
комплекс от дисциплини, а по-скоро промени в начина на обучение и подготовката 
на студентите, а именно преминаване към все по-активиращо обучение – делови 
игри, по-дълги стажове в реална среда, решаване на казуси, решаване на трудни 
проблеми на реални фирми в бързо  променяща се среда и др.  

Първо: Висшите училища и факултети за бизнес образование в България и чуж-
бина трябва да наблегнат на развиване, оценяване и измерване на способностите и 
уменията на студентите в различни области, а не само на знанията им и да им осигу-
ряват аргументирана обратна връзка. 

Второ: Имайки предвид, че според представените данни от различни междуна-
родни изследвания, работодателите в международни компании предпочитат да нае-
мат кандидати с креативно и критично мислене и опит, университетите за бизнес об-
разование би трябвало да разработят и внедрят методи за формиране на креативно 
мислене и нагласа, както и методи и различни тестове и техники за насърчаване на 
критично мислене и анализ.  

Трето:  С оглед създаване на благоприятни условия в България за успешно „за-
работване“ на ключовия триъгълник на знанието „висше образование – научни из-
следвания – иновации“ държавните институции трябва да осигурят значително фи-
нансиране на съвместни проекти между няколко университета и фирми включващи 
развойни изследвания и други полезни за практиката проекти. Отделно на универси-
тетите – независимо държавни или частни – държавата трябва да осигурява т.н. 
„иновативен фонд“ т.е финансов ресурс, с който те да финансират най-иновативните 
си проекти, оценявани от екипи от външни специалисти и тези действия  неминуемо 
ще доведат до по-високо ниво на креативност на студентите.  

Четвърто: В бизнес обучението във висшите уяилища трябва все повече да се 
въвеждат бизнес игри, симулации, за да се формират все повече практически умения 
и такива  за бързо вземане на решения на основа на анализ на ситуации от практика-
та. В този смисъл трябва да се работи повече с: 

‐	действащи бизнес инкубатори  
‐ вътрешни проекти на фирмите 
Пето: Бизнес обучението в бакалавърска степен във висшите училища в 

България да включва по възможност и международен стаж на студентите поради 
предпочитанието на работодателите да наемат кандидати с такъв стаж и опит. Пора-
ди изоставането в това отношение на Българските университети е необходимо дър-
жавните органи и в частност Министерство на образованието да подкрепят с дейст-
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вия, финансиране и контакти целите и стремежа на университетите в това отноше-
ние. Стажовете в компании в чужбина е необходимо да бъдат минимум 30 дена, при 
което да завършват с обоснована оценка на стажантите от чуждестранния партнъор.  
Колкото повече реален практически опит имат студентите, толкова по-добре за рабо-
тодателите. 

 

Имайки предвид динамичните промени в бизнес средата в глобален аспект и на-
растващата необходимост от различни умения и задълбочени знания у навлизащите 
на трудовия пазар балкалаври и магистри обучени в България, е необходимо българ-
ските университети предлагащи бизнес образование да предпиемат все по-активни 
действия в посочените по-горе насоки, което ще ги направи по-конкурентоспособни 
на меьдународния образователен пазар. 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  
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PROCESSES - BENEFITS AND PROBLEMS 
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Abstract: In this paper it is analyzed the opportunities for implementing the principle of 
standard work in the various types of service processes performed in the service organizations and 
offices. As a result some general conclusions regarding the benefits and problems of the 
application of this concept have been formulated. 
 

Key words: standard work, services, types of service processes 
 
 

Разнородността е присъща характеристика на услугите. Тя се свързва с възмож-
ността за отклонения в резултата на операциите при предоставянето на една и съща 
услуга на различни клиенти или от различни доставчици. Разнородността при изпъл-
нение на услугите е предпоставка за проблеми в управлението на операциите, свърза-
ни с качеството, процеса, поддържане на желаното ниво на производителност, опре-
деляне на капацитета на операциите и разпределението му във времето. Тя е и една 
от възможните причини за образуването на опашки от клиенти. 

В литературата [3,4] като основни източници на разнородност се разглеждат от-
клоненията в изпълнението на процеса на обслужване и участието на клиента в него. 
Справянето с проблемите, предизвикани от разнородността на услугите е предизви-
кателство при управлението на процесите на обслужване, които са „създаващата“ 
част в операциите. От тях се очаква да произвеждат и поддържат постоянно качест-
вото на крайните продукти. Фактът, че резултата от процеса на предоставяне на услу-
гата може да е различен, създава допълнителен риск за клиента и влияе на решението 
му за покупка. 

За преодоляване на проблема с разнородността в услугите е възможно използва-
нето на известни от материалното производство стратегии – за редуциране или за 
вграждане в процесите на отклоненията, които я предизвикват. [4] 

Откриването на причините и редуцирането на отклоненията изисква прилагане-
то на ефективни инструменти за задълбочен анализ на процеса на обслужване. Често 
проблемът е заложен още при проектирането на процеса на обслужване. Причините 
за отклоненията могат да бъдат потърсени, както в структурата и съдържанието на 
процеса, така и в незадоволителното трудово представяне или недостатъчна подго-
товка на персонала, което ще изисква подходящо обучение. Възможно е да са в ре-
зултат на неподходяща система за заплащане на персонала, недостатъчна автоматиза-
ция на процесите, неадекватна работна среда и други.  
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Един от подходите за намаляване на разнородността в производствените проце-
си на организациите от материалната сфера, с всички следващи положителни проме-
ни по отношение на ефективност, ефикасност, производителност и качество, е прин-
ципът на стандартизираните работи (задачи, дейности). Но услугите, респективно 
процесите на обслужване се отличават с голямо многообразие. И ако стандартизира-
нето на дейностите за едни ще е вероятно най-доброто решение, то дали това ще е до-
статъчно добро за други, от гледна точка на клиента и организацията. 

Целта на настоящата работа е да се анализират възможностите и подходите за 
прилагане на принципа на стандартизираните задачи в процесите на обслужване, 
изпълнявани в организациите и офисите за услуги. На тази база да се формулират 
изводи относно проблемите и ползите от това при реализирането на различни по тип 
процеси на обслужване. 

Стандартизираните задачи в материалното производство 
Стандартизацията като практика и теория стартира назад във времето. Голяма 

част от съвременното производство и стандартизацията са базирани на принципите, 
формулирани за първи път от Фредерик Тейлър, доразвити и стриктно прилагани от 
Хенри Форд в неговото производство. Забележително е схващането на Форд за стан-
дартизацията: „Днешната стандартизация е необходимата основа, върху която ще 
стъпи утрешното усъвършенстване. Ако гледате на стандартизацията като най-добро-
то, познато днес, но което ще бъде подобрено утре – ще стигнете до някъде. Но, ако 
гледате на стандартите като на ограничители, прогресът спира.“ [2] 

Това гледище на Форд е сред причините за насочването на Тойота към стандар-
тизираната работа, но не като управленски инструмент, който да бъде налаган на ра-
ботниците, а като възможност за непрекъснато усъвършенстване на производството 
чрез делегиране права на работниците за иновации на работното място и процеса. 
Един от принципите, изграждащи стила Тойота гласи: „Стандартизираните задачи са 
основата на непрекъснатото усъвършенстване и делегиране права на работниците“.  

Този принцип се прилага не само в производството за постигане на по-голяма 
ефективност и по-високо качество, но и във всички работни процеси в компанията, 
включително обслужващите. Въвеждането на стандарти в компанията не цели един-
ствено постигане на ефективност в изпълнението на повторяемите дейности. Стан-
дартизираната работа води до стабилизиране на процесите и улеснява вграждането в 
производството на качеството на продукта.  

Стандартизираната задача в стила Тойота се състои от три елемента – тактово 
време (времето, необходимо за изпълнението на определената работа в съответствие 
с потребителското търсене), последователността на дейностите и необходимия за из-
вършването на работата запас за един работник. [2]  

Характерното при Тойота е, че се акцентира върху необходимостта от намиране 
на баланс между стриктните процедури и свободата за промяна и усъвършенстване 
на дейностите от работниците. Като по-голямо детайлизиране на задачите се прилага 
при многократно повтарящите се ръчни работи, докато при процесите, които съдър-
жат творчество и са по-рядко повтарящи се, като конструкторската работа например, 
стандартите са по-общи.  

В Тойота на стандартизацията се гледа като на средство за откриване на нови 
възможности за непрекъснато усъвършенстване. Тя се описва в ясни и максимално 
опростени документи, които са предназначени за усвояване от работника преди да е 
започнал изпълнението на стандартизираната задача. А в последствие са документ, 
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по който ръководителите проследяват съответствието между реално изпълнение и 
стандарти.  

Дефиниране и анализ на приложението на стандартизираните дейности в 
процесите на обслужване 

Процесът на обслужване се определя като съвкупност от взаимосвързани дей-
ности, задачи и процедури, изпълнявани от персонала в необходимата технологична 
последователност, а в редица случаи и с участието на клиента, целящи създаването 
на услуга с определено качество. В някои от елементите на процеса на обслужване 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 услу-
гата.[1] Важна разлика спрямо процесите на производство на материални продукти е, 
че процесът на обслужване съдържа социално взаимодействие между персонала и 
клиентите. В тях като съпроизводители често участват и потребителите, които могат 
да променят своите изисквания в хода на изпълнение на процеса. 

От приведеното определение на процеса на обслужване става ясно, че предвид 
структурните характеристики и възможността за диференциране на отделните еле-
менти на процеса е постижимо при изпълнението му да се въведе принципът на стан-
дартизираните задачи. Проблемът е, че процесите на обслужване се отличават с мно-
го голямо разнообразие, както поради различие в същността си така и поради въз-
можността в някои от тях, клиентът да променя своите изисквания по време на из-
пълнението. Процесите се разграничават по редица техни свойства, които трябва да 
бъдат взети предвид при въвеждането на стандартизирани дейности. Някои от основ-
ните отличителни характеристики, които изискват специално внимание и биха съз-
дали проблеми са: 

- Висока степен на неосезаемост на определени дейности в процеса; 
- Степен на потребителска ориентираност (индивидуализация на процеса, гъв-

кавост на процеса по отношение на вземането на творчески, сложни решения 
от изпълнителя на услугата в реално време, взаимодействие и съобразяване с 
променящите се изисквания на клиента) на процеса; 

- Степен на контакт с персонала и/или участие на клиента в процеса; 
- Пълномощия на персонала за посрещане изискванията на клиентите; 
- Базирани на хората или на оборудването са процесите на обслужване и др. 

В литературата в областта на управлението на услугите стандартизираната ра-
бота е обект на внимание при дискутиране на приложенията на Lean концепцията в 
тази сфера. Някои автори считат, че ефективното прилагане на стандартизацията в 
процесите на обслужване е не само възможно, но и критично важно. [6,7,9] 

Стандартизираната работа (дейност, задача) в процеса на обслужване се дефи-
нира като най-добрия познат начин за ефективното и ефикасно изпълнение на кон-
кретна дейност. Чрез нея се определят желаната последователност от стъпки, времето 
необходимо за изпълнението им и други условия, гарантиращи по-голямо постоянст-
во в изпълнението на дейностите и процеса като цяло, както и в качеството на край-
ния продукт във времето. Стандартизираната задача, както в Тойота, се описва чрез 
подходящи опростени и добре онагледяващи дейността документи. [6,7] 

Използването на принципа на стандартизираните задачи в услугите се аргумен-
тира на първо място с неосезаемостта на голяма част от дейностите, изграждащи про-
цеса на обслужване. Някои от тях протичат единствено в съзнанието на служителя. 
Дали начина, по който изпълнителят процедира е най-добрия? В този смисъл стан-
дартизацията би могла да допринесе за оптимизирането и опростяването на процеса 
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на обслужване. Това ще доведе до повишаване на ефективността и ефикасността на 
процеса, чрез отстраняване на дейностите, които не създават потребителска стойност, 
подобряване на качеството, както и за устойчивост на получените резултати във вре-
мето.  

Друга причина за въвеждането на стандартизирани задачи в услугите е, че това 
улеснява идентифицирането на нестандартните ситуации и обстоятелства, които мо-
гат да възникнат при реализирането на процеса. Това са условията, предпоставка за 
грешки и проблеми при изпълнението на процеса в предвиденото време и с желаното 
качество. Ранното им откриване позволява своевременни действия за намаляване и 
избягване на дефекти и повторения в работата. 

Основното предизвикателство при въвеждането на стандартизираните дейности, 
както и в материалното производство, така и в процесите на обслужване е да се наме-
ри точната мярка на детайлизиране на включените елементи. Целта на стандартизи-
раната задача е да опише стъпките така, че да насочва и напомня на изпълнителя 
какво следва да направи за да се избегнат грешки и удължаване на процеса и по този 
начин да се търси усъвършенстването му. Стандартизираната дейност се различава от 
известните в практиката стандартизирани процедури, които се използват за обучение 
и въвеждане на новите работници в работата и които по тази причина са много 
подробни.  

Анализирайки съществуващите в литературата дефиниции и различни аспекти 
на приложенията на стандартизираните работи в услугите може да се идентифицират 
задължителните елементи, които е необходимо да съдържа стандартизираната дей-
ност в процеса на обслужване.  

На първо място е необходимо да се определи кои от всички елементи на про-
цеса на обслужване могат и е подходящо да се включат в съдържанието на стандар-
тизираните задачи и как най-ефективно да се групират и опишат отделните стъпки. В 
тази връзка е много важно да се определят точно пълномощията на служителите по 
отношение на това доколко могат да променят изпълнението на отделни дейности за 
да посрещнат променливите изисквания на клиентите. Измененията често се налагат 
в реално време и това може да влезе в противоречие с изпълнението на стандартизи-
раните задачи, за следването, на които персоналът ще бъде подготвен. Трябва да се 
отбележи също така, че предоставянето на редица услуги предполага творчески под-
ход от страна на изпълнителите, което също би могло да създаде определени пробле-
ми при въвеждането и практикуването на принципа на стандартизираните дейности. 

Ключов момент при определяне на елементите на стандартизираните задачи е 
предоставянето на служителите на точната, адекватна и достатъчна по обем, но не 
твърде детайлизирана информация за това как трябва да изпълняват отделните стъп-
ки. Стандартизираната задача не е инструмент за обучение, а цели да усъвършенства 
и подобри трудовото представяне на служителите при изпълнение на процеса. Също 
така за да се постигне искания резултат критично важно е всеки един служител да е 
убеден, че стандартизираната задача е наистина най-добрия познат начин за реализи-
ране на конкретната дейност. В противен случай неизбежно, понякога и несъзнателно 
служителят се отклонява от указанията на стандартизираната работа и поема по пътя 
на собствената си трудова логика и опит.  

Друг важен елемент, който трябва да съдържа стандартизираната дейност е 
очакваното време за изпълнението и. Характерно за услугите е вариращата продъл-
жителност на процеса на обслужване и в частност на отделните му елементи. За раз-
лика от стандартизираните задачи в Тойота, където се определя тактовото време, при 
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услугите трябва да се определят допустимите граници, в които може да варира вре-
мето за изпълнение на дейността и тези отклонения да се вградят в обслужващата 
система. В някои случаи времевите граници могат да бъдат изразени чрез определя-
нето на срокове за изпълнение на дейността, а не продължителността и. Отклонение-
то от възприетата времева мярка ще бъде сигнал за нестандартна ситуация и условия, 
за отстраняването на които трябва да се предприемат необходимите коригиращи 
действия. 

След определяне съдържанието на всички елементи на стандартизираната зада-
ча е необходимо да се създаде достатъчно опростен и ясен нагледен документ, който 
да служи като указание за изпълнението на дейностите, както на служителите, така и 
на ръководителите, отговарящи за реализирането на процеса. 

За да бъде успешно въвеждането и изпълнението на стандартните дейности за-
дължително условие е тяхното разработване да се извърши от екип, включващ пред-
ставители и на служителите, които по-натътък  ще трябва да реализират на практика 
новия вариант на процеса на обслужване.  

 

Базирайки се на литературните източници, приведената информация и направе-
ните разсъждения би могло да се предложи алгоритъм за въвеждане на принципа на 
стандартните дейности в процеса на обслужване, който да включва следните стъпки: 

1. Идентифициране на ключово важните дейности в процеса на обслужване . 
2. Определяне на тези от тях, които се нуждаят от и подлежат на стандартиза-

ция. 
3. Определяне на екипа, който ще проектира стандартизираната работа. 
4. Провеждане на наблюдение от страна на екипа на съществуващото положе-

ние и определяне на възможностите за оптимизация. 
5. Постигане на консенсус относно елементите на стандартизираната работа. 
6. Разработване на необходимата документация. 
7. Обучение и мотивиране на служителите за изпълнението на стандартизира-

ната работа. 
8. Провеждане на наблюдение с цел оценка на ефективността и изпълнението 

на стандартизираната работа съобразно проекта. 

Принципът на стандартизираните дейности не би оправдал очакванията, ако 
като продължение на въвеждането му не се осигури надежден механизъм за поддър-
жане на устойчивост и постоянство на резултатите във времето, както и да се създа-
дат условия за непрекъснато усъвършенстване. Това е особено важно при процесите 
на обслужване, поради едновременността на производство и потребление и произти-
чащите от това проблеми с качеството. 

Както вече беше отбелязано процесите на обслужване се отличават с голямо 
многообразие. Това обстоятелство извежда напред следния въпрос, на който трябва 
да се потърси отговор. Какви са възможностите, ползите и проблемите при въвежда-
не на принципа на стандартизираните задачи и какъв би могло да бъде обхватът на 
приложението му в различните по тип процеси на обслужване? 

Приложимост на принципа на стандартизираните дейности при различни по 
тип процеси на обслужване 

От литературата са известни редица класификационни схеми на процесите на 
обслужване.[1,5,8] За целите на настоящото изследване голяма част от тях биха 
могли да са полезни като база за анализ, тъй като те представят процесите на обслуж-
ване от различни гледни точки. В тях процесите са групирани чрез отчитане на изме-
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ренията на диференциращи ги характеристики, част от които позволяват разгранича-
ването им по отношение на съдържанието, сложността, повторяемостта и обхвата на 
задачите и дейностите, изпълнявани от персонала. Следователно, на тази основа мо-
же да се направи анализ и формулират изводи относно проблемите и ползите от 
приложението на стандартизацията при различните типове процеси.  

Като подходящи за целта могат да бъдат посочени: моделът на процесите на 
обслужване на Silvestro et al., класификационната схема на Johnston & Clark и други. 
[8,5] Тук ще бъде използвана класификационна схема – матрица на процесите на 
обслужване, която е от типа „две по две“.[1] В нея процесите са диференцирани по 
два показателя, имащи отношение към изследваната проблематика, а именно: 

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

– участие на клиента в процеса на обслужване. 

В матрицата са разграничени четири типа процеси на обслужване: „стандарти-
зирани процеси“, „верижни процеси“, „процеси със самообслужване“, „индивидуали-
зирани процеси“. Анализът на матрицата позволява да се очертаят основните харак-
теристики на формираните четири типа процеси на обслужване, имащи значение за 
приложението на принципа на стандартизираните задачи. 

„Стандартизираните процеси“ са типични за масовите услуги и са с голяма пов-
торяемост. Това налага необходимостта от стандартизация на дейностите с цел уве-
личаване на производителността. Характерни са с ограничения контакт и участие на 
клиента в процеса на обслужване, малка сложност и гъвкавост на процеса по отноше-
ние на вземане на специфични индивидуални, потребителски ориентирани решения 
от персонала. Процесите на обслужване от този тип включват рутинни действия, под-
даващи се на стандартизиране и автоматизация. По своите характеристики те се 
доближават до процесите за производство на материални продукти. Това ги прави и 
най-податливи на приложението на стандартизираните задачи. Ползите от въвежда-
нето на принципа са очевидни, тъй като при тях чрез стандартизираните дейности 
може да се постигне желаната оптимизация, по-висока ефективност и ефикасност на 
процеса, да се снижи разнородността в качеството на услугата.  

„Верижните процеси“ се отличават с висока степен на гъвкавост и потребител-
ска ориентация, ограничен контакт и участие на клиентите в дейностите и по-малка 
повторяемост в сравнение със „стандартизираните процеси“. При тях поцесът на об-
служване 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 от-
ново се търси взаимодействие с клиента. Обикновено има завършващ 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 под-
чинен на целта, поставена от клиента в началото. Полезността за клиента се формира 
и в двата офиса. Възприемането на принципа на стандартизираните задачи в бек офи-
са е очевидно по-лесно постижимо, поради отсъствието на клиента. Но при верижни-
те процеси на обслужване за разлика от стандартизираните не е достатъчно само 
постигане на високо ниво на представяне и изпълнение на задачите в бек офиса. Те 
безспорно са важни за професионалното изпълнение на услугата, но също толкова 
важно е как ще протече макар и ограниченият контакт с клиента, колко точна и из-
черпателна ще е получената от него информация. Ефективно и ефикасно ли ще се из-
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пълнят дейностите във фронт офиса и какво би могло да се направи за усъвършенст-
ването им?  

Може де се направи заключението, че въвеждането на стандартизирани дейнос-
ти, както в бек офиса, така и при непосредствената работа и взаимодействие с клиен-
тите във фронт офиса би допринесло ползи за двете страни. Те ще се изразят, както 
по отношение намаляването на грешките и повторенията поради неточна и недоста-
тъчна по обем информация, така и в повишаване качеството на крайния продукт на 
услугата. Проблемите при въвеждането на принципа при този тип процеси на об-
служване може да се очакват поради необходимостта клиентът да бъде в определена 
степен въвлечен да изпълнява стандартни дейности, което не винаги е добре разбрано 
и възприето от него.  

За „процесите със самообслужване“ е характерно активното участие на клиента, 
съчетано с ниска степен на гъвкавост по отношение на вземането на творчески реше-
ния и сложност на работата на персонала. Процесът може да бъде определен като 
състоящ се от стандартизирани елементи, част от които са на принципа на самооб-
служването. На служителите не се налага да разрешават сложни индивидуални проб-
леми на клиентите. Реализирането на този тип процеси се осъществява при непрекъс-
ната координация и взаимовръзка между дейностите на клиента и персонала във 
фронт офиса и бек офиса. Активното въвличане на потребителите като съпроизводи-
тели в процеса изисква наличието на ясни и точни указания по отношение изпълне-
нието на предоставените им дейности, както и необходимите за това умения. Клиен-
тите трябва да бъдат „обучавани“ за да се постигне по-висока ефективност на работа-
та им и по-голямо удовлетворение от получения резултат. Процесите със самооб-
служване са предназначени за услуги с голямо потребление и малка сложност.  

Анализът на този тип процеси на обслужване показва, че стандартизираните 
дейности би трябвало да се приложат в работата и на двете страни – клиенти и слу-
жители. Разработването и предлагането на клиентите за изпълнение на ясни, добре 
онагледени стандартни задачи би допринесло определени ползи. На първо място това 
ще позволи съкращаване на времето, необходимо за изпълнението на предоставените 
им дейности. Следването на определени инструкции при работа води до увеличаване 
на рутинността и опита им, което би могло да повлияе на чувството за удовлетворе-
ност у клиентите. Проблем при въвеждането на принципа на стандартизираните зада-
чи в процесите със самообслужване може да се очаква поради потенциалната разлика 
в способностите, познанията и уменията за изпълнението на конкретните дейности 
при различните клиенти.  

„Индивидуализираните процеси“ са този тип процеси, за които най-често се 
смята, че не са подходящи за стандартизация. Причината е, че те се идентифицират с 
понятието „творчески процеси“. Характерни са с висока степен на гъвкавост, потре-
бителска ориентираност и активно взаимодействие и участие на клиента. Те предла-
гат креативно, уникално решение на конкретен проблем в реално време. Често изпъл-
нителят на процеса е и този, който го проектира. Индивидуализираните процеси се 
реализират от специалисти с висок професионализъм, добри умения за личностен 
контакт, многостранност, индивидуалност, гъвкавост и ориентация към клиентите. 
Тези процеси са с малка повторяемост и голяма сложност. Ако индивидуализираните 
процеси биха могли да се променят в посока увеличаване на производителността, то 
това безспорно ще ги направи по-конкурентоспособни. Някои изследователи считат, 
че възможности за това могат да бъдат потърсени чрез „копиране” на уменията на 
най-добрите от персонала и обучението на повече изпълнители. [5]  
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Въвеждането на принципа на стандартизираните задачи също носи потенциал за 
постигане на по-висока производителност. Но, как и коя част от процеса би могла да 
се стандартизира? Някои изследвания показват, че типично творческите дейности в 
процеси от този тип, обхващат много малка част от общата работа, по-малко от 
15%.[6] Причината е, че за подготовката на едно творческо решение и неговото реа-
лизиране се използва много време за набавяне и обработване на голяма по обем ин-
формация, както и за изпълнението на задачи, които са рутинни по своята същност. 
Следователно и при този тип процеси на обслужване има предпоставки за въвеждането 
на принципа на стандартизацията. Това е възможно, както по отношение на дейностите 
свързани с информационните потоци, така и при повтарящите се рутинни елементи на 
процеса. Проблем в случая може да възникне, ако изпълнението на стандартизираните 
задачи повлияе на търсеното от клиента и особено важно за неговата оценка на качест-
вото индивидуално отношение от страна на специалистите, които го обслужват.  

 

Проучванията относно разглежданата проблематика в различни литературни 
източници и анализът на възможностите и подходите за прилагане на принципа на 
стандартизираните задачи в процесите на обслужване, изпълнявани в организациите 
и офисите за услуги, позволява да се направят някои изводи и обобщения: 

- Въвеждането на принципа на стандартизираните работи в процесите на об-
служване може да допринесе за оптимизирането и опростяването им, да на-
прави „неосезаемото“ в тях по-осезаемо. 

- Прилагането на стандартизираните дейности позволява ранното откриване 
на нестандартни ситуации и условия в процеса, които биха довели до грешки 
и повторения, респективно намаляване на ефективността, ефикасността и ка-
чеството. 

- Намирането на баланс между съдържанието на стандартизираните дейности 
и пълномощията на изпълнителите за откликване на променливите изисква-
ния на клиентите в реално време е задача с повишена трудност и би могло да 
се окаже препятствие за ефективното въвеждане на принципа. 

- Вариращата продължителност на процеса на обслужване изисква определяне 
на граници на времевите параметри и вграждането им в обслужващата система. 

- Задължително условие за успешното приложение на принципа е създаване на 
механизми за поддържане на устойчивост във времето и на условия за непре-
къснато усъвършенстване на стандартизираните дейности. 

- Различните типове процеси на обслужване предоставят различни възможнос-
ти и генерират различни проблеми при въвеждането на принципа на стандар-
тизираните работи. 

- Колкото по-ограничено е участието на клиента и е по-слаба потребителската 
ориентираност на процеса, изразена чрез по-малка сложност, гъвкавост по 
отношение на вземането на творчески решения в реално време, взаимодей-
ствие с клиента и други, толкова по-податлив е на приложението на прин-
ципа на стандартизираните дейности. 

В заключение може да се обобщи, че въвеждането на принципа на стандартизи-
раните дейности в процесите на обслужване е предизвикателство за организациите и 
офисите за услуги, което си струва. Важно условие в този проект е да се направи 
задълбочен анализ с отчитане на особеностите на различните типове процеси на об-
служване. Въпреки проблемите, с които мениджърите и персоналът ще се сблъскат, 
ползите от прилагането на тази концепция, доказала своите предимства в материал-
ното производство, независимо от типа на процеса на обслужване са безспорни.  
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Анотация: Често в практиката, а и в някои научни публикации, релационните 
концепции „маркетинг на взаимоотношенията“ и „управление на взаимоотноше-
нията с клиенти“ се възприемат като взаимнозаменяеми. В доклада е направен 
опит за оценка на структурната съгласуваност на посочените концепции. Съпо-
ставката на релационните концепции е осъществена по два критерия: жизнен ци-
къл на взаимоотношенията и съставляващи компоненти на концепциите. Независи-
мо от някои различия между изследваните концепции, авторите достигат до извод 
за висока степен на сходство на изследваните структури.   
 

Ключови думи: Релационен обмен, маркетинг на взаимоотношенията, управление 
на взаимоотношенията с клиенти, структурна съгласуваност. 
 
Abstract: Often in practice and in some scientific publications the relational concepts 
„relationship marketing” and „customer relationship management” are perceived as 
interchangeable. This article is an attempt to assess the structural consistency of these 
concepts. The comparison of relational concepts has been carried out by two criteria: 
relationship life cycle and structural components of the concepts. Despite the existence of 
some differences between the examined concepts, the authors find a high degree of 
similarity of the studied structures. 
 

Key words: Relational exchange, relationship marketing, customer relationship management, 
structural consistency. 
 

 
От гледна точка на теорията за структуризацията [1] в рамките на социалните 

системи, структурата обхваща както „процеса на взаимодействие“ [2], така и „прави-
лата и ресурсите, които хората използват при взаимодействието“ [3]. Структурата 
осигурява „обвързване на времето и пространството в социалните системи“ [4]. Тя 
представлява „конфигурация на връзките в институционална среда“ [5], което дава 
основание да се възприеме като „основа и резултат от взаимодействието“ [6]. 

В релационен контекст, структурите на маркетинга на взаимоотношенията (МВ) 
и на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) осигуряват условия за 
управление на процесите, чрез които взаимовръзките се създават, развиват, поддър-
жат или преустановяват (фиг. 1). Дори процесите се възприемат като част от структу-
рите на маркетинга на взаимоотношенията [7] и на CRM [8]. 
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Релационни структури 

Управление на процеси 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

Създаване на 
връзки

Развитие на 
връзки

Поддържане на 
връзки

Прекратяване на 
връзки 

Фиг. 1. Роля на структурите на релационните концепции за управление на процесите 
по етапи на ЖЦ на взаимоотношенията 

 
 
Независимо от наличието на определени релации между МВ и CRM, при оцен-

ката на структурната им кохерентност следва да се отчитат някои принципни разли-
чия между тях. Според Zablah и колектив [9] „маркетингът на взаимоотношенията е 
със стратегическа ориентация, докато фокусът на CRM е на тактическо равнище“. 
Подобна позиция не може да се възприеме безусловно, защото множество компании 
разработват и прилагат CRM стратегии. Смисълът на направеното разграничение е 
по-скоро от гл.т. на съпоставяне на „стратегически/ тактически“ и на „концептуални/ 
приложни“ проекции. МВ до голяма степен е ориентиран на поведенческо и емоцио-
нално равнище и отчита конструкти като: обвързване, съпричастност, взаимност, до-
верие, докато CRM е с управленска ориентация и се отнася до конкретни способи за 
създаване, поддържане и развитие на взаимоотношенията с клиенти. За разлика от 
CRM, който е насочен към създаване и развитие на взаимоотношения с ключови кли-
енти, обхватът на МВ е по-широк, като включва създаване и развитие на връзки с 
множество заинтересувани страни: доставчици, клиенти, конкуренти, структури на 
държавата и местната власт, гражданското общество, инвеститори и др. (т.е. стейк-
холдъри). В този смисъл МВ е позиционен инструмент, с чиято помощ може да се из-
гражда и развива имиджа на организациите в един по-широк план. 

Предвид мултидименсионния им характер, релационните структури могат да 
бъдат съпоставяни и от гл.т. на съставляващите ги компоненти. По този критерий МВ 
и CRM имат много общи характеристики (фиг. 2). 
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Технологично 
базирани 
концепции 

Фиг. 2. Структурна съгласуваност на МВ и CRM по компоненти 
 

 
Според Gordon [7] МВ включва осем основни интегрирани помежду си компо-

ненти (фиг. 2): култура и ценности, лидерство, стратегия, организационна структура, 
хора, технологии, знания, процеси. 

От друга страна, CRM като мултидименсионен конструкт е формиран от четири 
широко дефинирани поведенчески компоненти, които могат да бъдат съпоставени с с 
тези на МВ: фокус върху клиента; организация на CRM; управление на знанията; 
технологии. Тези компоненти са в пълно съответствие с изведените от Fox и Stead 
[10] ключови области на CRM: стратегия, хора, технологии и процеси. 

Най-пълен набор от компоненти на CRM, който почти напълно дублира изведе-
ната от Gordon структура на маркетинга на взаимоотношенията, се представя в труда 
„Ефект на лоялността“ на Reichheld [11]. Посоченият автор извежда и обосновава 
следните елементи, изграждащи CRM модела: стратегия, процеси, компетенции, кул-
тура, организация, методи за оценка, информационни технологии.  

По-долу последователно са представени отделните компоненти на коментира-
ните релационни конструкти, като е направен опит за логическа съпоставка между 
последните.  
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Първо. Компонент „култура и ценности“. Компании с различни култури могат 
съвместно да създават стойност, но крайности при културните различия могат да се 
противопоставят при формирането и поддържането на взаимоотношения. В ситуа-
ции, в които културата и ценностите на една компания са концентрирани в максими-
зиране на стойността на конкретна транзакция не се очаква създаване на дългосрочна 
взаимовръзка с контрагент, акцентиращ върху изграждане на уникална и дългосрочна 
стойност. По този критерий се установява съответствие в логическата постройка на 
МВ и CRM, доколкото дългосрочните взаимоотношения, независимо от визираните 
субекти на взаимоотношенията, предполагат отчитане на интересите и на двете страни. 

Второ. Компонент „лидерство“. Според някои автори [12] броят на организа-
циите, които успяват да внедрят инициативи, свързани с маркетинг на взаимоотноше-
нията е малък, при условие че лидерството в компанията се гради около печалба за 
сметка на останалите. Голям дял от мениджърите си поставят за цел постигане на 
максимална стойност от всяка сделка (или взаимодействие). Организации, които се 
стремят да използват такива способи, често откриват че техните клиенти (бел. авт. 
стейкхолдъри) губят интерес за създаване на дългосрочни взаимоотношения [13]. 
Компонентът „лидерство“ логично е обвързан с други компоненти, като: „култура и 
ценности“, „стратегия“ и „хора“, доколкото посоката на развитие на компанията се 
определя от културата, ценностите и производната на тях стратегия, но формирането 
на всеки от посочените елементи е зависим в голяма степен от компетенциите и пси-
хологическия профил на специалистите на мениджърски позиции. 

Трето. Компонент „стратегия“. Стратегията се прилага на различни равнища, 
като това включва клиентски стратегии и такива за развиване на определени способ-
ности за оптимизиране на взаимоотношенията. В много сфери клиентите са високо 
взискателни, особено като се отчита ограничената диференциация на продуктите. В 
такава ситуация стратегиите на продуктовия мениджмънт притежават по-ниска доба-
вена стойност в сравнение с тези, насочени към създаване на потребителска стой-
ност.  

Обикновено създаването на работеща CRM стратегия изисква известна реорга-
низация на компаниите [14]. База за потенциална реорганизацията е внедряването на 
програма за съхраняване и анализ на информация по клиенти, както и за управление 
на контактите с тях. Подобна програма предполага софтуерна обезпеченост, поради 
което Urbanskienė, R. и колектив [14] считат, че софтуерът е сред основните средства 
за реорганизация в компаниите с цел предоставяне на обща полза както за клиенти, 
така и за самите доставчици. От тук може да се направи извод за наличие на връзка 
между различни елементи на релационните конструкти, като: технологии, стратегия 
по клиенти (партньори), фокус върху клиента (партньора), ресурси (и тяхната съгла-
суваност) и др. Съдържанието на CRM стратегията намира проявление във: фокуса 
върху значимите клиенти [15], произтичащият от това ориентиран към клиента мар-
кетинг [16], идентифициране на обема на пожизнената стойност по клиенти [17], при-
лагане на персонализиран подход [18] и маркетинг с насока съвместно създаване на 
стойност [19]. Практически тези характеристики са валидни и по отношение на кон-
тактите с всички стейкхолдъри, но съществени различия могат да се наблюдават по 
отношение на критериите за оценка на ефекта от взаимоотношенията. Например за 
CRM е характерно да се използва критерия „пожизнена стойност“ (в различните й 
разновидности за реални и потенциални клиенти), но този критерий не е релевантен 
по отношение на субекти като инвеститори, конкуренти, публична администрация и 
др. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 261

Четвърто. Компонент „организационна структура“. Ролята на този компо-
нент е да служи като предпоставка за прилагане на стратегията. Независимо за кой от 
двата сравнявани релационни конструкти става въпрос, организационната структура 
създава предпоставки за развитие на дългосрочни отношения. Честотата на промяна-
та на дизайна на една организация може да бъде ориентир за наличието на стратеги-
чески проблеми. Компании, които биват често реорганизирани без стратегически 
контекст и цел, изпитват трудности при дефиниране и внедряване на печеливша стра-
тегия. Възможности за структурен организационен дизайн като условие за вътрешно-
функционална координация и интеграция в компаниите [20] предоставят крос-
дисциплинарните и крос-функционалните екипи, създаване на екипи, концентрирани 
върху клиентите и върху процесите и др. 

Организационната структура може да има и по-широко тълкуване. Тя е един от 
елементите на CRM организацията, паралелно с управлението на човешките ресурси 
и съгласуването на всички останали ресурси в компанията [18]. Управлението на чо-
вешките ресурси посредством пазарни обучения, вътрешни комуникации, системи за 
награждаване на служителите и въвличане на работещите, е от ключова важност за 
постигане на CRM ориентация. Без посочените вътрешни процеси, елементите „тех-
нология“ и „хора“ не могат да обезпечат CRM ориентацията на компаниите. Съгласу-
ването на всички останали ресурси на широка основа (като продажбени и маркетин-
гови ресурси и др.) е друг елемент на общата организация, който е производен от 
дизайна на организационната структура и е условие за идентифициране и удовлетво-
ряване на нуждите на клиентите. 

Пето. Компонент „хора“. Повечето бизнеси се състоят от хора, които се под-
помагат от технологии и процеси за мултиплициране на техните възможности и уве-
личаване на ефективността им. В съвременния бизнес, клиентската информация се 
измества към фронт офисите, където клиентите и компанията взаимодействат. Слу-
жителите във фронт офисите трябва да комуникират с клиентите по начин, който 
позволява да ги разпознават, запомнят историята на контактите с тях, разбират тех-
ните проблеми, предвиждат очакваното им поведение и предлагат подходящи реше-
ния [21]. В по-широка перспектива служителите се превръщат в консултанти, работе-
щи в посока увеличаване на потребителската стойност и стойността за компанията. 
По-голямата част от служителите в съвременните компании, фокусирани върху мар-
кетинга на взаимоотношенията, се преориентират от функционални експерти към из-
пълнители на процеси за специфични категории взаимоотношения [22]. Тяхната роля 
е да работят с останалите служители в компанията, с клиентите и с други стейкхолдъ-
ри, като по този начин създават и развиват нови търсени от партньорите стойности. В 
този смисъл визираният компонент (хора) има еднакво проявление при изследваните 
релационни конструкти. 

Шесто. Компонент „технологии“. Този компонент на структурата на рела-
ционните конструкти подпомага информираността на компаниите. CRM се свързва с 
„информационно-интезивни стратегии, които .... обвързват наличните технологии и 
технологичното развитие с предварително избрани бизнес инициативи“ [23].  

Ролите на технологиите вътре в компанията и между нея и стейкхолдърите се 
свеждат до: външна и вътрешна комуникация, изчисления и съдържание. 

Външната комуникация обезпечава двупосочни взаимодействия между органи-
зацията и нейните партньори по отношение на различни аспекти на изискванията им 
(сътрудничество при продуктовия дизайн, пилотно тестване, съвместно разработване 
и други). От съществена важност е също комуникирането с други заинтересувани 
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страни като: инвеститори, директори, служители, доставчици и посредници в ди-
стрибуционните канали [24]. Вътрешната комуникация повишава функционалността 
на вътрешните процеси и технологии, които имат пряка връзка при комуникацията с 
различни субекти. 

Ролята на изчисленията при МВ е да осигури организационни записи за взаимо-
отношенията с всички контактни субекти, като по този начин обезпечава възможност 
за прогнозиране на бъдещата добавена стойност за портфейла от стейкхолдъри. Из-
численията се използват основно, за да се осигури съхраняването и използването на 
големи по обем данни, които съдържат история на различни фактори, които са важни 
за продължаване на взаимоотношенията [22]. 

Съдържанието се отнася до информация, поведение и рентабилност на отдел-
ните стейкхолдъри. В клиентски контекст съдържанието „обхваща информация за 
потребителските приоритети в процеса на вземане на решения“ [22], както и за кри-
териите при покупка. Клиентската рентабилност позволява да се проследи финансо-
вото представяне на клиента, като се имат предвид и разходите за обслужването му. 
В подобен аспект се разсъждава и за съдържанието по отношение на всички останали 
стейкхолдъри, с които организацията осъществява взаимоотношения. 

Седмо. Компонент „знания“. Технологиите позволяват да се придобият нови 
знания и разбирания за взаимоотношенията с потенциалните и реалните партньори и 
по този начин да се улеснят действията въз основа на придобитата информация. Соф-
туер за моделиране и отчитане може да помогне за добавяне на стойност към получе-
ните данни, чрез предвиждане на поведението на отделни стейкхолдъри. Основно 
предизвикателство за маркетинговите специалисти е да осигурят ресурси за инвести-
ране в знания за отделни субекти в дългосрочен план. Някои автори [25] разглеждат 
знанията и като средство за реактивация на клиенти чрез предоставяне на специални 
оферти. На практика знанията могат да се използват като средство за реактивация на 
взаимоотношенията с всички стейкхолдъри, чрез определени предложения към тях от 
страна на конкретна организация. 

От гл.т. на CRM, знанията се свързват с наученото от опита с клиента или от 
натрупаната информация при проучване на клиентите. Ключови аспекти на процеса 
на „управление на знанията“ са [18]: 

- учене и акумулиране на знания; 
- разпространение и споделяне на знания; 
- отговорност за знанията. 
Ученето и създаването на знания за клиентите са от съществена важност както 

за МВ по принцип, така и за CRM в частност, защото те могат да бъдат използвани за 
създаване на „взаимовръзки, базирани на знания“ [26] и на тази основа – за по-добро 
пазарно позициониране на компаниите. Същевременно следва да се отчита, че зна-
нията сами по себе си имат ограничена стойност, докато не се разпространят и спо-
делят [27] с точните лица, които имат отношение към създаване и развитие на взаи-
моотношенията. 

Отговорността за знанията се отнася към конкретните действия, които следват 
процесите на учене, създаване на знания, тяхното разпространение и споделяне. От-
говорността за знанията се свързва с оценка на алтернативни пазарни възможности, 
избор на целеви пазар, целеполагане, разработване на маркетингова програма по па-
зари, сегменти и/или клиенти. 

Осмо. Компонент  „процеси”. Според Gordon [7], реинженерингът от 90-те го-
дини на XX век не възприема клиентите и индивидуалните клиентски взаимоотноше-
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ния като ядро, около което бизнесът да се изгражда. МВ и CRM изискват процесите 
да се изграждат около клиента (стейкхолдъра), което може да предизвика сериозни 
промени в прилаганите към момента процеси. Фокусирането върху процеси, свърза-
ни с управление на взаимоотношенията с настоящите партньори и отчитането на 
очакваната и създаваната от тях стойност, са сред основните предпоставки за пости-
гане на висока удовлетвореност във взаимоотношенията. 

Анализираните компоненти на двата релационни конструкти показват, че съ-
ществува висока степен на съгласуваност на техните структури. Независимо, че при 
отделни авторови изследвания се идентифицират различни структурни елементи, 
целта на релационните концепции е да експлоатират ефектите от едновременното 
действие на всички компоненти в процеса на изграждане и развитие на взаимовръз-
ките между предложители и избрани от тях клиенти и заинтересувани страни. Струк-
турната кохерентност на МВ и CRM създават предпоставки за развитие на релацион-
ния обмен. Установените взаимоотношения при определени условия на свой ред мо-
гат да де/балансират интересите на пазарните субекти – и оттам да повлияят за преос-
мисляне на съществуващите структури и за тяхната реорганизация. Високата струк-
турна съгласуваност на изследваните релационни конструкти се установява само по 
отношение на използваните критерии: жизнен цикъл на взаимоотношенията и компо-
ненти на концепциите. Реално обхватът и готовността за практическо имплантиране 
на концепциите е различен. МВ има по-абстрактно и концептуално звучене, доколко-
то дефинира принципите, условията, компонентите и други предпоставки за устано-
вяване и развитие на взаимоотношения с широк набор заинтересувани субекти (кли-
енти, доставчици, инвеститори и др.). CRM (особено при условие, че се разглежда на 
равнище „стратегия“ и „система“) има по-висока практическа пригодност, но значи-
телно по-тесен обхват, доколкото обслужва само процесите на създаване, развитие и 
реактивация на взаимоотношения с клиенти. Хронологичната разлика в появата и 
развитието на изследваните конструкти, както и сходството в техните компоненти да-
ват основание да се направи извода, че те не са взаимнозаменяеми (както често биват 
представяни), а че МВ е концептуална основа за проектиране на конкретни инстру-
менти (стратегии, системи) за управление на взаимоотношенията с различни целеви 
групи: клиенти; доставчици, посредници, инвеститори и др. 

 
Литература 
 

1. Giddens, A. Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Polity 
Press, Cambridge, 1984. 

2. Ranson, S. et al. The Structuring of Organizational Structures. // Administrative Science 
Quarterly, Vol. 25, N 1, 1980. 

3. Riley, P. A Structurationist Account of Political Cultures. // Administrative Science 
Quarterly, Vol. 28, N 3. 

4. Jochoms, T., Rutgers, M. Coming to Terms With the Complementarity of Agent and 
Structure. // Public Administration Quarterly, Vol. 29, N ¾, 2006. 

5. Noteboom, B. Inter-Firm Collaboration, Learning and Networks. Routledge, New York,  
2004. 

6. Nicholson, J. et.al. Spatial and Temporal Specificity and Transferability. Structuration 
as the Relationship Marketing Meta – Theory. // Qualitative Market Research: An 
International Journal, Vol. 12, N 2, 2009. 

7. Gordon, I. Relationship Marketing. Toronto: John Wiley & Sons, 1998. 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 264

8. Parvatiyar, A., Sheth, J. Customer Relationship Management: Emerging Practice, 
Process and Discipline. // Journal of Economic and Social Research, 2001, Vol. 3, Issue 2. 

9. Zablah, A. et all. An Evaluation of Divergent Perspectives On Customer Relationship 
Management: Towards a Common Understanding of an Emerging Phenomenon. // 
Industrial Marketing Management, Vol. 33, N 6, 2004. 

10. Fox, T., S. Stead. Customer Relationship Management: Delivering the Benefits. White 
Paper, CRM (UK) and SECOR Consulting, New Malden, 2001. 

11. Reichheld, F. The Loyalty Effect, Harvard Business Review Press, 1996. 
12. Nirmalaya, K., et all. The Nature of Marketing Channel Intermediary Commitment. // 

Marketing Science Institute Working Paper Series, Cambridge, MA: MSI, 1994. 
13. Günter, H., De Snoo, C., Shepherd, C., Moscoso, P., Riedel, J.  Collaborative Planning 

in Supply Chains: The Importance of Creating High Quality Relationships; In Fransoo, 
J. et al.. Behavioral Operations in Planning and Scheduling.  Heidelberg: Springer, 
2011. 

14. Urbanskienė, R., Žostautienė, D., and Chreptavičienė, V. The Model of Creation of 
Customer Relationship Management (CRM) System.// Engineering Economics, Vol.3 
(58), 2008. 

15. Vandermerwe, S. Achieving Deep Customer Focus. // MIT Sloan Management Review, 
Vol. 45, N3, 2004. 

16. Thomas, J. et al. Getting the Most Out Of All Your Customers, // Harvard Business 
Review, July/August, 2004. 

17. Анастасова, Л. Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика. 
Издателство „Екс-прес“, Габрово, 2008. 

18. Sin, L. et al. CRM: Conceptualisation and Scale Development. // European Journal of 
Marketing, 2005, Vol. 39, N 11/12. 

19. Narayandas, D., Rangan, V. Building And Sustaining Buyer-Seller Relationships in 
Mature Industrial Markets. // Journal of Marketing, Vol. 68, July, 2004. 

20. Станимиров, Е. Маркетингов релационен обмен „Граждани – структури на 
гражданското общество – общинска администрация“, Изд. „Наука и икономика“ 
ИУ-Варна, 2014. 

21. Crosby, L., Evans, K., Cowles, D. Relationship Quality in Services Selling: An 
Interpersonal Influence Perspective. // Journal of Marketing, Vol. 54(2), 1990. 

22. Cannon, J., Perreault, W. Jr. Customer-Supplier Relationships in Business Markets. // 
Journal of Marketing Research, Vol. 36, 1999. 

23. Harding, D. et al. CRM’s Silver Lining. // Marketing Management, Vol. 13, N 2, 2004. 
24. Athanasopoulou, P. Relationship Quality: A Critical Literature Review and Research 

Agenda.// European Journal of Marketing, 2009, Vol. 43(5/6). 
25. Tokman, M., Davis, L., Lemon, K. The WOW Factor; Creating Value Through Win-

Back Offers to Reacquire Lost Customers. // Journal of Retailing, Vol. 83 (1), 2007. 
26. Zahay, D., Griffin, A. Customer Learning Processes, Strategy Selection, and 

Performance in Business-To-Business Service Firm. // Decision Sciences, Vol. 35, N 2, 
2004. 

27. Schultz, M. The Uncertain Relevance Of Newness: Organizational Learning And 
Knowledge Flows. // Academy of Management Journal, Vol. 44, N 4, 2001. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 265
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTEGRATION OF SCIENCE 

AND EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Bekenova Lidiya 
 
 

Резюме: В докладе определены основные проблемы, препятствующие поступатель-
ному развитию науки и образования в Казахстане. Изучен опыт различных стран в 
развитии университетской науки, создания площадок для взаимодействия субъектов 
научно-исследовательской, образовательной и предпринимательской деятельности.  
Разработаны предложения по устранению барьеров процесса интеграции науки и 
образования с бизнесом с целью увеличения конкурентоспособности экономики РК. 
 
Ключевые слова: наука, образование, интеграция, коммерциализация технологий, 
научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, технопарки.  

 
 

Вступление 
Наука, воздействуя развитию жизнедеятельности общества, служит фундамен-

том построения всей сферы образования и отвечает за содержательное наполнение 
всех учебных дисциплин.Вместе с тем, образование и наука, несмотря на историчес-
ки сформировавшуюся взаимосвязь, в современных условиях не могут развиваться 
абсолютно самостоятельно, независимо друг от друга. Как показывает мировая прак-
тика, лучшие результаты по подготовке высококвалифицированных специалистов 
демонстрируются только в тех местах, где учебный процесс тесно взаимосвязан с 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой. Передовые универси-
теты мира, представляющие возможности включения в деятельность ведущих науч-
ных коллективов, принятия участия в реализации крупных научных, инновационных 
проектов, сегодня выпускают лучших кадров. Такие тенденции подтверждают посту-
лат о том, что функционирование образования не должно осуществляться вне кон-
текста науки. Таким образом, интеграция науки и образования превращается в клю-
чевой фактор, обеспечивающий научно-технические достижения любой страны. 

В свете вышеизложенного, образование определено важнейшим приоритетом 
долгосрочной Стратегии „Казахстан – 2030”. Образовательные реформы, проводи-
мыев Казахстане, преследуют цель адаптации системы образования к новым со-
циально-экономическим условиям. Достижение этой цели также играет важную роль 
в выполнении задачи  вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран 
мира, поставленной Президентом страны. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 266

Основная часть 
Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годыпризвана решать множество задач, среди которых мож-
но выделить обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с 
высшим и послевузовским образованием, интеграция образования, науки и инно-
ваций; обеспечение реального вклада науки для ускореннойдиверсификации и устой-
чивого развития экономики страны [1]. Согласно упомянутой программе, в Казахстане 
высшему образованию отведена важная роль в подготовке компетентных и конкурен-
тоспособных специалистов для всех отраслей экономики РК. 

Согласно Рейтингу глобальной конкурентоспособности 2015-2016 гг. Казахстан 
по фактору „Высшее образование и профессиональная подготовка” занимает 60-по-
зицию в списке  из 140 стран [2]. Благодаря проводимым реформам в системе образо-
вания, Казахстан улучшает большинство своих показателей из года в год (таблица 1). 
Вместе с тем улучшение позиций страны не всегда обусловлено внутренними дости-
жениями, позитивные изменения могли произойти за счет ухудшения показателей 
других государств, ранее занимавших позиции выше, чем Казахстан.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей образования в РК в рейтинге  

глобальной конкурентоспособности за 2012-2016 гг. 
 

Показатели рейтинга 2012 2013 2014 2015 
Высшееобразование и 
профподготовка 

58 54 62 60 

Охват 
среднимобразованием в % 

35 29 42 42 

Охват высшимобразованием 
в % 

60 58 62 61 

Качество 
системыобразования 

101 88 76 67 

Качество преподавания 
математики и естественных 
наук 

81 75 72 71 

Качество управления 
учебными заведениями 

103 96 92 101 

Доступ к интернету 
вшколах 

67 52 56 41 

Примечание – составлено по данным [3] 
 

В Казахстане законодательно закреплено внедрение корпоративной системы 
управления в вузах через создание наблюдательных и попечительских советов. Для 
эффективного внедрения данного механизма транслируется опыт АО „Назарбаев 
Университет” как образец современного менеджмента в системе высшего образова-
ния. Трансляция опыта Назарбаев Университета в 18 базовых вузах осуществляется 
по следующим направлениям: система управления вузом, инновации в учебном про-
цессе, система организации и управления научной деятельностью, создание единого 
информационного пространства в вузе, развитие стратегических международных 
партнерств, моделирование современной университетской библиотеки. 
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Разработан механизм внедрения системы управления по типу Назарбаев Уни-
верситета. Эта система управления, основанная на институциональной независимос-
ти и академической свободе. В настоящее время во всех базовых вузах функциони-
руют попечительские советы, в шести вузах – наблюдательные советы. 

Научно-исследовательская деятельность в базовых вузах организована на базе 
научных центров. По опыту Назарбаев Университета планируется создание в базо-
вых вузах научного совета как основного органа, принимающего решения по вопро-
сам научной политики и научной деятельности. Основываясь на модели стратегичес-
кого развития Назарбаев Университета, базовые вузы стремятся к партнерству с ве-
дущими зарубежными вузами.  

По поручению Президента РК в рамках интеграции образования с наукой и ин-
новационным процессом при высших учебных заведениях и научно-исследователь-
ских институтах созданы 15 лабораторий инженерного профиля и 5 национальных 
научных лабораторий коллективного пользования. В целом, при вузах действуют  
540 научно-исследовательских подразделений: лаборатории, научные центры, кон-
структорские бюро, технопарки [4]. 

В целях генерации новых знаний и технологий действуют 10 вузов инновацион-
ной направленности. Этим вузам оказывается целевая государственная поддержка 
для развития науки и инноваций, коммерциализации исследований, привлечения та-
лантливой молодежи. Выстраивается критериальная система требований к каждому 
виду вуза, нацеленная на повышение их конкурентоспособности. Развивается госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП) в системе высшего образования. В Казахстане 
наибольшее развитие среди механизмов ГЧП получили гранты на обучение и инсти-
туты общественного участия (попечительские советы и ассоциации  выпускников). 
Кроме того, ГЧП  используется при проведении аккредитации вузов, разработке об-
разовательных программ, организации практики студентов и стажировки препода-
вателей. 

Таким образом, государство пытается запустить ряд новых механизмов подго-
товки кадров с высшим и послевузовским образованием, соответствующих потреб-
ностям индустриально-инновационного развития страны, интеграции в европейскую 
зону высшего образования, обеспечивающих создание условий для коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности и технологий, подготовку высококвалифициро-
ванных научных и научно-педагогических кадров. 

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению конкурентоспособности 
образовательной системы, существующая система образования не соответствует тре-
бованиям современных вызовов глобального развития. На наш взгляд, можно выде-
лить несколько истоковданной проблемы: 

1. Несоответствие содержания образовательных программ потребностям на‐
циональной экономики. В настоящее время около 600 тыс. человек получают образо‐
вание в стенах 133 высших учебных заведений РК (в том числе 9 национальных,  
2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 78 частных, в том числе 
16 акционированных). Несмотря на достаточный охват населения высшим образова-
нием, качество подготовки специалистов вузами, по мнению работодателей, остав-
ляет желать лучшего. В частности, образовательные программы разрабатываются без 
учета потребностей экономики, и не оправдывают ожидания работодателей. 

2. Низкая степень обеспеченности отечественных вузов современной инфра-
структурой и научно-исследовательской базой. Многие вузы Казахстана не отвечают 
установленным нормам обновления библиотечного фонда.  
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3. Воспроизводство профессорско-преподавательского состава осуществляется 
крайне не системно,  а работа по совместительству превратилось в обыденную прак-
тику. 

4. Высокая коррумпированность системы высшего образования, как и госу-
дарства в целом.Принятие конкретных мер по ее искоренению послужит отправной 
точкой на пути реализации эффективной политики высшего образования. 

5. Недостаточный уровень компетентности руководящих специалистов вузов в 
плане обладания знаниями и опытом в стратегическом планировании, менеджменте 
высшего образования и корпоративного управления в целом. 

 

В странах с развитой рыночной экономикой системы высшего образования 
воспроизводят качественный человеческий капитал, востребованный во всех отрас-
лях экономики. Востребованность – это показатель, поэтому там высшее образование – 
конкурентная отрасль, часть рыночной экономики, бизнес. В Казахстане изначально 
неверный прицел искажает все преобразования, отсюда и вытекают проблемы, свя-
занные с неэффективностьюбизнес-моделей вузов, менеджмента, маркетинга, бизнес-
процессов. Основной акцент должен ставится на эффективное управление человечес-
ким капиталом, так как ключевыми активами вуза являются преподаватели,  которые 
должны давать интересные знания и навыки, создавать технологии и научные разра-
ботки. В реальности казахстанские преподаватели вместо реализации творческого 
процесса занимаются бумажно-отчетной волокитой, так как в системе образования 
понятие результативности подменено процессом контроля.  

Коммерческие вузы РК  не выдерживают планку по качеству образования. Если 
рассматривать высшее образование как отрасль, то в ней должна быть реальная кон-
куренция. На сегодняшний день количество вузов сокращено с 149 до 133 с целью 
оптимизации обеспечения необходимого качества подготовки. При этом упор делает-
ся на слияние вузов для укрепления их потенциала, преобразование части из них в 
колледжи, повышение требований к качеству образования. В ближайшие два года 
планируется сократить количество вузов до 100. Было лучше и экономически эффек-
тивно, если бы сокращение числа вузов происходило в результате справедливой кон-
куренции между ними, тогда „на плаву” оставались бы только те вузы, выпускники 
которых станут востребованными работодателями. 

В процессе перехода к обществу, основанного на знаниях, адаптации к глобаль-
ному рынку интеллектуального труда, и создания единого научно-образовательного 
пространства, отечественная наука подверглась интенсивным переменам. При этом 
многие ученые озабочены проблемами, накопившимися в сфере подготовки кадров 
науки и образования, что находит отражение в многочисленных публикациях уче-
ных, педагогов, представителей руководящих органов, ответственных за воспроиз-
водство научно-педагогической смены. С одной стороны, часть проблем является 
следствием тяжелейшего экономического кризиса 90-х годов, который привел к на-
растанию разрыва между разными поколениями исследователей; падению престижа 
научного труда; старению научных кадров; утрате целых научных школ и преемст-
венности научных поколений, с другой стороны, появляются проблемы, обусловлен-
ные современной ситуацией. 

Совершенствование системы подготовки научных кадров актуально не только в 
плане формирования высококвалифицированных кадров для науки и образования, но 
также и для высокотехнологичных отраслей экономики, определяющих уровень раз-
вития национальной инновационной системы РК. Высококвалифицированные науч-
ные кадры являются незаменимым национальным богатством страны, генераторами 
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идей для экономики, ответственными определение приоритетов инновационного раз-
вития страны. Чем выше обеспеченность экономики научными кадрами, тем эффек-
тивнее использование потенциала предприятий, регионов, отраслей и выше конку-
рентоспособность страны.  

При подготовке работников сферы науки должно быть предусмотрено значи-
тельное расширение подготовки специалистов по техническим, инженерным, естест-
венным направлениям с целью сокращения дефицита кадров. Для обеспечения про-
рыва в науке на выделенных приоритетных направлениях необходимо готовить кон-
курентоспособные кадры в ведущих научных центрах, обладающих современным и 
зачастую уникальным оборудованием, привлекать к руководству ведущих отечест-
венных ученых.  

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК, в 2009-2011 годах на развитие науки из государственных средств выделялось 
порядка 40 млрд. тенге, а в 2015 году эта цифра составляла почти 70 млрд. [5]. Если 
обратить внимание на рисунок 1, то можно заметить два противоположных тренда: 
расходы на исследования и разработки в физическом выражении растут, но относи-
тельно ВВП страны уменьшаются.  
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Примечание  – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК 
Рисунок 1 – Динамика расходов на науку и исследования в РК в 2003-2015 гг. 
 

По международным оценкам экспертов, необходимый размер финансирования 
науки для достаточного научного развития страны составляет не менее 3-5% от ВВП. 
В настоящее время расходы на исследования относительно ВВП в Казахстане состав-
ляют 0,17% от ВВП, что  намного ниже уровня 2003 г. Увеличение расходов на науку 
позволило бы дать толчок развитию отечественной науки, притоку квалифицирован-
ных кадров, и удержанию существующего потенциала науки.  
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К сожалению, недостаточное финансирование науки не является единственной 
проблемой. Можно перечислить следующие проблемные вопросы: 

1. Низкое качество научных исследований вследствие устаревшей мате‐
риально-технической базы и оборудования, лабораторий. 

2. Происходит старение научных кадров, их средний возраст составляет 55 
лет. Существующие условия не мотивируют молодежь работать в сфере науки. Су-
ществует острая необходимость проведения молодежной политики подготовки кад-
ров для науки путем повышения престижа научно-исследовательской деятельности. 

3. Если проводить в параллели с другими странами, то России самую много-
численную возрастную группу исследователей по-прежнему составляют работники в 
возрасте от 40 до 60 лет – 50% (2004, в США не более 20%), старше 60 лет – 22% (в 
США – 6%). В Казахстане больше всего кандидатов наук приходится на возрастную 
группу 40-60 лет, докторов наук на категорию – свыше 60 лет [6]. Все это свидетель-
ствует о наличии серьезных проблем в области подготовки научных кадров в 
Казахстане.  

4. Проектные институты, конструкторские бюро и вузы функционируют обо-
собленно, четкий механизм их взаимодействия еще не разработан. Кроме того, транс-
ферт технологий в производство происходит замедленными темпами, что обусловле-
но недостаточным количеством конструкторских бюро. Научный потенциал вузов 
используется не в полной мере. 

 

Таким образом, в настоящее время отмечается слабая связь образования, науки 
и производства, которая обусловлена следующими явлениями: 

-  существуют определенные межведомственные барьеры между вузами и науч-
ными институтами; 

-   вузовская наука финансируется на недостаточном уровне; 
- чрезмерное администрирование образовательного процесса, не позволяетсво-
евременно реагировать на научные достижения и не учитывает меняющиеся 
потребности отечественного производства; 

- частный сектор не заинтересован в осуществлении инвестиций в образова-
тельную, научную и инновационную сферы вследствие отсутствия экономи-
ческих стимулов. 

 

Кроме того, тормозом форсированной интеграции науки, образования и иннова-
ционной деятельности можно назвать не развитость институциональных форм под-
держки инновационных структур, которые выполняют разработки и обеспечивают 
доведение результатов НИОКР до их практической реализации. 

В своем ежегодном Послании народу Казахстана „20 лет мира и созидания” 
Президент РК Н.А. Назарбаев указал: „Мы обязаны обеспечить новый уровень разви-
тия университетского образования и науки. До 5-ти процентов увеличится доля ву-
зов, осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты науч-
ных исследований в производство” [7]. В данном направлении была проведена ог-
ромная работа, также сформирован Центр подготовки научных кадров. Центр пред-
полагал обучение магистрантов и докторантов по различным специальностям на ос-
нове сотрудничества  Казахского Национального университета имени Аль-Фараби и 
научно-исследовательских институтов Комитета науки [8].  

К совместному проекту с КазНУ  привлечены лучшие кадры НИИ, среди кото-
рых академики Национальной Академии наук Казахстана, зарубежных и отраслевых 
академий, члены-корреспонденты НАН РК, главные научные сотрудники НИИ, док-
тора наук, профессора – руководители крупных научных проектов. 
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При этом в каждом Институте функционирует несколько научных и методоло-
гических семинаров по отраслям и направлениям исследований, которые использу-
ются в качестве площадки для апробации промежуточных результатов диссертацион-
ных исследований магистрантов и докторантов, для проведения серьезных диску-
ссий. Докторанты и магистранты институтов принимают непосредственное участие в 
выполнении проектов, заявленных Институтами на трехлетний период. В этой связи 
практически все диссертационные темы связаны с теми или иными научными проек-
тами Институтов, что способствует наиболее эффективной подготовке докторантов. 

Успешность решения проблем интеграции науки, образования и инновационной 
деятельности в Казахстане будет зависеть от правильного выбора методов и меха-
низмов реализации концепции их интеграции с учетом мировой практики. Мировая 
же практика характеризуется многообразными формами интеграции на примере уни-
верситетов американской, японской и европейской модели смешанных типов. 

В плане развития университетской идеи интересен опыт университетов США. 
Так, у Массачусетского технологического института налажены связи с 300 организа-
циями, к тому же больше половины из них являются крупными корпорациями. 
Подобные крупные исследовательские университеты характеризуются многообраз-
ными источниками финансирования: федеральный и местный бюджеты, гранты, 
пожертвования благотворительных и попечительских фондов, доход от осуществле-
ния предпринимательской, учебной, исследовательской,производственной и консал-
тинговой деятельности. Неудивительно, что структура расходов на образование в 
США в корне отличается от Казахстана (рисунок 2). Примечательно, что сами вузы 
ежегодно отчисляют в бюджет высшей школы часть доходов от предприниматель-
ской деятельности и спонсорских поступлений, а доля этого источника составляет 
15%.  

 

 
Источник: [9] 

Рисунок 2 – Структура расходов на образование в США  
по источникам финансирования 

 

Интересен и опыт Норвегии как страны „традиционной специализации” к 
индустриальному развитию в государственном стимулировании разработки и исполь-
зования новейших технологий. Вузы Норвегии помимо проведения фундаменталь-
ных исследований и осуществления подготовки кадров, несут ответственность за 
коммерциализацию технологий, разработанных сотрудниками. Также в Норвегии пу-
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тем использования различных форм поощрения, стимулировали локализацию техно-
логий иностранных компаний, работающих на территории страны, а тех, которые 
отказывались от этого, вынуждали передать технологии местным НИИ [10]. Также в 
Норвегии предусмотрены налоговые вычеты при расходовании средств на НИОКР 
[11]. Осуществление подобной политики  в Казахстане способствовало бы активному 
развитию сектора информационных технологий, инновационной деятельности ком-
паний, росту количества научных организаций различных форм собственности, нара-
щиванию научного и инновационного потенциала страны.  

Помимо опыта зарубежных стран, нужно учитывать опыт соседних стран в час-
ти повышения и эффективного использования информационного потенциала вузов. 
Так, Томский университет (РФ) создал информационный электронный портал для 
производителей, который предоставляет различным организациям проводить мони-
торинг на предмет подготовки необходимых специалистов, проведения исследований 
и появления новых технологий и различных новаторских решений для бизнеса. Се-
годня все больше актуализируется вопрос о формировании Единой электронной 
библиотеки вузов РК, единых коммуникационных порталов для субъектов предпри-
нимательства. 

Площадкой для взаимодействия субъектов образования и науки с субъектами 
предпринимательства могут выступать технопарки. Эффективность технопарков 
неоднозначна, но во всех развитых странах их развитию уделяется достаточно много 
внимания. Технопарки, являясь важнейшим элементом инновационной инфраструк-
туры страны, призваны углублять сотрудничества исследовательских организаций и 
университетов с промышленностью. Успешным можно считать опыт Финляндии, где 
на базе 20 вузов функционируют 22 технопарка, которые объединены в Ассоциацию 
научных парков „ТЕКЕЛ”. Данная ассоциация курирует деятельность более 1700 ин-
новационных компаний, в которые обеспечили рабочими местами 37000 специалис-
тов и ученых [12].  

В Казахстане Технопарки выполняют роль бизнес-инкубирования – оказание 
услуг по предоставлению помещений, оборудования, бухгалтерии, юридической, ин-
формационной и консалтинговой помощи начинающим предпринимателям по ценам, 
ниже рыночных. На сегодняшний день в Республике Казахстан уже заложены основы 
для развития инновационной деятельности. Созданы 9 региональных технологичес-
ких парков (РТП), владеющих территорией с единым материальным и техническим 
комплексом, однако в 2013 г. ТОО „Северо-Казахстанский РТП „Кызылжар”  
(г. Петропавловск) был ликвидирован. За годы своего фунционирования, технопарки 
показали свою неэффективность – расходы превысили их доходы в четыре раза, а из 
двухсот отобранных проектов только 12 получили дальнейшее развитие. Все это 
обуславливает необходимость изменения модели финансирования РТП, также меха-
низма функционирования с учетом лучших мировых практик.  

Технопарк приНазарбаев Университете – крупный технопарк Казахстана, осу-
ществляющий деятельность более результативно по сравнению с РТП. Парк объеди-
няет 3 крупных научных центра мирового уровня, которые базируются на интегра-
ции науки в образовательный процесс, конкретном выходе результатов исследований 
в производство, в коммерческие инновации. 

В данном процессе немаловажная роль отведена  национальному научно-техно-
логическому холдингу  „Парасат”, которая занимается  разработкой, внедрением и 
коммерциализациейвостребованных технологий. 

Развертыванию деятельности технопарков в Казахстане мешает отсутствие  вен-
чурных инвестиций. На сегодняшний день многие казахстанские ученые не могут 
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найти применения своим научным разработкам у себя на родине. Поэтому их разра-
ботки находят поддержку у иностранных инвесторов, тем самым разработки уходят 
за рубеж. Решением данной проблемы должно стать сотрудничество с венчурными 
фондами. Также, необходимо наладить сотрудничество между технопарками и уни-
верситетами. Мы как раз бьемся, чтобы студенты дальше шли в науку и где-то стави-
ли эксперименты и практиковались. Это решает сразу несколько важных задач в под-
готовке кадров для страны [13]. То есть, интеграция научной и образовательной 
деятельности в таком ключе помогла бы решить проблему старения кадров, привле-
кая талантливую молодежь в науку и образование, а также проблемные вопросы 
коммерциализации результатов разработок и передачи технологий в производствен-
ный сектор. 

Несмотря на эту проблему, у казахстанских ученых все же есть возможности 
для реализации своих высокотехнологичныхидей и получить от этого выгоду с фи-
нансовой точки зрения в создаваемых технопарках и бизнес-инкубаторах. Для стиму-
лирования научного труда, в Казахстанеучреждены Государственная премия РК в 
области науки, техники и образования и именные премии в области науки им. Ч. 
Валиханова, М. Ауэзова, К. Сатпаева, Д. Кунаева, А. Бараева, Кюль-Тегина. Благода-
ря ряду международных программ в Казахстане, в частности стипендии „Болашак”, 
молодым ученым предоставлена возможность прохождения исследовательской прак-
тики в лучших университетах и исследовательских центрах развитых стран. 

Кроме того, совместно с Всемирным Банком реализуется проект „Коммер-
циализация технологий”. Проект осуществляется с целью освоениямеждународного 
опыта по построению эффективной системы коммерческой реализации научно-
исследовательских результатов. Ожидается, что проект будет способствовать восста-
новлению, усилению и реструктуризации наиболее востребованных сегментов 
НИОКР в РК. 

Согласно принятому закону „О науке” материальная поддержка отечественных 
исследований в стране осуществляется на основе базового, грантового и программно-
целевого финансирования. При этом, базовое финансирование осуществляется адрес-
но для государственных НИИ и вузов для покрытиякоммунальных, административ-
ных расходов, также расходов на инфраструктуру, информационное обеспечение, оп-
лату административного и обслуживающего персонала, и т.д. Грантовое финансиро-
вание предоставляется для осуществления принципиально новых перспективных 
идей и разработок, причем около 50% из них относятся к фундаментальным исследо-
ваниям, 50% – к прикладным разработкам. Программно-целевое финансирование 
направлено на осуществление крупных программ, важных для социального и эконо-
мического развития страны и в основном носит практический характер. Также, соз-
дан и начал свою работу Национальный центр государственной научно-технической 
экспертизы, в котором экспертизыосуществляютсянезависимыми как отечественны-
ми, так и зарубежными учеными. Это является довольно крупным шагом к демо-
кратизации системы менеджмента науки и повышения ее профессионализма [14]. 

 

Выводы и предложения 
Анализируя вышеизложенное, можно предложить следующий дополнительный 

ряд мер для развития интеграции образования и науки: 
1. Необходимо готовить кадры высшей квалификации в ведущих научных цент-

рах, обладающих современным оборудованием, и интегрированных с ведущими ву-
зами страны, привлекать к руководству известных отечественных ученых. Следует 
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уделять особое внимание развитию инфраструктуры, материально-технической базы 
и оборудования лабораторий и научных центров. 

Одновременно следует решить вопрос о повышении качества программ подго-
товки кадров для сферы науки. Чем выше обеспеченность экономики научными кад-
рами, тем эффективнее использование потенциала предприятий, регионов, отраслей 
и выше конкурентоспособность страны.  

2. Необходимо принимать меры для предотвращения „утечки кадров” за рубеж 
и одновременно привлекать отечественных ученых, работающих в научно-образова-
тельных центрах за рубежом с помощью увеличения заработной платы, доплат за 
ученые степени, установление повышающих коэффициентов к заработной плате за 
высокие уровни рейтинга научного сотрудника, размеров государственных стипен-
дий для ученых. 

3. Убрать работу „по совместительству” и загруженность научных сотрудников, 
предоставив им время для проведения научных исследований и разработок, тем 
самым внося вклад в развитие экономики. 

4. Важным направлением интеграция науки и образования в интересах подго-
товки кадров для инновационной экономики должен стать отход от традиционной 
промышленной политики, при которой инициатива генерации инноваций принадле-
жит власти или бизнесу. Внимание должно быть уделено университетам, как цент-
рам, генерирующих и технологии, и новые формы предпринимательства. Именно в 
университетах должны брать начало компании, которые в своей работе используют 
высокие технологии, в частности «старт-апы» на базе научных исследований. 

5. Ключевым инструментом реализации Стратегии Казахстан-2050 должен 
стать кластерный подход, путем интеграции бизнеса, науки, образования и институ-
тов развития. Как подтверждает мировая практика, использование кластерного под-
ходаприводит к повышению уровня конкурентоспособности бизнеса за счет эффек-
тивного механизма взаимодействия её участников, которые характеризуются геогра-
фически близким расположением. Кластерный механизм позволяет расширить 
доступ к инновациям, технологиям, узкоспециализированным услугам и высококва-
лифицированным кадрам, а также снизить транзакционные издержки. Учитывая та-
кие масштабные преимущества кластерного развития, повышение эффективности ис-
пользования потенциала кластеров как одного из приоритетных направлений повы-
шения конкурентоспособности национальной экономики является как никогда ак-
туальным. 

6. Необходимо развивать и дальше совместное сотрудничество вузов с НИИ, а 
также открытие и развитие новых технопарков, бизнес-инкубаторов и др. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, нужно признать, что система об-
разования инауки любой страныявляется важным институтом  общества, который оп-
ределяет вектор современного развития. И в прошлом, и в настоящем времени она 
является тем рычагом, с помощью которого решаются многие общенациональные 
проблемы, и достигается прогрессивное развитие во всех отраслях экономики, куль-
туры, науки и образования. Проведенный анализ показал, что вхождение Казахстана 
в мировое образовательное пространство поставило страну перед необходимостью 
создания стратегического плана развития высшего профессионального образования.  
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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 удовлетвореност-
та от ролята им в организацията. Трансформацията на строго възходящата права 
линия на кариерната траектория поставя изисквания към съдържанието на дейнос-
тите от процеса на нейното управление в организацията и провокира търсенето на 
гъвкав инструментариум за реализацията им. В доклада е представен един въз-
можен модел за управление на кариерата, основаващ се на партньорството между 
организацията и индивида. 
 

Ключови думи: кариера, кариерно развитие, управление на кариерата 
 
Abstract: In contemporary organizations employee’s career development is not always 
associated with climbing a hierarchical ladder but also with realization of opportunities for 
enrichment of the employee’s position and increase of his satisfaction with the 
role which he plays in the organization. The transformation of the career trajectory, which 
is a strictly ascending straight line, imposes important requirements for the content of the 
career activities in the organization. In addition, it provokes a demand for flexible 
instrumentation for the fulfillment of those requirements. The report presents one possible 
model for career management based on partnership between the organization and the 
individual.  
 

Key words: career, career development, career management 
 
 

Управлението на кариерата на индивида в организацията зависи от управлен-
ската парадигмата на човешките ресурси в организацията. В този контекст можем да 
разграничим два подхода за управление на кариерата [6, с. 659-661]: 

 

 Традиционен /ориентиран към позицията/ подход, който се основава вър-
ху представата за дългосрочна, продължаваща през целия живот кариера в определе-
на организация. Този подход се базира на традиционния „психологически договор”, 
предполагащ, че организацията предоставя гарантирана заетост и възможност за из-
растване, а служителят проявява преданост и лоялност. Според традиционния подход 
за управление на кариерата ролята на специалистите по човешки ресурси е да опреде-
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лят изискванията на длъжностите, да избират хора, отговарящи на тези изисквания и 
да подпомагат служителите да се развиват в организацията. 

 Нов /ориентиран към индивидуалното „портфолио”/ подход, който раз-
глежда кариерата повече като функция на отделния човек и се фокусира върху инди-
видуалния избор, саморазвитието и повишаването на индивидуалната пригодност за 
работа. Тук служителите са отговорни за собственото си обучение и кариерно разви-
тие. Съвременните условия са наложили „нов психологически договор” при който 
организацията не гарантира постоянна заетост и осигурено израстване в кариерата. 
Отделният служител носи отговорността за собственото си развитие. Той се договаря 
с организацията за условията на кариерното си развитие. Ролята на специалистите по 
човешки ресурси е да се уверят, че отделните личности притежават необходимите 
знания и умения, за да изпълняват изискванията на отделната длъжност. 

 

Посочените два подхода могат да се реализират чрез различни модели за 
управление на кариерата [6, с. 680-692] на индивида в организацията:  

 Модели, насочени към индивида. Тези модели се основават на теориите за мо-
тивация и на разбирането, че една от най-съществените движещи сили на хората е се-
береализацията. Служителите си поставят цели за развитие, което е стимулиращо. 
Съществува опасност това да не е свързано с конкретната работа и с организацията. 

 Модели, насочени към организацията. Те са ориентирани към служители с 
потенциал. Организацията определя за тях кариерни пътища за по-бързо развитие. 
Има опасност сред тях да попаднат хора без нужните качества и освен това се съз-
дава недоволство у останалите служители. 

 Модели на партньорство. При тези модели се търси коопериране на уси-
лията на всички заинтересуваните от развитието на кариерата на служителите – орга-
низацията, ръководителите и самите служители, и се определят точно задълженията 
им. Организацията осигурява ресурси, ръководителите – подкрепа, а служителите ан-
гажираност. 

 Съвременен модел за развитие на кариерата. Той също включва идеята за 
партньорство, но в същото време е неразривна част от всички системи за управление 
на човешките ресурси в организацията. Той осигурява най-ефективно управление на 
кариерата. 

В съответствие с това систематизиране на моделите в доклада е представен 
модел за управление на кариерата, основаващ се на партньорството между органи-
зацията и индивида. Описанието му изисква да се посочат обекта, субектите, цел-
та и процедурите на процеса на управление на кариерата. 

 
Обект, субект и цел на процеса на управление на кариерата  
В съответствие със съдържанието и движещите сили в процеса на кариерно раз-

витие бихме могли да определим управлението на кариерата на персонала в орга-
низацията като процес на създаване на условия за развитие на индивидуалните 
кариери при синхронизиране на потребностите на организацията и предпочита-
нията, и способностите на отделните служители.  

Съобразно тази дефиниция, обектът на управление е кариерното развитие на 
служителите в една организация. Това означава, да се изследва набора от качества/ 
характеристики на индивида и обективно съществуващите възможности за тяхното 
използване и изменение в организацията за постигане на индивидуалните кариерни 
цели. Субектите в този процес са два: 
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 Самият работник / служител, който e носител на набора от характеристики и 
въз основа на тях определя сам жизнените си цели и начина за тяхното постигане и  

 Организацията (в лицето на нейното ръководство), която определя оптимал-
ния за организационните цели човешки ресурс и оценява степента на реализация на 
потенциала на работещите в интерес на организацията. 

Двата субекта поделят отговорностите си в процеса на управление на кариерата, 
защото съвременните организации нямат властта да вземат самостоятелни решения 
по отношение на индивидуалната кариера, а работникът / служителят не би могъл да 
развие своите умения ефективно и бързо без подкрепата, организационните ресурси и 
предоставените възможности. В този контекст целта на процеса на управление на 
кариерата от позициите на двата субекта е развитието на отделния служител/ 
работник в съответствие с изискванията на организационните цели.  

 
Функции на субектите в процеса на управление на кариерата 
Изпълнението на целта на процеса предполага участието и на двата субекта на 

управление, всеки от които преследва собствения си интерес. В тази връзка следва да 
се разграничат и функциите [4, с.142] на субектите на процеса на управление на 
кариерата.  

Функциите на отделния служител / работник при управление на кариерата 
в организацията могат да се определят по следния начин: 

 осъществяване на мониторинг върху собствения потенциал за кариерно 
развитие на индивида; резултатите от неговата трудова дейност; поведението му в 
организацията; взаимоотношенията му по повод трудовите отговорности; имиджа, 
който си изгражда,  

 определяне и осъществяване на мероприятия за развитие и усъвършенстване 
на индивидуалните си способности, компетенции, умения, съобразно кариерни си 
цели, 

 проучване на външните условия за кариерното израстване, 
 разработване и коригиране на направлението на собственото кариерно разви-

тие. 

Функциите на организацията в съответствие с целта на процеса на управле-
ние на кариерата са: 

 да осъществява мониторинг върху ефективното използване на човешкия ре-
сурс в организацията; 

 да създава условия за повишаване на професионалния и кариерен потенциал 
на персонала; 

 да определя и осъществява мероприятия за ефективно използване на този по-
тенциал. 

В процеса на управление на кариерата двата субекта трябва да положат усилия, 
средства и да направят компромиси, за да се удовлетворят интересите им. В този кон-
текст ефективността на процеса на управление на кариерата следва да се търси 
в получения ефект за двата субекта. Ако прогресът и растежът в професионалната 
кариера правят човека по-съвършен в нагласите и поведението му в труда, то карие-
рата за него лично е ефективна. Ако професионалното усъвършенстване и кариерно-
то развитие на индивида в организацията допринасят за по-ефективно изпълнение на 
организационните цели, то тази кариера е ефективна и за организацията. Преиму-
щества за двата субекта от ефективното управление на кариерното развитие в органи-
зацията могат да се систематизират по следния начин: 
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Ползите от управлението на кариерата за организацията се изразяват в [7,  
с. 25-26]: Съгласуване на организационните и индивидуалните цели за развитие на 
подходящи умения и способности, повишавайки възможностите за възвръщане на 
инвестициите в хората; Ангажиране на хората с работа, създаване на чувството, че те 
са ценени и насърчаване на техния принос за организацията; Утвърждаване на лична-
та отговорност и инициативност; Подпомагане на адаптацията към нови предизвика-
телства и промени; Развитие на най-широк обхват от умения и таланти и извличане 
на максимума от тях; Партньорство и подпомагане на служителите в намирането на 
баланс между работата и личния живот за осигуряване на дългосрочна продуктив-
ност и ефективност. 

Ползите от управлението на кариерата за индивида се изразяват в: потен-
циално по-висока степен на удовлетвореност от работата в организацията, предоста-
вяща му възможности за професионално развитие и добър жизнен стандарт; по-ясна 
визия на личните професионални перспективи и възможност да планира други аспек-
ти от живота им; възможност за целенасочена подготовка за бъдеща кариера; пови-
шаване на конкурентоспособността му на пазара на труда. 

 
Процедури на процеса на управление на кариерата 
Процесът на управление на кариерата в организацията стартира с процедури по 

набиране и подбор, преминава през осигуряването на въвеждащо обучение, разработ-
ване на индивидуален кариерен план, извършването на оценка на трудовото предста-
вяне, анализа на притежаваните умения и оценяването на потенциала. Следва осигу-
ряването на възможности за обучение и развитие, и планиране на приемствеността [2, 
с. 157]. Това описание на процеса на управление на кариерата показва, че при анализа 
му в конкретна организация следва да се оцени доколко процедурите по управление 
на кариерата са съгласувани с процедурите по управление на човешките ресурси, до-
колко е осъзнат процеса на неговото осъществяване и в какви направления се реали-
зира. 

 

Според обекта на управление, процедурите в процеса на управление на кариера-
та могат да бъдат [5, с. 920]: 

 Анализ на индивидуалната кариера на служителя / работника – включва ана-
лиза на йерархичните стъпала, през които е преминал индивида и времето, през което 
ги е преминавал 

 Анализ на потребностите на организацията от специалисти на ръководни 
длъжности, включва не само настоящите потребности, а и тези, които ще възникват 
през следващи периоди в резултат на очаквани промени в персонала (пенсиониране, 
вътрешни размествания, привличане на хора от други организации) и промени от 
техническо, технологично и структурно естество. 

 Проектиране на кариерата – прави се на базата на резултатите от горните 
анализи. 

 

Процедурите на процеса на управление на кариерата могат да се разграничат 
и според вида на кариерата – вертикална и хоризонтална. 

Хоризонталната или т.нар. квалификационна кариера предполага, че служите-
лят в организацията повишава своята квалификация, придобива нови знания и уме-
ния, но при това продължава да изпълнява предишната длъжност или се прехвърля на 
подобно ниво в друг отдел. Към хоризонталната кариера може да се отнесе и разши-
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ряването или усложняването на задачите на служителя в рамките на заеманата 
длъжност и като правило това е свързано с адекватно възнаграждение. 

При реализацията на процеса на управление на хоризонталната кариера ръко-
водството взема решения относно: 

 Оценката на трудовите резултати на служителя / работника при изпълнение 
на настоящата му длъжност в организацията. 

 Оценката на пригодността на индивида да изпълнява ефективно нова работа 
в организацията. Новата работа е следствие от усъвършенстване на производствения 
процес (нова технология, нови машини, нова организация на работното време и т.н). 
Тази работа изисква по-скоро нови знания, усъвършенстване на уменията на работни-
ка, повишаване на квалификацията му. Изпълнението на тази работа може да предиз-
вика разширяване на автономността на изпълнителя по отношение на организирането 
на изпълнението на работата във времето, в пространството и т.н. Тя не е свързана с 
делегирането на власт. При оценяването на пригодността на изпълнителя се устано-
вява степента на съответствие на индивидуалните характеристики (способности, уме-
ния, компетентности и т.н.) на служителя / работника и изискванията за изпълнение 
на новата работа. 

 Оценката на ефекта за организацията и за служителя от промяната на длъж-
ността. 

Вертикалната или т.нар. статусна кариера предполага заемането на длъжност 
на по-високо йерархично ниво. Самото понятие „кариера” (както видяхме в първа 
точка на тази глава) често се идентифицира точно с този тип кариера.  

При реализацията на процеса на управление на вертикалната кариера ръковод-
ството взема решения [9, стр. 153-154] относно: 

 Пригодността на индивида да расте професионално в служебната йерархия. 
Това решение е резултат от идентифициране на динамиката на кариерата на служите-
ля, установяване на връзката между тази динамика и резултатите от труда.  

 Готовността на служителя за професионално израстване в организацията. 
Това решение е резултат от идентифицирането на мотивацията, нагласата и възмож-
ностите за адаптация на служителя към новото работно място, което е с повече от-
говорност.  

 Ефекта за организацията от израстването на служителя. 
 

Като всеки управленски процес, така и управлението на кариерата се осъщест-
вява чрез комплекс от процедури на изпълнение на управленските функции планира-
не, организиране, мотивация и контрол на кариерното развитие на работещите в орга-
низацията.  

 
1. Процедура на изпълнение на управленската функция планиране на 

кариерното развитие 
Планирането като управленска функция е свързано с поставянето на цели и съз-

даването на условия за тяхното изпълнение. При условие, че обектът на планиране е 
кариерата на индивида в организацията е необходимо да разграничим целите и инте-
ресите на индивида и организацията по отношение на кариерното развитие. В този 
контекст при планирането на кариерата се търси оптимално съчетание на индиви-
дуалните потребности на индивида за развитие и организационните потребности с 
цел постигане на личните цели и целите на организацията. С други думи трябва да се 
разграничат отговорностите на организацията и индивида при планирането на ка-
риерата. 
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Индивидуалното планиране на кариерното развитие в теорията се разглежда 
[2, с. 157] като дейност, чиято същност са усилията, полагани от служителя за негово-
то собствено развитие и съответства на потребностите на индивида. То преминава 
през няколко стъпки. На първо място, индивидът извършва самооценка на способ-
ностите, на силните и слабите страни в своя потенциал. Акцентът върху личната 
отговорност и инициатива в този процес означава, че лицето може да потърси услу-
гите на външни консултанти по кариерно развитие, с чиято подкрепа да изясни свои-
те амбиции. В същото време съществуват и редица инструменти за самооценка, кои-
то могат да се ползват самостоятелно от индивида. Втората стъпка при индиви-
дуалното кариерно планиране е свързана с търсенето на съвети и информация в 
организацията и извън нея за подходящите и реалистични варианти за кариерно 
развитие. На този етап се проучват и изискванията, с които е свързан изборът на кон-
кретна кариера към индивидуалните постижения и компетентности, както и продъл-
жителността на периода, през който те трябва да се развият. Третата стъпка включ-
ва избора на кариерна пътека на базата на индивидуалните ценности, възприятия-
та за успешна кариера, мотивацията и възможностите за нейното реализиране. На 
тази стъпка въз основа на избраната кариерна пътека се определят и цели на кариер-
ното развитие. Целите следва да бъдат ясни, конкретни, измерими, постижими и об-
вързани със срокове и показатели за качество на изпълнението. Четвъртата стъпка 
включва активното търсене и изпълнение на задачи и проекти, които да развиват 
ключови умения на индивида, свързани тясно с избраната кариера. 

Планирането на кариерното развитие се осъществява и от самата орга-
низация. Въз основа на оценка на потребностите от човешки ресурси по видове звена 
и длъжности, източниците за задоволяване на тези потребности (чрез вътрешен или 
външен подбор) и планове за приемственост за ключови длъжности организацията 
изготвя програми за кариерното развитие на своя персонал, поставя изисквания и ус-
ловия за преминаване на по-висока позиция в системата от длъжности, осъществява 
дейности по информиране и консултиране на персонала относно възможностите за 
бъдещо кариерно развитие и следи за осигуряване на равнопоставеност.  

Само служителят знае какво точно желае да постигне в своето кариерно разви-
тие. И това развитие е резултат от неговите усилия и бъдеща дейност. В същото 
време това не е достатъчно и тук се проявява ролята на прекия ръководител. Ключо-
вото му участие произтича от специфичната му позиция на най-запознатото в органи-
зацията лице с трудовото представяне, способностите и потребностите на изпълните-
ля. Прекият ръководител участва в оценяването на потенциала, идентифицирането на 
силните и слабите страни на подчинения, в подпомагането на процеса на разработва-
не и реализиране на неговия план за развитие. Същевременно не отпада отговорност-
та на организацията при планирането и реализирането на плановете за кариерно раз-
витие на своите служители. На основата на потребностите на организацията от опре-
делени служители, с определена квалификация и опит, тя взема решения за развитие 
на своите служители. Организацията създава организационните и други условия, 
координира кариерните планове на служителите, подпомага ги в израстването като 
същевременно се стреми да синхронизира организационните цели и индивидуалните 
планове за кариерно развитие. 

За ефективно планиране на кариерното развитие съвременните организации 
разработват компетентностни модели за различните работни места. В компетент-
ностния модел се интегрират интересите на организацията и на служителите посред-
ством постигане на споделено разбиране за уменията и поведенията на работното 
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място, които носят стойност за организацията. В компетентностните модели са опи-
сани компетентностите, гарантиращи постигане на най-добри резултати на дадено ра-
ботно място. Всеки модел съдържа определен брой групи компетентности, като за 
всяка се дефинират конкретни наблюдаеми поведения. Това означава, че компетент-
ностните модели могат да се възприемат като стандарт за отлично представяне. За-
познавайки се с компетентностния модел на позицията, която заема в организацията, 
служителят си създава представа за това какво се изисква от него и чрез самооценка 
може да търси възможности да развие у себе си умения, които да го направят по-
ефективен. Дейностите, свързани с развитието на тези умения могат да се заложат в 
индивидуалния му план за кариерно развитие.  

Можем да обобщим, планирането на кариерата е процеса, чрез който служи-
телите идентифицират и предприемат стъпки за достигане на кариерните си цели. 
За постигане на благоприятен ефект върху задържането на персонала, важно е 
индивидуалните кариерни планове да бъдат съгласувани с организационните [14,  
р. 699–720]. Това определя и основната цел на програмите в тази насока – да син-
хронизират потребностите и целите на служителите с настоящите или бъдещи 
възможности за кариера в организацията. Подпомагането на служителите в този 
процес стимулира създаването на по-производителна, по-удовлетворена и по-лоялна 
работна сила [16, р.119-13]. Институционализираното планиране на кариерата и 
възможностите за напредък стимулират привързване на служителите към органи-
зацията [11, р. 374-402]. Чрез осигуряването на линии на кариерата, работодате-
лят сигнализира дългосрочната си ангажираност към служителя; смята се, че на-
стъпващата в резултат на това сигурност на работното място благоприятства 
задържането на персонала [10, с. 350]. Системите за кариерно планиране могат да 
включват: анализ на индивидуалните способности/наклонности, дългосрочни плано-
ве за обучение във връзка с кариерата, формални курсове на обучение,  система за 
менторство, ротация в рамките на отдела, образователни центрове за обучение и 
много други.  

 
2. Процедура на изпълнение на управленската функция организиране на 

кариерното развитие  
Създаването на условия за кариерно развитие в организацията е от изключител-

но значение за ефективното изпълнение на целта на процеса на управление на карие-
рата. Мероприятията в това отношение са многообразни и отразяват спецификата на 
управление на човешките ресурси в организацията.  

В хода на реализация на собствените си кариерни цели особено ценна е обрат-
ната връзка, която получава изпълнителят. В този контекст кариерното консултира-
не в процеса на управление на кариерата на служителите в организацията е дей-
ността, осигуряваща информация на индивида за възможностите за реализация на 
личния му план за развитие. Програмите за консултиране по въпросите на професио-
налната кариера могат да помагат на служителите да си поставят кариерни цели и да 
разработят план за получаване на типа обучение, което е необходимо за тяхното осъ-
ществяване. Прекият ръководител има важна роля в консултирането на кариерата на 
подчинените му. Той насочва вниманието на служителя към планиране процеса на 
развитие, оценява реалистичността на поставените индивидуални цели и възприема-
ните нужди във връзка с развитието, подпомага разработването на план за кариерата, 
който е взаимно приемлив за служителя и организацията, коригира плана при нужда.  

 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 283

Най-широко използваните подходи за кариерно консултиране в организацията 
са [3, с. 350]: 

 Неформално консултиране. Служителите в организацията могат да ползват 
консултантски услуги от отдела по Управление на човешките ресурси на организа-
цията за оценяването на способностите и качествата си, възможностите за израства-
не, съответствието на компетенциите на служителите с изискванията за по-високи 
длъжности, разработване на кариерни планове. 

 Консултиране с преките ръководители по проблемите на кариерата. Обик-
новено консултирането по въпросите на кариерата е включено в оценките за изпълне-
ние. Тогава тези въпроси възникват съвсем естествено. Характеристиката на ефектив-
ната оценка на трудовото изпълнение е да се информира служителя не само доколко 
добре си върши работата, но и какво може да очаква за в бъдеще. Тъй като обикнове-
но преките ръководители имат ограничена информация в рамките на звеното, служи-
телите могат да се обръщат и към по-висши ръководители. 

 Формално консултиране. То включва семинари, центрове за оценка, центро-
ве за развитие на кариерата и други. Това са вътрешни практики на организацията, 
насочени към определяне на кариерните предпочитания и цели на индивидите и да ги 
насочат към съвместяване на техните интереси с потребностите на организацията. 
Тук могат да се включат и програми за консултиране и тренинг, организирани от 
външни обучителни и консултантски организации.  

 Менторство и наставничество. Двата подхода включват едно продължи-
телно и ефективно консултиране на новопостъпили или в началните етапи на карие-
рата служители и работници. Двата подхода могат да бъдат интегрирани във формал-
ни програми или да бъдат осъществявани неформално. Различията в двата подхода са 
във фокуса на подобренията, до които водят. Докато менторството се извършва от 
ръководител от по-висока позиция в йерархията, включително от прекия ръководи-
тел, наставничеството се свързва с развитие, подпомагано от прекия ръководител или 
опитен служител в отдела. Менторът подпомага цялостното кариерно развитие на 
работника посредством съвети и служейки му като ролеви модел на поведение. Той 
оказва обща подкрепа, споделя информация и контакти, до които работника или слу-
жителя няма достъп, поставя за изпълнение предизвикателни задачи. Наставникът 
подпомага усъвършенстването на работника или служителя в области от неговите 
умения, пряко свързвани с показваните в работата резултати. Той обсъжда с него 
трудностите при реализация на задачите, предоставя обратна връзка и го консултира 
по въпросите на неговото усъвършенстване.  

 Публикуване на информация от организацията за кариерните възможности. 
Това са наръчници, информация за вакантни места, за обучителни програми, възмож-
ни кариерни пътища. Те дават възможност за интегриране на индивидуалните ка-
риерни планове на служителите с възможностите, които предлага организацията. 

 
Ръководителите, които осъзнават значението на кариерното развитие, предлагат 

множество възможности за своите служители, които могат да се реализират чрез 
система за кариерно развитие в организацията. В процеса на създаване на система 
за кариерно развитие е необходимо да се отчита, че кариерата на индивида в дадена 
организация е резултат от взаимодействието на три групи фактори: личността на са-
мия човек; професионалната среда, в която той работи и се развива; външната среда, 
в която той живее и почива [8, с. 33-37].  
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Съвременната структура на кариерата като система включва шест основни еле-
мента [11, с. 381], които характеризират процеса на управлението й в организацията: 

1. Пространствени движения, т.е. възможни длъжности и тяхното заемане. Те 
зависят от организационната структура, щатните разписания и формите на кариера. 

2. Причинни движения, т.е. възможностите за попълване на вакантните длъжности. 
3. Направления на движението. Съществуват три направления: вертикално, хо-

ризонтално (ротация) и преместване в перспективна проектна група. 
4. Профил на движението. Създава се за позиции, които продължително време 

не се променят. Характерни са за големи предприятия със стабилна йерархия и хомо-
генни длъжности. Кариерата тук е свързана с йерархичната позиция, но се отнася за 
един и същ профил на отговорности. В малките предприятия този елемент на систе-
мата за кариерно развитие не съществува. 

5. Честота на движението / скорост на придвижването от една в друга позиция. 
Тя се определя от времето на пребиваване на служителя на  една длъжност и зависи 
от бариерите, които съществуват между йерархичните нива, а така също и от функ-
ционалните различия между свързаните области на работа. 

6. Ниво на активност на организацията по въпросите за кариерното развитие на 
работещите в нея. Свързва се с мероприятията, които провежда организацията за ак-
тивизиране на кариерното развитие на работещите в нея. Това зависи от правното 
регламентиране, размера на организацията и динамиката на нейното развитие. 

Формалните системи за развитие на кариерата са полезни, тъй като предоставят 
помощ при вземането на решения във връзка с промените в развитието, повишават 
удовлетворението от работата, подобряват комуникацията с прекия ръководител, 
формират по-реалистични цели и очаквания, осигуряват по-добра обратна връзка за 
трудовото изпълнение, актуална информация за организацията и бъдещите тенден-
ции и провокират по-силно чувство на лична отговорност при управлението на собст-
вената кариера [15, р. 7]. Активното участие на служителите във вземането на реше-
ния, касаещи тяхната съдба в организацията или кариерата, и поемането на отговор-
ност за собствените действия, води до насърчаване на ангажираността [17, р. 303–320]. 
Това допринася за организационната ефективност, тъй като води до по-висока 
производителност, удовлетворение от труда и намаление на текучеството [12, р. 802-835]. 

 

3. Процедура на изпълнение на управленската функция мотивация за 
кариерно развитие 

Мотивацията в процеса на управление на кариерата е свързана с повишаване на 
вътрешната убеденост на работника/служителя, че успешното му кариерно развитие 
е предпоставка за удовлетворяване на личните му цели и интереси. Това в значителна 
степен се определя от начина, по който мениджърите стимулират кариерата. За целта 
те могат да използват различни инструменти: 

 Трудово – организационни. Чрез изменения в организацията на труда, въз-
приемане на гъвкави стратегии за заетостта и прилагане на комбинация от инстру-
менти за анализ и проектиране на длъжностите може да се постигне разнообразяване 
на извършваните дейности, усъвършенстване на уменията и повишаване интереса 
към изпълняваните професионални ангажименти. По конкретно могат да се прилагат 
следните инструменти: технологична експертиза, ротация на персонала, обогатяване, 
задълбочаване и разширяване на труда, промени в организационно-управленската 
структура, в длъжностите и работните места, управление на групи и екипи, проектно 
управление, гъвкава стратегия на заетост, съчетаване на гъвкавост и сигурност, доми-
ниране на вътрешните източници на човешките ресурси и др. 
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 Кариерно – квалификационни. Чрез промяна в стратегическия подход, систе-
мата за развитие на персонала и използваните управленски техники организацията 
може да диверсифицира кариерното въздействие и да усъвършенства съществуващи-
те практики. По този начин ще се повиши интензивността на трансформационните 
процеси и ще се скъси времето от момента на възникване на потребността до момен-
та на постигане на кариерния резултат. Акцентът трябва да бъде поставен върху раз-
витие чрез действие / практика, онлайн обучение и синхронизиране на индивидуал-
ните кариери. Като конкретни инструменти могат да се използват: въвеждане на път-
на карта на кариерата, разработване на индивидуални планове за развитие, гъвкаво 
преориентиране, финансиране на специализации, обмяна на производствен и техно-
логичен опит, предлагане на практики и стажантски програми и др. 

 Финансово – подкрепящи. Сложният характер на индивидуалното поведение 
в организацията и възможността за реализацията му в други организации изисква да 
се прилага интегрирана система от атрактивни стимулиращи и мотивиращи техники: 
за повишаване на удовлетвореността от трудовата дейност в конкретната организа-
ция,  за повишаване на лоялността към организацията, за повишаване мотивацията за 
учене и усъвършенстване, за повишаване интереса към кариерното развитие. Управ-
ленските усилия следва да се насочат към етапно кариерно консултиране, управление 
на приемствеността и задържане на талантите на базата на финансови схеми за уве-
личаване на трудовото възнаграждение, разширяване на отговорността и самостоя-
телното вземане на решения. Като конкретни инструменти могат да се използват: 
оценяване и заплащане според индивидуалните приноси, предоставяне на годишни 
бонуси и целеви награди, прилагане на многофакторни системи за възнаграждение на 
труда, въвеждане на схеми за задържане на персонала, участие в управлението, 
делегиране на правомощия, придобиване на акции и др. 

 

4. Процедура на изпълнение на управленската функция контрол на 
кариерното развитие 

Контролът като управленска функция има за задача да установи степента на 
съответствие между фактическите резултати и планираните цели. В този контекст, в 
процеса на управление на кариерата контролната функция има за цел да установи 
степента, в която са удовлетворени интересите и на двата субекта – организацията и 
индивида. Оценката за ефективност на процеса изисква да се съпоставят разходите за 
реализация на кариерните цели и постигнатите резултати. За целта могат да се из-
ползват различни показатели. 

Показателите за оценка на ефективността на кариерата могат да се групират по 
области [9, с. 147-149]: 

Първата област е изпълнението на трудовите задачи. Ако кръгът от трудови 
задачи се увеличи или усложни, то това означава прогрес и растеж на професионал-
ната кариера. Обикновено това е свързано и с увеличаване на възнаграждението. Сле-
дователно критерии за ефективна кариера е ръстът във възнаграждението. Тук обаче, 
трябва да се отбележи, че организацията би могла да използва този критерий, ако е 
изградила ефективна система за управление на възнагражденията.  

Втората област на измерване на ефективността на кариерата е нагласата 
на индивида за кариерно развитие. Тя е свързана с начина, по който индивида в орга-
низацията прави кариера и начина, по който я оценява. Обикновено положителната 
нагласа на индивида за кариера означава, че той ще има ефективна кариера. Ако по-
требностите, интересите, настроенията, чувствата, пригодността и готовността на ин-
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дивида са в синхрон с изискванията на длъжността му, то и нагласата за кариера на 
тази длъжност ще бъде положителна. 

Третата област на измерване на ефективността на кариерата е адаптация-
та на човека. Способността на адаптация към длъжността се изразява в бързо раз-
витие на потенциални психологически и социални качества. При промяна на длъж-
ността, особено когато тази промяна е свързана с израстването на индивида в органи-
зационната йерархия, обикновено в организацията се анализират всички фактори, 
които развиват потенциалната пригодност на индивида – личностни характеристики, 
интелигентност, социални роли и др. 

Четвъртата област за измерване на ефективността на кариерата е иденти-
фикацията на индивида със собствената професионална кариера. Ако той притежа-
ва ясна представа и очакване за своя път на развитие, осъзнава какво иска да бъде и 
какво трябва да се направи, за да го постигне, то той вече развива ефективно кариера-
та си. Аргументи за това твърдение могат да се търсят в мотивационните теории на Е. 
Маслоу и Алдерфер. И двете теории подчертават, че силно развитите потребности от 
постижения, власт и самореализация са присъщи за хора, които имат пригодност и 
готовност да израстват професионално и да заемат управленски позиции. 

В този смисъл, степента на удовлетвореност на индивида от кариерното му раз-
витие в организацията влияе върху общата му удовлетвореност от труда. Според 
Локе [13, с. 21] удовлетвореността от труда е позитивно емоционално състояние, по-
родено в резултат от оценката на работата на индивида. Източниците на удовлетворе-
ност от труда в организацията могат да бъдат различни физически или социални ус-
ловия, в които човек се труди – заплащане, сигурност на работата, условия на труд, 
ниво на позицията, стил на управление, яснота на ролята, постигнатите трудови ре-
зултати, възможностите за реализация на конкретни способности и др.  

По-високата удовлетвореност от труда се очаква да предизвика по добра трудо-
ва изява на индивида, допринасяща за ефективна реализация на организационните 
цели. Следователно организацията има интерес да създава възможности за повишава-
не удовлетвореността на своите работници и служители. Като такава възможност 
трябва да се разглежда и кариерата на служителите и работниците в организацията. 
По високата степен на удовлетвореност от кариерното развитие от своя страна се оп-
ределя от ефективността на дейностите по управление на кариерата в организацията. 

От гледна точка на мотивационните теории, възможностите за кариерно израст-
ване, предлагани от организацията ще представляват за индивида ценност, само ако 
те удовлетворят негови потребности. Следователно, може да се очаква, че ако индивидът 
има осъзната потребност от самодоказване и израстване, то той ще възприема условията 
за развитие на кариерата му в организацията като предпоставка за удовлетворяването й. 
В този смисъл възможностите за кариера влияят върху мотивацията на индивида за по-
добро представяне в организацията при условие, че той има осъзната потребност да се 
предвижва, да прави кариера. Степента, в която е удовлетворена тази потребност ще 
повлияе върху общата му удовлетвореност от работата му в организацията.  

С други думи, измерването на удовлетвореността на индивида от кариерното 
му израстване в организацията може да бъде използвано за оценяване ефектив-
ността на дейностите в процеса на управление на кариерата в организацията. При 
това трябва да се отчита, че такава удовлетвореност може да се оценява само при 
служителите, които имат осъзната потребност от самодоказване и развитие, т.е. само 
те могат да оценят ефективността на дейностите по управление на кариерното раз-
витие в организацията. 
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В заключение можем да отбележим: 
 Управлението на кариерата е проектиране и осъществяване на такива дей-

ности и процедури, които позволяват да се интегрира личното развитие с целите на 
компанията по начин, който съответства, както на потребностите на организацията, 
така и на личните предпочитания, способности и интереси на служителите. 

 Управлението на кариерата включва системни и целенасочени действия на 
ръководството за: обезпечаване на приемствеността за стратегически важните пози-
ции в организацията; развиване на умения и знания необходими за реализиране на 
стратегическите цели; оптимално разпределяне и използване на уменията в организа-
цията; постигане на висока организационна ефективност и максимален принос от 
всеки служител; привличане, задържане и развитие на таланти; развитие на съпри-
частност и лоялност. 

 Конкретните инструменти за управление на кариерата могат да бъдат: въвеж-
дащи програми; менторство и коучинг; кариерни програми; лични планове за раз-
витие; кариерно консултиране; разработване на компетентностни стандарти; обуче-
ние и развитие; оценка на трудовото представяне; оценка на компетенциите. 
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Abstract: Change in organizations is pervasive because of the degree and rapidity of 
change in the external environment. The rate of technological change associated with this 
information explosion has created an environment intolerant of the status quo.This paper 
describes organizational culture in the intelligence and counterintelligence services.  
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Темата за разузнавателните и контраразузнавателните (Р и КР) служби често е 
част от дебатите във всяко демократичното общество. Фактът, че информацията за 
тези структури представлява класифицирана информация не трябва да ограничава де-
батите само в рамките на професионалната общност. Прозрачността и гражданският 
контрол са едни от най-важните основи на демократичното общество. Използването 
на научни методи и способи за съставянето на описателно-обяснителен модел на Р и 
КР организации дава възможност от една страна да предостави на гражданите обек-
тивно, научно и добре структурирано знание, което да им помогне да участват пълно-
ценно в дебатите, без да е необходимо разкриването на класифицирана информация. 
От друга страна използването на научни подходи може да помогне на професионал-
ното ръководство на Р и КР служби да използва целият инструментариум на менидж-
мънта, както и всички най-нови достижения в тази област за да направят тези органи-
зации по-ефективни и по-полезни за обществото. 

Р и КР служби могат да се разглеждат, като социални организации1, доставящи 
информационни услуги на потребителите (стратегическите органи на управление на 
държавата). Целта на информационните услуги е ранно предупреждение за рискове 
за националната сигурност и създаване на информационно превъзходство пред 
носителите на заплаха. В този контекст към Р и КР организации могат да се приложат 
и интерпретират изследванията на Ким Камерън и Робърт Куин за диагностика и 
промяна на организационната култура. 

                                                 
1 Тук под социална организация се разбира: изрично декларирана съвкупност от елементи и 
връзки между тях, структурирани в относително устойчив йерархичен и функционален поря-
дък, скрепени с норми, санкции и подкрепления, които под ръководството на специализиран 
управленски апарат постигат предварително набелязани групови цели. Джонев, С. Социална 
организация, том 1. Софи-Р, С., 2001 г., стр.9.  
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Повечето специалисти в областта на организационните изследвания признават, 
че организационната култура оказва огромно влияние върху ефективността на орга-
низациите в дългосрочен план. Емпирически проучвания предоставят изобилие от 
данни, които показват значението на културата за постигане на по-добри резултати2. 
В обобщение на няколко научни изследвания, е установено наличие на положителна 
връзка между измеренията на организационната култура и ефективността на съответ-
ната организация. Организационната култура влияе и върху отделната личност и мо-
же да подкрепя духа и всеотдайността на персонала, производителността, физическо 
здраве и емоционално състояние на служителите3. Факторите оказващи вредно въз-
действие в сферата на сигурността са свързани с упадък на лоялността към Р и КР ор-
ганизации. Те се изразяват в допълнителни разходи за търсене и обучаване на нови 
служители. Често явление е и изтичането на защитена информация (класифицирана 
или служебна), в резултат от умишлени действия и напускания. Подават се съдебни 
искове и други форми за търсене на възмездие от страна на разочаровани служители. 
За неутрализирането на изброените отрицателни явления е необходимо да се обърне 
особено внимание на влиянието на доминиращата организационна култура върху от-
делната личност. Нещо повече в основата си изменението на организационната кул-
тура е обвързано най-тясно с промени в домейна на личността. Ако мениджмънтът не 
прояви готовност за личностна промяна, организационната култура ще остане непро-
менена. 

Необходимо е да се отбележи, че честите и хаотични сътресения в заобика-
лящата среда, както и необмислените и половинчати реформи в сферата на сигур-
ността, създават опасност организационната култура не само да престане да доприна-
ся за добри резултати, но да започне да пречи. Поради тези причини промяната в Р и 
КР организации е наложителна. Условията, при които действат тези организации, 
изискват бърз и адекватен отговор, без който те не могат да запазят и увеличат своята 
ефективност. Допълнителен фактор е степента на технологически изменения, произ-
тичащи от все по-бързото разпространяване на информация, което създава среда, на 
нетърпимост към статуквото. 

Най-често прилаганите инициативи за промяна в организациите за последните 
две десетилетия са свързани с TQM (total quality management), съкращения на персо-
нала или реорганизиране на производствените процеси4. Организациите, предприели 
мероприятия по отношение качеството с цел да повишат ефективността, не постигат 
пълни резултати. Почти всяка фирма от средна величина или по-голяма е провеждала 
съкращения в хода на последното десетилетие. Този похват също се прилага като 
опит да се повишат производителността, ефективността и конкурентоспособността. 
Много често прибягналите към подобна мярка организации се виждат принудени да я 
приложат и на следващата година. Малка част от организациите прибягнали до 
съкращения съумяват да постигнат своите цели, свързани със съкращаването на раз-
ходите. Често пъти след съкращения се наблюдава понижено доверие, слаб колекти-
вен дух и по-ниска производителност.  

                                                 
2 Trice, Harrison, and Beyer, Janice. The Cultures of Work Organizations. Upper Saddle River, NJ.: 
Prentice Hall, 1993. 
3 Kozlowski, Steve W J, Chao, Georgia Т, Smith, Eleanor М., аnd Hedlund, Jennifer. „Organizational 
Downsizing: Strategies, lnterventions, аnd Research 1mplications.” lnternational Review of lndustrial 
аnd Organizational Psychology, 1993, 8, 263-332. 
4 Cameron, Кim S. „Techniques for Making Organizations Effective: Some Popular Approaches.” 
Washington, D. С.: National Academies Press, 1997. 
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Друг широко прилаган подход към оздравяване е реорганизацията. Това е опит 
да бъдат вкарани в изцяло нови релси всички процеси и процедури в рамките на една 
организация. Категорично може да се твърди, че реорганизацията не е достатъчна за 
постигане на желаната промяна. Тя трябва да бъде интегрирана в общите усилия за 
изменение на организационната култура. С други думи, провалите при реорганиза-
цията, също както при тези с TQM и съкращенията идват в резултат от това, че кул-
турата на съответната организация остава непроменена. Цялата процедура се раз-
глежда като механизъм или програма за промяна, а не като фундаментален поврат 
при организационните ценности, насоки и култура. Накратко необходима е кардинал-
на, а именно изменение на организационната култура, която наистина може да доведе 
до трайни положителни изменения в крайните резултати. Много често са налице не-
обходимите инструменти и техники, стратегията за промяна е правилна и се провеж-
да енергично, но желаната промяна не се постига, тъй като фундаменталната култура 
на организацията: ценности, начин на мислене, стил на мениджмънт, парадигми, под-
ходи към разрешаване на проблеми, си остават същите. 

Тази зависимост на общото подобряване в организацията от промените в нейна-
та култура се свързва с обстоятелството, че когато ценности, ориентации, дефиниции 
и цели си остават непроменени, дори при изменени стратегии или процедури, органи-
зациите много бързо се връщат към статуквото. Същото се отнася и за отделната лич-
ност. Личностните типове, стилове и поведенческите привички рядко търпят по-дъл-
боки изменения, независимо от следването на специализирани програми. При липса 
на изменения във фундаменталните цели, ценности и очаквания, свързвани с органи-
зации и индивиди, промяната остава повърхностна и нестабилна5. Като правило про-
валените опити за промяна имат, като следствие цинизъм, раздразнение, загуба на до-
верие и понижаване на колективния дух сред персонала на организацията. Не е из-
ключено, новото състояние на организацията да се окаже по-лошо от онова, в което 
се е намирала, преди да се правят каквито и да било опити за промени. С други думи, 
изменението на организационната култура е ключ към успешното прилагане на 
всички други стратегии за усъвършенстване, както и към приспособяване към все 
по-динамичната и слабо предвидима среда за сигурност, в която действат съвре-
менните Р и КР организации. 

Важността на организационната култура за Р и КР организации налага необхо-
димостта от оценка на настоящата организационна култура и формулиране на жела-
ната такава.  

 

Най-подходящия инструмент за оценка на организационната култура (Organizati-
onal Culture Assessment Instrument – OCAI) е разработен от Ким Камерън и Робърт 
Куин. Той е конструиран като въпросник, изискващ от анкетираните членове на орга-
низацията да отговорят по шест позиции:  

1. Доминиращи характеристики;  
2. Ръководство на организацията; 
3. Управление на персонала; 
4. Организационна спойка; 
5. Основни стратегии; 
6. Критерии за успех.  

                                                 
5 Quinn, Robert Е. Deep Change. Sаn Francisco: Jossey-Bass, 1996. 
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По тези позиции се оценява организацията, такава каквато е и отделно се попъл-
ват отговори за организацията, такава каквато трябва да бъде: създават се графи: 
„реална“ и „желана“. 

OCAI се основава върху теоретичен модел, известен, като рамка на конкурира-
щи се ценности. Рамката на конкуриращи се ценности се разработва най-напред в ре-
зултат от изследвания върху главните индикатори за ефективност при организациите. 
Основните задавани въпроси са следните: Кои са главните критерии за определяне 
дали една организация е ефективна, или не е?; Кои ключови фактори определят 
организационната ефективност?; Кога преценяват хората, че дадена организация е 
ефективна, какви показатели имат те предвид?. 

Използват се две измерения. Първото измерение разграничава критерии за 
ефективност, които се свързват с гъвкавост, или стабилност. Например: някои орга-
низации се приемат като ефективни, когато се променят, приспособяват и саморегу-
лират; други се разглеждат като ефективни, ако бъдат стабилни, предсказуеми и ру-
тинни в своята дейност, те се отличават със стабилност и постоянство на форми и 
функции. Скалата варира от организационно разнообразие и приспособимост от 
единия край до организационна устойчивост и трайност към другия. Второто измере-
ние разграничава критерии за ефективност, които се свързват с вътрешна ориентация, 
интегриране и единение, от такива, които имат отношение към външна ориентация, 
диференциране и съперничество. Тоест едни организации се приемат като ефективни, 
когато са постигнали хармонични вътрешни характеристики, а други се окачествяват 
като ефективни, ако се стремят към взаимодействие или конкуренция с други, нами-
ращи се извън техния собствен кръг. Комбинирани, тези две измерения образуват че-
тири квадранта, като всеки от тях обединява ясно разграничени индикатори за орга-
низационна ефективност. Забележителното при тези четири базисни ценности е 
обстоятелството, че те представляват противоположни или съперничещи си пред-
поставки. Всеки континуум отразява основна ценност, която противостои на цен-
ността откъм обратния му край: гъвкавост срещу стабилност и вътрешна срещу 
външна ориентация. Измеренията образуват квадранти, които са противоположни 
или конкуриращи се по диагонал. 

 

Въз основа на изброените по-горе критерии се формулират следните четири 
основни типа култура:  

Йерархична култура  
Организационната култура, която характеризира подобна структура (както се 

установява с помощта на OCAI), създава формализирана и строго структурирана ра-
ботна среда. Точни процедури направляват действията на хората. Успелите ръково-
дители са добри организатори и координатори. Поддържането на равномерен ход при 
организацията е от особено голямо значение. Дългосрочните цели на организацията 
са стабилност, предсказуемост и ефективност. Монолитността на организацията се 
гарантира от формални правила и твърдо установена политика. Проявлението на този 
тип култура в Р и КР организации се определя от необходимостта от поддържането 
на строга йерархия и персонална отговорност при прилагането на закона във връзка с 
чувствителни области, като например прилагането на специални разузнавателни 
средства. Ценностите на йерархичната култура са изключително важни и в прилага-
нето на закони, свързани с различни видове сертифициране и издаване на становища. 

Пазарна култура 
Тя се ориентира към позициониране във външната среда, вместо към вътрешни-

те си дела. Фокусира вниманието си върху трансакции с (основно) външни субекти, 
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каквито са снабдители, клиенти, подизпълнители, държавни и контролни органи. За 
разлика от случая с йерархията, където вътрешният контрол се осъществява посред-
ством правила, специализирани длъжности и централизирана система за вземане на 
решения, тук действат най-вече пазарни механизми и на първо място монетарни. 
Тоест основна грижа на пазарната култура са трансакциите (размяна на стоки и пари, 
продажби, договори) с други пазарни субекти при стремеж за установяване на конку-
рентни предимства. Рентабилност, краен резултат, мощ в съответната пазарна ниша, 
крайно амбициозни цели, гарантирана потребителска маса, това са приоритетните це-
ли на организацията от този тип. Основни ценности на организацията от пазарен тип 
са конкурентоспособността и производителността. Високи показатели в това отноше-
ние се постигат при този тип култури посредством прехвърляне на тежестта върху 
външната ориентация и контрола. Смята се, че ясно набелязаните цели в комбинация 
с агресивна стратегия водят до по-голяма производителност и рентабилност. Една па-
зарна култура, каквато я оценява OCAI, представлява работна среда, в която край-
ният резултат е определящ. Ръководителите са активни производители и конкуренти. 
Те са неотстъпчиви и взискателни. Спойката, която задържа организацията цяла, е 
първенството на волята за победа. Далечната перспектива е свързана с конкурентни 
действия и постигане на непосилни цели. Основните виждания при една пазарна кул-
тура в Р и КР организации се предпоставят от враждебността на средата за сигурност, 
взискателност и подчертан интерес към високо качество на продуктите и услугите от 
страна на потребителя (управлението на държавата), постоянно укрепване на конку-
рентните способности и непрекъснат стремеж към генериране на по-голяма сигур-
ност, посредством увеличаване на ефективността и качеството на работа.  

Кланова култура 
Кланова култура, наподобява семейна структура. Тя се характеризира от споде-

лени ценности и цели, вътрешно единение, съпричастност, индивидуален облик на 
фирмите. Тези организации наподобяват повече разширени семейства, отколкото сто-
пански единици. Вместо правилата и процедурите на йерархията или конкурентните, 
ориентирани към печалба на пазарната, типични характеристики за клановите орга-
низации са работа в екип, програми за мотивиране на персонала и корпоративна 
загриженост за последния. Описаните характеристики се очертават в лицето на полу-
автономни трудови единици, които биват възнаграждавани съобразно общи (а не ин-
дивидуални) професионални постижения Базисни виждания при клановата култура: 
общата атмосфера се поддържа най-успешно посредством колективни усилия и лич-
ностно разгръщане; задача на организацията е да култивира хуманна работна среда, а 
главна цел на мениджмънта е да осигурява условия за развитие на отделния работник 
или служител, да насърчава неговата съпричастност към общите цели, неговото 
участие и лоялност. Клановата култура, каквато я определя OCAI, е типична със 
своята дружелюбна работна среда, която предоставя възможност на хората да отдават 
голяма част от себе си. На ръководителите се гледа като на наставници. Центростре-
мителните сили, които поддържат целостта на Р и КР организационни структури, се 
определят, като лоялност и традиция. Съпричастността на служителите трябва да е 
много голяма. Организацията разглежда личностното развитие като актив с дълго-
срочна стойност и отдава голямо значение на вътрешното сцепление и високия ко-
лективен дух. Успехът се определя като поддържане на благоприятен организа-
ционен климат и грижа за хората. Ударението се поставя върху работата в отбор, 
съпричастността и консенсуса. Тези характеристики са от ключово значение за Р и 
КР организации, поради важността на качества, като лоялност и традиция, които са 
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решаващи при защита на информацията (класифицирана и служебна) и защита на 
службите от зловредно външно влияние. 

Адхократична култура 
Това е форма, която най-адекватно отговаря на хиперактивната, все по-дина-

мична среда, която започва да типизира организационния свят от XXI век. Според 
тях ключът към успеха се крие в новаторски и пионерни инициативи, а основна зада-
ча на организацията е да разработва все нови и нови продукти като подготовка за бъ-
дещето. Що се отнася до мениджмънта, той следва да насърчава развитието на пред-
приемчивите, творчески личности. Приема се, че приспособяването към променящи-
те се условия и новаторството водят към усвояване на нови ресурси и по-висока рен-
табилност, поради което ударението се поставя върху визията за бъдещето, организи-
раната анархия и контролираното въображение. Важно предизвикателство пред таки-
ва организации е нуждата да произвеждат все нови и по-нови стоки и услуги, като се 
приспособяват бързо към нови условия и възможности. За разлика от пазари или 
йерархии, адхокрациите не се характеризират с централизирана власт. Тук тя прелива 
от едно лице към друго или от една работна група към друга, в зависимост от това, от 
какъв характер са поставените за решаване конкретни проблеми. Особено значение 
придобиват ярката индивидуалност, готовността за поемане на риск и предугаждане 
на бъдещето, тъй като почти всеки в условията на една адхокрация има пряко отно-
шение към всички проблеми. Така например всяка заявка от страна на клиент в кон-
султантска фирма се разглежда като самостоятелен проект, като за изпълняването му 
се създава временна организационна структура. Последната се разпада след изпълня-
ване на задачата. В заключение можем да се каже, че адхократичната култура, каква-
то я обрисува OCAI, се характеризира с динамична, предприемаческа и креативна ра-
ботна среда. Хората не се боят от риск. Ефективното ръководство е новаторско, с 
въображение и склонност към поемане на рискове. Общата спойка за организацията е 
стремеж към експериментиране и новаторство. Ударението се поставя върху стреме-
жа към най-новото по отношение знание, стоки и услуги. От особено голямо значе-
ние са готовността за промяна и посрещане на нови предизвикателства. Стратегичес-
ките цели на организацията са свързани с бърз растеж и придобиване на нови ресур-
си. Успехът се измерва в произвеждане на уникални и оригинални продукти и услу-
ги. Проявлението на този тип култура в Р и КР организации се налага от необходи-
мостта от бърза реакция на службите в условията на динамика и неопределеност на 
средата за сигурност. Характерен пример за необходимост от креативно мислене е 
противодействието на тероризма, финансовите престъпления и кибер атаките.  

Рамката на конкуриращи се ценности систематизира и други атрибути на орга-
низациите в добавка към културните ценности и структурни форми. Тъй като рамката 
е формулирана въз основа на фундаментални виждания относно функционирането и 
мениджмънта на организацията, този инструмент отразява прецизно и други страни 
на организацията: ролята на ръководството, критериите за ефективност и базисните 
теории за мениджмънт, които се свързват най-тясно с всеки от четирите квадранта. 

Организационно ръководство 
Повечето организации развиват доминиращ културен стил. Така например, ко-

гато дадена организация е доминирана от конкретна култура, то най-ефективните 
мениджъри (оценяваните като най-успешни от страна на техните подчинени, равно-
поставени и висшестоящи), които се придвижват най-бързо в кариерното си разви-
тие, демонстрират съответния стил на ръководство на същата култура.  
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Не е трудно да се установи, че най-успешните стилове на ръководство съответ-
стват на типа доминираща организационна култура. Нещо повече, доминиращите 
стилове в диагонално разположени квадранти са противоположни по своя характер. 
Адхократичните ръководители например са нарушители, докато йерархичните са 
блюстители на реда и правилата. Клановите ръководители са съпричастни и разбира-
щи, докато пазарните са твърди и взискателни. Допълнително е установено още, че 
най-добре изявените ръководители (оценяваните като най-ефективни от страна на 
подчинени, равни и висшестоящи), култивират у себе си умения и качества, които им 
позволяват да успеят в условията на всеки от четирите квадранта6. Може да се каже, 
че мениджърската ефективност, също както организационната, е неразривно свързана 
с парадоксални аспекти и понякога от ръководителите се изискват взаимно противо-
речиви стилове на ръководство.  

Ефективност на организацията 
Най-високо ценените критерии за ефективност в една йерархична култура са 

ефективност, навременност, гладкост на процесите и предсказуемост. Доминиращата 
функционална теория, която води към организационен успех, гласи, че контролът 
способства за постигане на добри резултати (предотвратява загуби и ликвидира 
излишъци) и така за по-висока ефективност. Най-високо ценените критерии за ефек-
тивност при организационната култура от пазарен тип са постигане на зададените це-
ли, победа в конкурентната борба, увеличен пазарен дял и постигане на впечатлява-
ща възвращаемост. Доминиращата функционална теория, която се свързва с успеха 
при този тип култура, гласи че конкуренцията създава стимули за по-висока произво-
дителност и следователно по-висока ефективност. При клановата култура най-високо 
ценените критерии за ефективност включват вътрешно сцепление, висок дух на пер-
сонала и неговата удовлетвореност, развитие на човешките ресурси и работа в екип. 
Функционалната теория, която доминира при този културен тип, гласи, че всеотдай-
ното участие и повишен интерес от страна на персонала способстват за неговата ця-
лостна съпричастност и пълноценно участие в работата на организацията. Ангажиран 
и удовлетворен персонал се равнява на ефективност. И най-накрая, адхократичната 
култура издига най-високо новите продукти, творческите решения, новаторските 
идеи, навлизането на нови пазари като доминиращи критерии за ефективност. Осно-
вополагащата функционална теория тук гласи, че нововъведенията и новаторските 
идеи отварят нови пазари и възможности, привличат нови потребители. Тези показа-
тели съставляват и главните индикатори за ефективност.  

В заключение трябва да се отбележи, че масово организационната култура в 
организациите се променя спонтанно под влиянието на околната среда и на хаотични 
опити за увеличаване на ефективността. Такова състояние затруднява или дори въз-
препятства всички градивни опити за развитие на организациите. Решението на този 
проблем е свързан с управлението на организационната култура. Първо трябва да се 
измери организационната култура. Второ да се постигане съгласие относно характера 
на установената култура. Трето постигане на съгласие за желаната култура. Четвърто 
определяне на конкретните измерения на промените: какво ще се случи и какво няма 
да се случи. Откриване на подходящи аналогии. Пето разработване на стратегически 
и оперативен план за действие. 

                                                 
6 Denison, Daniel, Hooijberg, Robert, and Quinn, Robert Е. „Paradox аnd Performance: Toward а 
Theory of ehavioral Complexity in Managerial Leadership.” Organizational Science, 1995, 6, 524-
540. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 295

Литература 
 
1. Камерън К., Куин Р., Диагностика и промяна на организационната култура, 

Класика и стил, С 2012;  
2. Trice, Harrison, and Beyer, Janice. The Cultures of Work Organizations. Upper Saddle 

River, NJ.: Prentice Hall, 1993; 
3. Kozlowski, Steve W J, Chao, Georgia Т, Smith, Eleanor М., аnd Hedlund, Jennifer. 

„Organizational Downsizing: Strategies, lnterventions, аnd Research 1mplications.” 
lnternational Review of lndustrial аnd Organizational Psychology, 1993, 8, 263-332; 

4.  Cameron, Кim S. „Techniques for Making Organizations Effective: Some Popular 
Approaches.” Washington, D. С.: National Academies Press, 1997; 

5. Quinn, Robert Е. Deep Change. Sаn Francisco: Jossey-Bass, 1996; 
6. Denison, Daniel, Hooijberg, Robert, and Quinn, Robert Е. „Paradox аnd Performance: 

Toward а Theory of Behavioral Complexity in Managerial Leadership.” Organizational 
Science, 1995, 6, 524-540. 

7. Mitevska-Encheva, M. Organizational values: intercultural study in universities, 
UNESCO International Workshop QED’14, Sofia 2015, Za bukvite, O’pismeneh, pp. 
96 – 105. ISBN 978-619-185-163-8 – online, published on http://unesco.unibit.bg 

8. Mitevska-Encheva, M. Correspondence between cultural practices and adaptation of 
personality in the university environment in Bulgaria. The Macrotheme Review 4(7), 
Winter 2015. http://macrotheme.com/home/the_macrotheme_review_47 

 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 296

 
ИЗМЕРВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ В МАРКЕТИНГОВИТЕ 

ПРОУЧВАНИЯ 
 

гл. ас. д-р Атанас Луизов 
Бургаски свободен университет 

 
MEASUREMENT OF ATTITUDES IN MARKETING RESEARCH 

 

Assist. Prof. Atanas Denev Luizov, PhD 
 
  

Abstract: This article highlights conceptual issues and some empirical findings on the topic 
of attitudes and their measurement in marketing research. The author suggests that implicit 
nature of attitudes and context of consumer decision making shows significant promise of 
employing the implicit measure of attitudes as a methodological tool. 
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От средата на ХХ-и век доминиращо схващане сред маркетинговите изследова-
тели е, че потребителите вземат решенията за избор на продукти и марки съзнателно 
и рационално. Това „виждане“ все още „властва“ и резултатите могат да се видят в 
множеството проучвания относно потребителското поведение. В контраст на това 
академичните изследователи (особено в области като социална психология) се дви-
жат по друг път и използват техники, които са по-устойчиви на грешки и по-подходя-
щи за проучване на ненаблюдаеми процеси (предимно несъзнавани).  

Целта на този доклад е да представи някои настоящи виждания за нагласите и 
тяхното измерване и повдигне въпроси пред нас като изследователи какъв подход да 
следваме. 

„Трудно е да си представим света на психологията без нагласите… Светът ще 
загуби смисъл за нас. Съществуването ни ще бъде хаотично и вероятно твърде 
кратко“ [6]. Използвайки тези изпълнени с драматизъм думи авторите рисуват кар-
тина на света, при която хората са лишени от нагласите си към всяко едно нещо. Ето 
защо не е трудно да видим колко са важни нагласите за разбиране на действията ни в 
определени ситуации, към определени обекти или към всяко нещо, което ни заоби-
каля.  

Измерването на потребителски нагласи е задача с висок интерес в маркетинго-
вите проучвания, провеждани както с академична, така и с приложна цел. Като резул-
тат от това внимание са разработени множество модели и методи за проучване, които 
са насочени към „прозрение“ на потребителските нагласи. Този интерес до голям сте-
пен е продиктуван от желанието и надеждата, че поведението на потребителите може 
да бъде предвидено на базата на техните нагласи. Трябва да се отчете и наличието 
обаче на дискусия сред маркетинговите изследователи дали силата на нагласата към 
марката има значение или тя е последващ резултат от пазарните резултати на мар-
ката. Прави впечатление, че встрани от дискусията остава въпросът относно измерва-
нето на нагласите. Когато избираме методи, за да дадем отговор на определена изсле-
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дователска задача, от съществено значение е отчитането на два основни въпроса. 
Първо, доколко даден инструмент (метод за набиране на данни, скала и др.) е подкре-
пен с резултати от академични изследвания? Второ, доколко процесът по набиране и 
анализ на данни е подходящ към условията на изследователската задача?  

Резултати от изследванията в областта на психологията водят до заключение, че 
голяма част от човешкото поведение се влияе от неконтролирани, ненаблюдаеми 
процеси в паметта. Подобни заключения могат да се направят и от популярните през 
последните години проучвания в области като поведенческа икономика, невромарке-
тинг. Независимо от това увеличаващо се внимание към несъзнателните процеси в 
горепосочените области на познанието, то в практиката на маркетинговите изследва-
ния се демонстрира неглижиране. Така проучването на конструкти като потребител-
ска нагласа (към продукт, марка, реклама и др.) се извършва чрез методи, които раз-
читат на експлицитно измерване, което не разкрива имплицитните процеси, стоящи в 
основата на поведението. Валидността на използваните експлицитни измерители е 
под въпрос в случаи, когато: 1) респондентът не осъзнава нагласата преди измерва-
нето, 2) не е способен да си припомни нагласата или 3) не е склонен да сподели тази 
информация.   

Въпреки тези реални опасности, при изследване на потребителското поведение 
продължава да се разчита на модели, които предполагат, че потребителят съзнателно, 
систематично и рационално взема решения. Потребителите се разглеждат като актив-
но обработващи стимулите, с които влизат в контакт, съзнателно възприемат и тълку-
ват информацията, могат да отсеят релевантната от нерелевантна такава с цел да 
вземат решение, което максимизира стойността, която получават (homo economicus). 

 
Нагласите – експлицитни и имплицитни  
 

Терминът „нагласа“ се въвежда в социалната психология като конструкт в опита 
да се изучава човешкото поведение [7]. Най-често тя се представя чрез трикомпонен-
тен модел, чиито елементи са когнитивни, афективни и конативни. Концептуализира-
нето й по този начин позволява да се изследват процесите по нейното създаване и 
промяна. Нагласите притежават качества като валентност, интензитет, достъпност и 
др. Традиционно се приема, че нагласата е еднодименсиална и достъпна за пряко 
(директно) наблюдение. Този модел предполага, че убежденията, емоциите и намере-
нията към обекта (на нагласата) са пряко измерими и това е достатъчно, за да се пред-
види поведението. 

Психолозите демонстрират голям интерес към изследване на имплицитните 
процеси, които смятат, че определят широк кръг от поведението на човека. В по-широк 
контекст вниманието към подсъзнателните процеси и тяхното влияние върху избора 
на продукти и марки се фокусира още през 60-те години на миналия век от автори 
като Pierre Martineau и Vans Packard. В своите книги те обясняват потребителското 
поведение с въздействие на фактори като емоционални нужди, символи и метафори. 
През последните няколко години Dan Ariеly и Malcom Gladwell привличат внимание-
то относно ефектите на автоматичните когнитивни процеси върху поведението ни.  

Изследователи като Damasio, Schacter и други показват, че ние сме подложени 
на непрекъснато въздействие на подсъзнателно възприятие и не можем да избягаме 
от това като човешки същества. Нашите решения винаги са повлияни, а понякога и 
изцяло предопределени, от емоциите и настроенията ни [3]. Някои автори застъпват 
тезата, че нагласите могат да се формират автоматично или имплицитно чрез несъз-
наван процес [1], [2], [6]. Публикации в научната литература относно имплицитните 
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процес дават основание да се направи общ извод, че ние сме „съзнателни същества, 
но не осъзнаваме всичко, което правим“ [2]. 

Ситуациите на покупка са силно повлияни от несъзнателни влияния [8]. Факт е, 
че „голяма част от потребителските решения не са резултат от съзнателен процес на 
обработка на информацията“ [5]. Така решенията са повлияни от контекста и стиму-
лите от средата, които активират имплицитни нагласи. Тези изводи са критични при 
изследване на нагласите, защото потребителят може да не осъзнава дадена нагласа, 
да не може да си припомни или да не желае да сподели информацията с изследова-
теля [10]. 

Много конструкти в когнитивната психология се представят като относително 
стабилни отражения на определени състояния или процеси, които се съхраняват в па-
метта и в дадени ситуации влияят върху решенията ни. Например, ако потребител 
има положителна нагласа към дадена марка, то в определена ситуация на покупка, та-
зи нагласа ще увеличи вероятността за избор на тази марка. Формирането на нагласи-
те според конструктивисткото виждане е, че те се създават „на място“ в рамките на 
определен контекст [11]. Тези имплицитни нагласи се формират чрез несъзнателен 
(подпрагов) процес на обработка на информацията и могат да бъдат: 1) независими 
от съзнателните оценки и нагласи, 2) да модифицират в някаква степен създадени 
нагласи или 3) напълно да ги „заличат“. Ето защо е възможно да се наблюдава разми-
наване между изявените нагласи и имплицитните такива. Тези конструкти (импли-
цитни и експлицитни) са свързани, но все пак отделни (конструкти) [11].  Изследва-
нията показва, че има няколко начина, по които имплицитните и експлицитни нагла-
си си взаимодействат. Те могат да съвпадат или разминават (изцяло или частично).  

 
Измерване на нагласите 
 

За измерване на експлицитни нагласи се използват методи на допитване, при 
които респондентът прави оценка на неговите нагласи и намерения за действие по от-
ношение на даден обект (продукт, марка, поведение). За регистриране на отговорите 
обикновено се използва Ликертова скала. Този подход предполага, че 1) респонден-
тите могат съзнателно да си припомнят даден елемент на нагласата и 2) средата 
(контекста) не влияе върху оценките, които дават. Дори едно от тези допускания да 
бъде нарушено под въпрос се поставя валидността на получения резултат [11]. Други 
известни проблеми на този подход са свързани с получаване на крайни оценки, соци-
ално желани отговори, неразбиране на твърденията и др. [9].  

Според De Houwer и Moors един измерител има имлицитен характер, в зависи-
мост от това дали процесът на измерване е автоматичен. Най-често използваният из-
мерител е Implicit Associations Test (IAT), при който се изследва асоциирането между 
биполярни обекти (продукти и/или марки) и биполярни характеристики (черти) [4]. 
Разновидност на теста е Single Category IAT (SC-IAT), който позволява оценка на 
имплицитните нагласи към един обект (една марка, един продукт), но отново в рам-
ките на биполярни характеристики.  

 
Насоки за маркетинговите изследователи 
 

Насочването на вниманието към използване на имплицитни измерители за  из-
следване на потребителските нагласи е от съществено значение, защото резултатите 
от тези проучвания служат за вземане на важни маркетингови решения (да се из-
ползва или не дадена рекламна идея, да се оцени маркетингова дейност като успешна 
или неуспешна). Реалността според парадигмата на критическия реализъм съществу-
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ва в множество нива и от тази гледна точка маркетинговите изследвания трябва да 
отчита тези равнища. Като някои основни насоки можем да изведем следното: 

- изследването на нагласите следва да се предхожда от изследване на процеса 
на покупка и избор на марка – т.е. първо трябва да изучим поведението, а след това 
отношението; 

- използването на измерители (експлицитни и/или имплицитни) трябва да бъде 
в съответствие с потребителската ситуация или контекста на потребителския избор; 

- данните, получени на база на това, което респондентите могат да си припом-
нят и/или са склонни (желаят) да съобщят следва да бъдат сведени до минимум или 
към тях да подхождаме силно критично. 

Като изследователи ние сме изправени пред избор. Дали да продължим да из-
ползваме инструменти, които са известни, разпознаваеми и приемливи от страна на 
възложителите или да поемем отговорността, предизвиквайки традиционното мисле-
не и прилагайки нови методи.   
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Две са водещите школи, които оказват въздействие върху развитието на контро-
линг концепцията в глобален аспект, от една страна това е така наречената евро-
пейска школа и от друга страна това е американската школа. За различията в двете 
школи съществуват множество предпоставки, по-съществените от които са:  

- В исторически план немското управленско счетоводство е силно повлияно от 
идеите на икономическата теория; 

- В съответствие с немските традиции в отчетността, финансовото счетовод-
ство се разглежда отделно от отчитането на разходите; 

- В практиката на немското управленско счетоводство се прилагат т.нар. 
„imputed costs“1, които отразяват разлика между историческите и транзакционно-ба-
зираните разходи2 по продукта; 

- Различията в модела на организация на бизнес средата в Съединените аме-
рикански щати (САЩ) и Европа; 

                                                 
1 imputed costs – подразбиращи се разходи, присъща стойност или условни разходи  
2 Приема се, че терминът транзакционни разходи транзакционни разходи е въведен от Роналд 
Коуз, който го е използвал за разработване на теоретична рамка за прогнозиране на определе-
ни икономически действия, които ще се извършват от фирмите на определен пазар. В своето 
произведение „Природата на фирмата“, той за първи път коментира концепцията за транзакци-
онните разходи, които се отнасят до разходите по пазарните сделки, а по късно Оливър Е. 
Уилямс популяризира терминът в произведението си Икономика на транзакционните разходи. 
Понятието икономиката на транзакционните разходи се използва за да обясни броя на различ-
ните видове поведение, което включва не само очевидните случаи на покупко-продажба, но съ-
що и ден за ден емоционални взаимодействия и др. За детерминанти на транзакционните раз-
ходи се приемат честота, специфичност, несигурност, ограничена рационалност и опортюни-
стично поведение. Виж: д-р Тамара Тодорова, Преди и след  Коуз: ролята на  транзакционните  
разходи,https://economictheoryandpolicy.files.wordpress.com/2013/09/tamaratodorova-
beforeaftercoase2003.pdf 
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- Видът на мениджмънта – непосредствено след Втората световна война в 
Германия корпоративния мениджмънт започва да работи съвместно с работниците 
при посредничеството на синдикатите. Работниците стават важен и ефективен елемент 
от процеса на вземане на управленски решения, като участват пряко в процеса, като са 
питани и дават становища по конкретни въпроси. Възможността да се допълват 
мениджърските решения чувствително подобрява работата на немските компании.     

 

 Фундаментът на западно-европейската концепция за контролинга е поставен 
през 50-те години на 20-ти век от теоретичните, емпиричните и практическите обобще-
ния и анализи в немската икономическа литература, базирани на опита от работата на 
производствени организации в Германия, където концепцията първоначално е  
имплементирана за Европа. Привнасянето на контролинга в Германия не е случайно, 
защото американското влияние в немската икономика е изключително силно на 
базата на функциониращите там множество дъщерни дружества и филиали на редица 
американски компании.  

Първоначално немските учени и мениджъри влагат различно съдържание в це-
лите и задачите на контролинг концепцията. Това е резултат от неточното възприема-
не на понятието за контролинг и неточното му институционализиране. Проблемът е 
продиктуван от отъждествяването на контролингът с основната управленска функция 
контрол и с възприемането на контролинга, като част от мениджърския процес, а не 
като негова възможна алтернатива. Нееднозначното разбиране на контролинг кон-
цепцията от немската икономическа мисъл, води и до неадекватното му приложение 
в практиката на немските производствени организации.  

Едва през 1965 година, когато започва позиционирането на „центрове на пе-
чалба“ 

3, за чието управление използваните до тогава инструменти се оказват негод-
ни, назрява потребността от концептуално-управленска система, ориентирана към 
бъдещото развитие на производствените организации и постигането на целите им и 
същевременно насочена към информационно-аналитично и методическо осигуряване 
на мениджмънта при реализацията и координацията на управленските функции. 
Всичко това, както и изучаването от 1968 година в Кьолнския университет на инстру-
ментите на контролинг концепцията, води до условното очертаване на рамката на 
немската, наречена още западно-европейска, концепция за контролинга.  

 

В западно-европейската концепция функциите на контролинга се свеждат до: 
- планиране и контрол на продуктовата програма, на звената и на цялата орга-

низация; 
- планиране и контрол на продуктите и проектите; 
- отчетност на приходите, разходите и управленско-счетоводните данни; 
- методика на планирането; 
- обработка на данните. 

                                                 
3 Център на печалба – област на отговорност в рамките на компанията, за която правата за 
вземане на решения включват избор на показатели за разходите и приходите, респективно 
печалбата/загубата, но не и избор по отношение на инвестициите. Наблюдава се при навлиза-
нето на транс-национални компании в националната икономика, които придобиват изцяло 
(частично) месни компании, в резултат на което ги превръщат в техни структурни звена – 
центрове на печалба. Виж: Димитрова, Р., „Ролята на ключовите показатели за ефективност за 
създаването на стойност в компанията“, научно-практическа конференция „корпоративните 
финанси в България-днес и утре“, септември 2009, 
 http://eprints.nbu.bg/602/1/NBU_CF_Ralitsa.pdf 
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Според западно-европейската концепция, в сферата на контролинг концепцията 
не влизат дейностите, свързани с финансовото счетоводство, с данъчното и застрахо-
вателното дело и с вътрешния одит. Тези дейности в западно-европейските производ-
ствени организации се изпълняват от финансистите. 

Същностните характеристики на западно-европейската концепция за контро-
линг приобщават персонала на организацията към управленския процес, чрез участие 
в различни съвети, имащи наблюдателни и/или съвещателни функции. 

Днес западно-европейската контролинг концепция продължава своето развитие 
и на основата на постиженията на науката и практиката, надгражда своя понятиен 
апарат и инструментариум, като интегрира в себе си знания и опит, добити и от други 
области на икономическото познание. Така западно-европейската концепция за кон-
тролинга в последното десетилетие се доразвива, като функционална концепция за 
управление, базирана на процесния подход и комплексното оптимизиране на финан-
совите и производствените показатели за постигане на оптимална ефективност на 
производствената организация. 

 

 В американската концепция за контролинг осезателно присъства практичес-
ката ориентираност и целесъобразност. Този прагматичен подход създава траен и 
взаимообусловен синхрон между контролинга и мениджмънта като същевременно 
съсредоточава задачите и функциите на концепцията за контролинга към пазарните 
изисквания и потребностите на клиентите. Тази прагматичност е наложена и от раз-
растването на американските производствени организации, усложняване на произ-
водствените процеси и от невъзможността на съществуващите икономически инстру-
менти да задоволят усложнените координационни връзки и изисквания в тях. Така 
през 1880 година за първи път в САЩ, контролингът е приложен в компания 
„Atchison, Topeka and Santa Fe Railway System”4 за решаването на финансовите зада-
чи и управление на основния капитал и финансите на компанията. Малко по-късно 
през 1892 година, за първи път в света фирмата “General Electric Company” въвежда в 
структурата си длъжността „контролер”. 

Всичко това закономерно, последователно и неотклонно води и до първото, в 
историята на американския контролинг, законодателно скрепяване на функциите на 
контролинга в „Budget and Accounting Act”5 през 1921 година. Задачите на контро-
линга, формулирани от Финансово-административния институт на САЩ, са система-
тизирани в „Американски каталог от задачи”, според който контролингът се концент-
рира основно върху координацията и интеграцията на функциите: планиране, анализ, 
отчет и контрол.  

Американската интерпретация на контролинг концепцията формулира и коор-
динира плановете на производствената организация във всички функционални облас-
ти на управлението, сравнява получените резултати с предварително заложените в 
плана показатели и анализира отчетените параметри. Концепцията за контролинга в 
САЩ координира и регулира комуникационните процеси с производствените менид-
жъри от различните нива на управление за резултатите и анализа на дейността в орга-
низацията. Същевременно обаче, тя подпомага оценяването на различните области на 
управление в производствената организация, на процесите в нея, на заложените стра-
тегически цели, на следваната организационна политика, на изградената организационна 
структура и на тенденциите в развитието на процесите в рамките на организацията.  

                                                 
4 Виж по-подробно по този въпрос: http://www.american-rails.com/atchison-topeka-and-santa-fe.html 
5 Виж по-подробно по този въпрос: https://books.google.bg/, стр.47 или 
http://www.worldhistory.biz/modern-history/80988-budget-and-accounting-act-1921.html 
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Съгласно американската интерпретация, основна е ролята на контролинг кон-
цепцията в непрекъснатото наблюдение и анализ на икономическите, социалните и 
политическите фактори на макросредата и оценка на въздействието им върху състоя-
нието и развитието на организацията. 

 

За разлика от западно-европейската концепция за контролинга, американската 
припознава като свои основни задачи: 

- дефинирането и приложението на принципите и методите на работа на да-
нъчното облагане и застрахователното дело; 

- контрола и координацията при изготвянето на отчетната документация, адре-
сирана до държавните органи; 

- вътрешния одит и контрол. 
 

При американската интерпретация на контролинг концепция се припознават 
следните функции: 

- планиране и контрол на продуктовата програма, на звената и на цялата 
производствена организация; 

- планиране и контрол на продуктите и проектите; 
- отчетност на приходите, разходите и управленско-счетоводните данни; 
- методика на планирането; 
- обработка на данните; 
- счетоводство, обусловено от баланса, печалбата и загубите; 
- данъци и застраховки; 
- ревизии и одити. 
 

При американската система за корпоративно управление персоналът не е непо-
средствено включен в управлението на производствените организации. 

 

Историческият факт, че първоначално контролинг концепцията се заражда в 
САЩ обуславя по-детайлизираното и обхватно представяне на концепцията. Нейното 
последващо адаптиране към европейския икономически модел обуславя и съществе-
ните различия между европейския и американския концептуален модел на контро-
линг концепцията. При първоначалното дефиниране на концепцията функционално тя 
обхваща функциите ревизии и одит, както и данъци и застраховки. При европейското 
приложение на контролинг концепцията тези две функции не се считат присъщи на 
концепцията и са изключение от нейният обхват (както е показано на фиг.№1).    

В рамките на европейската практика одитът6 се възприема, като приоритетно 
счетоводна функция и попада в обхвата на счетоводните компетентности, където се 
причисляват и ревизиите7 в различните си разновидности. Също като елемент от сче-
товодната практика се възприемат данъците и застраховките.   

                                                 
6 Одит от латинското „audio” – слушам. Одит (одиторска проверка) е независима проверка на счето-
водните отчети с цел проверка на тяхната достоверност. В по-широк смисъл под одит се разбира всяка 
независима (изпълнена от независим експерт) проверка на някакво явление или дейност – разграничават 
се операционен, технически, екологически и други разновидности на одита. Виж по-подробно по този 
въпрос:  http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2014/10/13/2399663_kakvo_e_finansov_odit_i_sa_polzite_ot_nego/ 
7 ревизия от латинското „revisio“ - повторен преглед. В средата на 20-ти век. проф. Добрев определя реви-
зията като „всяко критично отношение върху извършената работа, от какъвто и да е характер, в смисъл 
на едно пълно или частично преповторение на същата работа“ . В съвременната литература, тя най-често 
се представя като изчерпателно изследване с цел установяване спазването на нормата. Тя се насочва към 
миналата дейност. Основава се предимно на документален контрол, но включва и инвентаризация. Реви-
зията бива финансова и данъчна. Финансовата ревизия обхваща цялостната финансово-стопанска дей-
ността на предприятието. Данъчната ревизия проверява фактите, имащи значение за данъчното облагане. 
В съвременната българска практика съществува данъчна ревизия. Финансовата ревизия все повече се за-
мества с понятието финансов одит. Виж по-подробно по този въпрос: Добрев, Д. Контрола и ревизия на 
предприятието. София, 1949. 
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Може да се обобщи, че в рамките на европейското приложение на контролинг 
концепцията от нея съдържателно са отделени дейностите с изразен счетоводен ха-
рактер (като, одит, ревизии, данъци и застраховки), което позволява да се заключи, че 
в този си вариант контролинг концепцията е по фокусирана върху същностните ха-
рактеристики на управленския процес, докато в американската практика контролинг 
концепцията има по разгърната модел, който включва и счетоводни функции, като 
ревизиите, одитите, застраховките и данъците. 

  

 
Фиг. № 1. Контролинг функции в американския и европейския концептуален модел 
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 Контролингът в страните от Централна и Източна Европа. Предпоставките, 
които пряко или косвено подпомагат навлизането на контролинг концепцията в про-
изводствените организации от Централна и Източна Европа произтичат преди всичко 
от нестабилността на външната среда на посткомунистическите икономики, характе-
ризираща се със състоянието на преход от централно-планова към пазарна иконо-
мика и свързаните с това проблеми при управлението на организациите, намиращи 
израз в загуба на пазари, намаляване на конкурентоспособността, технологична изос-
таналост, липса на активен инвестиционен ресурс. Същевременно в хода на пре-
структурирането на приватизираните държавни предприятия, нарастват информаци-
онните масиви, които следва да бъдат обработвани и управлявани. Това изисква ин-
тегрирането на различни области на знанието във организационно-фирменото управ-
ление, което трасира пътя за приложение на контролинг концепцията в организации-
те от Централна и Източна Европа. Интегрирането на предприятията от Централна и 
Източна Европа в глобализиращата се световна икономика също налага възприемане-
то на механизмите на контролинг концепцията с цел бързо и адекватно справяне с 
предизвикателствата на глобализиращия се пазар и ожесточената световна конку-
ренция. 

 

Принципите, на които се базира механизмът на контролинг концепцията в 
източно-европейските страни са8: 

- принципи на развитие в застой – създават се обективни условия за постоянно 
внедряване на иновации в производствената организация, като се отчитат  
нейните възможности и специфика; 

- принцип на своевременност – способност да се реагира бързо и адекватно на 
променящите се пазарни условия; 

- принцип на стратегическо съзнание – управленските решения се оценяват от 
гледна точка на съответствието им със стратегическите цели на производст-
вената организация; 

- принцип на документирането – създават се условия и се проверява дали в 
действителност се съблюдават целите и задачите на стратегическия контро-
линг. 

 

 В България контролинг концепцията се възприема като система за целево 
адаптивно управление и средство за подпомагане на управленския процес. В българ-
ската научна литература контролингът е възприет като концептуална-управленска 
система, ориентирана към бъдещото развитие на производствената организация и 
постигането на целите й, посредством информационно-аналитично и методическо 
осигуряване на мениджмънта при реализацията и координацията на управленските 
функции. Възприета е хипотезата, чрез прилагането на контролинг концепцията да се 
осигури методическа база посредством, която да се реализира стратегическата цел на 
концепцията – подпомагане и насочване на управленския процес към постигането на 
дългосрочно и краткосрочно планираните цели в производствената организация 
съобразно оптимизирането на финансовия резултат на организацията. Фактическото 
приложение на контролинг концепцията в българските компании в условията на па-
зарна икономика поставя и нови изисквания пред тях, свързани с изграждането на 
нов тип структури на управление, нова управленска технология, нови инструменти, 
нов стил на управление, мотивация и квалификация на персонала и т.н. 

                                                 
8 Лесидренска, С. Контролингът в производственото предприятие; Варна; 2007 г. 
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 Руската научна литература приема контролингът като концепция за ефек-
тивно управление на производствената организация с цел осигуряване на нейното 
стабилно функциониране в пазарна среда. На тази основа, фундаментът на контро-
линг концепция има три опорни точки:  

- стратегическото планиране;  
- прогнозиране на състоянието на производствената организация и на пазара в 

перспектива;  
- съгласуване на оперативното и стратегическото планиране.  
 

Руската школа залага в дефиницията и функциите на контролинга търсенето в 
дейността на производствената организация на тесните места, анализа на отклоне-
нията и своевременното коригиране на стратегическите цели на организацията в 
съответствие с пазарните промени. Достигането на целите се осигурява посредством 
ефективно оперативно управление, успешна мотивация на персонала, разработването 
и внедряването на иновации, планиране ориентирано към бъдещето.  

 
Заключение 
В рамките на различните научни школи, контролинг концепцията търпи различ-

ни модификации и изменения, които позволяват тя успешно да бъде адаптира към 
различни по структура и мащаб организации, работещи в разнообразни икономичес-
ки и политически условия. Същината на концепцията – да бъде инструмент за целево 
адаптивно управление се запазва, благодарение на което е възможно и ефективното 
подпомагане на корпоративните ръководства при реализирането на успешни управ-
ленски практики и модели навсякъде по света.  
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Abstract: Information is a key element of modern corporate governance, adapting the information 
process to controlling concept is a specific process that ensures successful corporate 
governance. 
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Информационен процес – същност, видове и характеристики. Управление-

то, като информационен процес. Едно от най-актуалните и дискусионни понятия в 
съвременната наука и практика е понятието информация. Терминът информация про-
излиза от латинското informatio – сведения, разяснения, изложение1. Като научно 
понятие терминът започва да се използва в теорията на журналистиката в края на 30-те го-
дини на 20-ти век. 

Информационният процес e динамична активност при която в универсален по-
рядък се налага: 

- първо – събиране на достатъчна по обем, качество и количество информация,  
- второ – събраната информация, следва да бъде обработена и поднесена в син-
тезиран и подходящ формат, 

- трето – вземане на оптимално възможно решение и последващото му разпро-
странение (информиране на потърпевшите и заинтересовани субекти). 

Информационните дейности са в основата на развитието на човешкото общест-
во. Съвременното общество е немислимо без събиране, съхраняване, обработване и 
разпространяване на информация. Освен чрез обичайни дейности (възприемане, раз-
биране, общуване и т.н.), информационни дейности и процеси се реализират и чрез 
жестикулации (регулировчик), поведение (поднасяне на цветя), двигателна активност 
(ритуален танц) и др. Информация се събира и използва за да могат да бъдат вземани 
целесъобразни решения при разнообразните взаимодействия с околната среда (както 
в личен, така и в професионален план). Вземането на оптимално решение може да 
спести време, пари и да предпази от потенциални неприятности. 

 

                                                 
1
 http://rechnik.info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
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Информацията може да се създава, предава, възприема, използва, запомня, 
приема, копира, формализира, разпространява, преобразува, комбинира, обработва,  
дели на части, опростява, събира, съхранява, търси, измерва, разрушава, и др.  

Широкоспектърният обхват на информацията позволява да се заключи, че ин-
формационните процеси са в основата на всички дейности и процеси. Всеки инфор-
мационен процес може да бъде представен с помощта на четири основни информа-
ционни компонента, както е показано на фиг.№1: 

 

 

Фиг. №.1 Елементи на информационния процес 
 

  1. събиране на информация – извършва се подбор измежду множество данни, 
за да се извлече необходимото познание. От своя страна събирането на информация 
може да се разгледа в две направления:  

– пасивно събиране на информация – само се регистрират определени данни, 
постъпващи от различни източници;  

– активно събиране на информация – свързано е с динамично търсене на ин-
формация.  

2. съхраняване на информация – има за цел да запази вече генерираната ин-
формация във времето. За целта се използват различни информационни носители. 
Разнообразните характеристики на информационните носители могат да бъдат групи-
рани според множество признаци: обем на съхраняваната информация, скорост на 
съхраняване, скорост на възпроизвеждане на вече съхранена информация, дълготрай-
ност на съхранението, надеждност на съхранението и т.н.; 

3. обработка на информация – чрез прилагане на определени въздействия 
(целенасочени действия, обработка, преобразуване) върху информацията се генерира 
нова (модифицирана) информация; 
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4. разпространение на информация – размножаване и предаване на генерира-
на информация.  

Посредством събирането и разпространяването на информация (първите два 
компонента) се формира комуникацията между външния свят и обекта, а съхранява-
нето и обработка на информацията се класифицират, като вътрешно информационни 
дейности. 

Информационните дейности в своята взаимна връзка и в различни свои кон-
кретни комбинации и последователности образуват различни и разнообразни инфор-
мационни процеси.   

 
Управлението, като информационен процес обхваща всички процеси и дей-

ности до постигането на желаното състояние, като се позовава на всички възможни и 
достъпни ресурси за генериране, обработка и използване на всякакви информацион-
ни източници за реализиране на желаното състояние – цел. Същността на управле-
нието, като информационен процес е представена графично на фиг. №2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. №2. Управлението като информационен процес 
 

-  получаване на информация в органа на управление (входяща информация), 
обхваща целият възможен и достъпен обем от знание свързано с компанията 
и нейната работа; 

- преработване на информацията (субект на управлението) систематизиране на 
информацията по определени критерии; съставяне на възможни хипотези и 
планове; програмиране на взетото решение-композиране на последовател-
ността на изпълнение на решението); 

СУБЕКТ НА 
УПРАВЛЕНИЕ: 

 

Преработване на 
информация, 

анализи, прогнози, 
систематизация, 

определяне на цели 
вземане на решения, 

планиране и програмиране 

ОБЕКТ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

промяна в 
поведението и 
реакциите на 
обекта на 

въздействие 
ВХОДЯЩА 
информация   

ОБРАТНА 
връзка 

ПРАВА
връзка  



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 310

- предаване на информацията - програма за прилагане на взетото решение и 
стъпките за неговото практическо изпълнение до всички в организацията 
(права връзка); 

-  ответна реакция на обекта на въздействие на упражненото влияние (обект на 
въздействие); 

-  обратна връзка – проследяване на успеваемостта при приложението на реше-
нието. 

 
Управлението в своята дълбока същност е информационно въздействие и взаи-

модействие при което информацията протича по права и обратна връзка между су-
бекта и обекта на управление. За да има процес на управление е необходимо да са на-
лице следните задължителни  условия: 

-  да са налице минимум два елемента в рамките на системата на управление 
(субект и обект). Чрез вземането на мениджърски решения субектът оказва 
целенасочено въздействие върху обекта, а той от своя страна резултативно 
променя поведението си; 

-  да бъде дефинирана цел или проблемна ситуация – да е налице разминаване 
между желано и фактическо състояние; 

- да има условия за композирането на различни управленски решения (въздей-
ствие) за реализиране на поставената цел; 

- да се формулират критерии, спрямо които може да се претегли, кое е опти-
малното решение в конкретна ситуация за постигане на желаната цел. 

 
Характеристика на информационния процес в контекста на контролинг 

концепцията. Възприето е, че управлението е процес на преработване на определена 
информация с цел вземане на решения за справяне с някакъв проблем или постигане 
на поставена и желана цел, от което може да се изведе и предназначението на инфор-
мационните системи. По своята същност всяка информационна система представлява 
интелектуално средство за понижаване на риска при вземане на решение за управле-
ние на избран процес, който има съществено значение за работата на организацията. 

Информационният процес e динамична активност при която от една информа-
ция, с която се разполага в даден момент, в някой следващ момент се получава друга, 
модифицирана или идентична информация. Всеки информационен процес може да 
бъде разгледан, като съвкупност от ключови информационни дейности. 

В условията на глобализираща се икономика, на бързо променяща се пазарна 
конюнктура и динамична конкуренция между пазарните участници, мениджърските 
екипи на съвременните компании са принудени да осъществяват постоянен монито-
ринг над случващото се в организациите, като акцент се поставя върху оптималното 
реализиране на производствените, управленските и счетоводните процеси. По-добра-
та информираност относно протичането на всички процеси в организация е гаранция 
за протичането на по-ефективен управленския процес, който е базиран на отлична 
осведоменост на базата на която, да бъдат предприемани адекватни и навременни 
коригиращи действия в съответствие с измененията на обкръжаващата среда. Всичко 
това провокира необходимостта от създаването на автоматизирани информационни 
системи (и бази данни), които да подпомогнат ефективната работа на мениджърите и 
в частност процеса на вземане на стратегически решения за управлението на компа-
ниите. 

В този контекст приложението на най-модерни методи и технологии за съби-
ране, обработване, съхраняване, анализиране и представяне на информацията е осно-
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вен опорен елемент в процеса на вземане на управленски решения и един от най-важ-
ните лостове за успешно бизнес развитие. За да бъде ефективен процесът на генери-
ране и последваща обработка на корпоративна информация е необходимо, както при-
лагането на съвременни информационни технологии, така и информацията да покри-
ва редица изисквания като – актуалност, надеждност, значимост, пълнота, полезност, 
яснота и т.н. 

По своята същност всяка система представлява организирана съвкупност от 
взаимосвързани и взаимодействащи си елементи, които са в непрекъснати и разно-
образни връзки, както помежду си, така и с външната обкръжаваща среда. Всяка сис-
тема притежава структура и функции, намиращи се в диалектическа взаимовръзка, 
тъй като структурата оказва влияние върху функциите и обратно – функциите са ка-
тализатор за оптимизиране на структурата.  

Информационните потоци осигуряват нормалната работа на всяка организация, 
а създаването на специализирана информационна система за обезпечаване приложе-
нието на контролинг концепцията е от първостепенно значение за достигане на жела-
ните корпоративни цели. Практиката показва, че когато контролинг системата е ин-
формационно обезпечена, то на тази основа тя може максимално да подпомогне фир-
меното ръководство при вземането на оптимални и ефективни управленски решения. 

Системата на информационните потоци обхваща цялата съвкупност от ин-
формация, която позволява на компанията да поддържа финансово-стопанската си 
дейност ефективна. Базата на една такава система следва да включва:  

• доставка на данни и информация с аналитичен и консолидиран характер, 
както от вътрешни, така и от външни източници с цел изготвянето на икономически 
и финансови оценки, които да бъдат съпоставяни с разработените планове и модели, 
и на тази база да се предприемат съответни коригиращи действия; 

• съвместно с ръководството следва да се изготвят информационни, финансо-
ви, математически и евристични2 модели по отношение на процесите на управление 
протичащи в организацията. Концептуалното решение на съответен проблем трябва 
да се основава на гаранцията за достъп до данни и информация при изграждането на 
адаптивна система за моделиране поведението на организацията.  

 

В такива случай е необходимо да бъдат обезпечени: 
• достъп до вътрешни и външни източници на информация, при използване на 

базите данни; 
• управление/употреба на данните и информацията в хетерогенни комплекси, 

като по този начин се гарантира определена степен на откритост; 
• съхранение на данни и информация в стандартизирани формати подходящи за 

последващ анализ, синтез и презентации, включително и модели, като модела –   “.... 
какво става ... ако ...”; 

• анализ и синтез на финансова и икономическа информация с цел развиване на 
симулации по отношение на състояние, процеси и условия; 
                                                 
2 Евристика или евристичен метод в информатиката е метод за решаване на логически или 
математически задачи, за които няма алгоритъм. Методът включва стъпаловидно стесняване 
на областта на търсене на решения чрез индуктивни разсъждения, базирани на натрупания 
опит. Евристичните методи (например при търсене в дърво на решенията) често съкращават 
времето за решаване на поставените проблеми, но не могат да гарантират изчерпателност и оп-
тималност. Виж по-подробно по този въпрос: Доралийски, А, Евристични методи в управле-
нието, изд. Стопанство. 2006 
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• предоставяне на информация под формата на диаграми, графики и комбинира-
ни формати, които да бъдат интуитивно разбираеми и удобни за работа от страна на 
екипите вземащи решения. По този начин, целта на системата може да са обобщи, 
като – процес по осигуряване на методическа и информационна поддържка на про-
цеса за вземане на решения относно ключовите финансово-икономически въпроси от 
страна на висшето ръководство и мениджърите на средно равнище, базирани на фак-
тически и статистически анализи и прогнозиране на финансовите и микроикономи-
ческите показатели. 

Това включва използването на утвърдени методи за прогнозиране, наблюдение, 
анализ и корекция на поведението на компанията и нейните поделения, както и ин-
формация за състоянието на пазарите и на конкурентната среда. 

Целта на систематизирането на информационните потоци в контекста на кон-
тролинг концепцията (виж фиг.№3) е да се обезпечи методическа и информационна 
основа за успешното реализиране на процеса на вземане на решения по ключови фи-
нансово-икономически въпроси от компетенцията на висшето ръководство, базирани 
на статистически анализи и прогнози за финансово-икономическото състояние на 
компанията. Това включва регулярното прилагане на методи за прогнозиране, мони-
торинг, анализ, както и прилагането на утвърдени практики за прилагането на кори-
гиращи действия с цел постигане на стратегическите корпоративни цели.  

 

 
Фиг. №3. Информационен процес адаптирам към контролинг концепцията 

 
Контролинг концепцията разглеждана, като координирана система за ефективно 

управление на бъдещето, включва изграждането и последващото действие на система 
за прилагане и последваща „подкрепа“ по отношение на приложението на приетите 
решения – изграждане и управление на система за контрол на бъдещето. Целта на 
разработване и внедряване на такива системи за подпомагане процеса на вземане на 
решения е по ефективната корпоративна работа. Фундаментът на такава система за 
подпомагане процеса на вземане на решения следва да се базира на няколко ключов 
елемента: 
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- доставка на широкоспектърна информация от разнообразни вътрешни и 
външни източници, 

-  координиране и управление на данните и информацията за управлението, 
-  анализ и синтез на финансова и икономическа информация, 
-  предоставяне на информация под формата на схеми, графики и т.н. 
 
Целта на системата следва да бъде фокусирана върху няколко опорни точки:  
-  да се предостави методическа и информационна поддръжка, 
-  подготовка и вземане на решения за ключови финансови и икономически 

въпроси, 
-  подпомагане на процеса на вземане на стратегически корпоративни решения 

от страна на висшето ръководство и мениджърите на средно ниво, 
 - осъществяване на ефективно управление базирано на приложението на раз-

лични аналитични техники (фактически, контент, статистически и др. анали-
зи) и прогнози. 

 

Контролинг концепцията е адаптивен управленски инструмент, който позволява 
на мениджърските екипи да имат широкоспектърна визия за бъдещето на компания и 
да избират оптималните управленски решения за постигане на корпоративните цели, 
посредством цялостното оптимизиране работата на организацията.  
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Анотация: Придобиването и развиването на конкурентни предимства се определя 
като най-голямото предизвикателство, с което се сблъскват малките и средните 
предприятия (МСП) в съвременните условия на свръхконкурентна и динамично про-
меняща се бизнес среда. В същото време научните изследвания, насочени към проуч-
ване на конкурентите стратегии и предимства на МСП, изостават чувствително 
по брой и качество в сравнение с тези, които разглеждат този въпрос в контекста 
на големите предприятия. В настоящия доклад се дискутират същността и специ-
фичните особености на конкурентните предимства на МСП. На тази основа се 
предлагат насоки за придобиване и развиване на конкурентни предимства в условия-
та на МСП.  
 

Ключови думи: конкурентни предимства, стратегическо управление, стратегия, 
МСП 
 
Abstract: Building and developing competitive advantages is the biggest challenge that 
small and medium enterprises (SMEs) face in contemporary conditions of global competition 
and dynamically changing business environment. In the meantime scientific research on 
competitive strategies and advantages of SMEs lags behind the research on the same topic 
in the context of larger enterprises. This paper presents a discussion on the nature and 
specific characteristics of competitive advantages of SMEs. Also recommendation on 
acquiring and developing competitive advantages for SMEs are proposed. 
 

Key words: competitive advantages, strategic management, strategy, SMEs 
 
 

Придобиването и развиването на конкурентни предимства се определя като най-
голямото предизвикателство, с което се сблъскват малките и средните предприятия 
(МСП) в съвременните условия на свръхконкурентна и динамично променяща се биз-
нес среда. В същото време достиженията на стратегическото управление като теория 
и практика са мотивирани от и предназначени предимно за нуждите на големите 
предприятия (ГП). Поради това те не са директно приложими в МСП и не съответ-
стват изцяло на техните нужди и специфични характеристики. Обикновено МСП ня-
мат възможността да развият предимства на основата на икономии от мащаба и об-
хвата, лесен достъп до финансиране, осъществяване на скъпа НИРД и др. така широ-



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 315

ко застъпени източници на конкурентни предимства в условията на ГП [1]. Във връз-
ка с това основна цел на доклада е да дискутират същността и специфичните особе-
ности на конкурентните предимства на МСП. На тази основа да се предложат насоки 
за придобиване и развиване на конкурентни предимства в контекста на МСП.  

 
Същност и особености на конкурентните предимства на МСП  
В практически план една фирма притежава конкурентно предимство, ако пред-

лага на клиентите нещо, което е различно в сравнение с предложенията на другите 
конкуренти и това различие носи полза за клиентите. Ситуации в които фирмата мо-
же да прави нещо, което фирмите конкурентни не могат или притежава нещо, което 
фирмите конкуренти нямат, но желаят представляват примери за притежаване на 
конкурентно предимство. От теоретична гледна точка фирмата притежава конкурент-
но предимство, когато е способна да създаде повече икономическа стойност в сравне-
ние с нейните конкурентите. Икономическата стойност е разликата между субектив-
ната оценка на клиента за получените от него ползи от употребата на продукта или 
услугата на фирмата и пълната себестойност, която включва всички разходи на фир-
мата за производството и реализацията на продукта или услугата. По този начин го-
лемината на конкурентното предимство на фирмата може да се определи като разли-
ката между икономическата стойност, която фирмата създава и икономическата стой-
ност, която създават нейните конкуренти. Конкурентните предимства биват времен-
ни или устойчиви. Временни са тези, които просъществуват само за кратък период, а 
устойчиви са тези, които фирмата успява да задържи за продължителен период [2]. 

Майкъл Портър идентифицира два основни вида генерични конкурентни пре-
димства, основани на ценово преимущество и диференциация. Предимствата в цена-
та и диференциацията са познати като позиционни предимства, тъй като те произли-
зат от позиционирането на фирмата в предварително и съзнателно избрана индустрия 
на опериране [3]. 

Ценовото преимущество означава да се предложи на клиентите не само по-
ниска цена, но и по-висока стойност срещу еднаква цена в сравнение с конкурентите. 
Много често в съвременните условия, придобиването и задържането на предимство, 
основано на ниски разходи е по силите единствено на големи компании, тъй като се 
изисква постигане на разходно лидерство в глобален мащаб. Подобна стратегия и 
конкурентно предимство не са подходящи за МСП, тъй като те нямат достъп до необ-
ходимите източници на предимства като по-евтини суровини, енергия и труд, иконо-
мии от мащаба, обхвата и опита и технологични иновации. В крайна сметка в дадена 
индустрия може да има само един разходен лидер и това най-често е по възмож-
ностите на ГП. 

Вторият вид конкурентно предимство се свързва с диференциране на предложе-
нието на фирмата на основата на уникални характеристики или по-висока ефектив-
ност. Това е ситуация в която, фирменото предложение задоволява потребителските 
нужди или решава потребителските проблеми по-добре отколкото го правят конку-
рентите предложения. В този случай възможностите на МСП да придобият конку-
рентни предимства са повече на брой и по-разнообразни. Фирменото предложение 
може да се диференцира посредством предоставянето на допълнителни услуги, бран-
динг, налагане на висок имидж на фирмената марка, удобна дистрибуция и др. 
Източниците на диференциация са знанията относно продукти, пазари и технологии, 
които не са известни на конкурентите; позитивните взаимоотношения със заинтере-
сованите страни; и гъвкавото и проактивно управление.  
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Трябва да се има предвид, че знанията не са безплатни и най-често те са ре-
зултат от инвестиции, което ги прави трудни и скъпи за овладяване от МСП. Знания-
та за продукта и технологиите са резултат от изследователски и развойни дейности, а 
знанията за пазара – от провеждането на пазарни проучвания и анализи. На следващо 
място за създаването на позитивни взаимоотношения със заинтересованите страни се 
изисква доверие. Доверието намалява транзакционните разходи и разходите за кон-
трол, свързани с изпълнението на договорните взаимоотношения с потребителите, 
доставчиците, инвеститорите и служителите. От своя страна предимствата резултат 
от гъвкаво и проактивно поведение са свързани със способността на фирмата да ула-
вя промяната в потребителските нужди и проблеми и на тази основа да взема бързи 
решения какви нови продукти и услуги да предложи. Гъвкавостта, чувствителността 
и бързината се определят като най-честите и достъпни източници на конкурентно 
предимство за МСП [4].  

От друга страна ресурсно-базирания възглед (РБВ) подчертава, че фирмата мо-
же да разчита единствено на ресурсите и компетенциите, с които разполага за да съз-
дава и развива конкурентни предимства. Създавайки по-висока стойност за потреби-
телите фирмата придобива конкурентно предимство и постига по-високи финансово-
икономически резултати [5]. РБВ разглежда фирмата като съвкупност от ресурси и 
компетенции, които са хетерогенни за различните фирми. Фирмените ресурси са осе-
заемите и неосезаемите активи, които в даден момент са трайно свързани с фирмата. 
Също така ресурси са всички тези неща, които могат да се възприемат като пре-
димство или недостатък на една фирма [6]. Това могат да бъдат всички активи, спо-
собности, организационни процеси, специфични фирмени особености, информация, 
знание и др., които са притежание на фирмата и се използват от нея за формулиране 
и приложение на стратегии, които подобряват нейната ефективност и резултати. Сле-
дователно формулирането на фирмената стратегия и изграждането на конкурентни 
предимства трябва да се ръководи от възможностите за най-ефективното използване 
на притежаваните от фирмата ресурси и компетенции, а не на основата на избора на 
атрактивна позиция в индустрията посредством генеричните стратегии на Портър [7]. 

 

Придобиване и развиване на конкурентни предимства в условията на МСП 
Конкурентните предимства са основа за разработване на ефективна стратегия, а 

от своя страна успешната стратегия е тази, която води до придобиването и запазване-
то на конкурентни предимства [8]. Крайната цел на процеса на стратегическо управ-
ление е да доведе фирмата до избор и осъществяване на стратегия, която да осигури 
на фирмата конкурентно предимство. Това се отнася и за МСП, които също се нуж-
даят от стратегия за да придобият конкурентно предимство и да постигнат високи 
финансово-икономически резултати. Редица изследвания сочат, че фирмите с добре 
формулирана стратегия реализират по-добри резултати от фирмите без стратегия [9]. 
Нещо повече малките бизнеси са по-успешни, следвайки стратегия на диференциация 
и съответно стремейки се към придобиване на конкурентни предимства, базирани на 
диференциация [10]. Въпреки това често се среща мнението, че стратегическото уп-
равление има важно значение за ГП, докато предприемачите и мениджърите в МСП 
не обръщат необходимото внимание на възможностите на стратегическото управле-
ние. Една от причините за това е, че МСП са прекалено ангажирани с осъществяване-
то на ежедневните си дейности и решаването на оперативните си проблеми и не им 
остава време и възможности за стратегически анализи и решения [11].  

Според различни автори МСП, намиращи се в ранните етапи от развитието си 
са по-ефективни при идентифицирането на възможности за бизнес в сравнение с по-
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големите и утвърдени фирми [12]. В същото време МСП са по-неефективни при при-
добиването на конкурентни предимства в процеса на използване на тези възможнос-
ти. Това е особено характерно за фирмите, които страдат от липса на стратегическо 
поведение. В следствие на това те изпитват трудности при изграждането и поддържа-
нето на конкурентни предимства [13]. 

Придобиването на конкурентно предимство не е достатъчно само по себе си, 
ключа към успеха e придобиването на устойчиво конкурентно предимство [4]. В дъл-
госрочен план, фирмите придобиват конкурентни предимства чрез техните умения да 
развиват и надграждат съвкупност от ключови компетенции, които им позволяват да 
обслужват определени пазарни ниши по-добре от конкурентите. Ключовите компе-
тенции представляват уникални способности, които фирмите развиват във важни об-
ласти като потребителско обслужване, предоставяне на високо качество и надежд-
ност, иновации, екипност, гъвкавост, чувствителност и адаптивност към промените 
на външната среда и други, които им позволяват да изпреварят конкурентите [14]. 

Според РБВ, фирмите могат да придобият устойчиви предимства само ако при-
тежават ценни ресурси, които са редки, трудно подлежат на имитация и заменяемост. 
Ресурсите трябва да бъдат ценни, което се свързва с техния потенциал да създават 
стойност. Трябва да бъдат редки, което се свързва с тяхната недостатъчност и следо-
вателно недостъпност за всички фирми, желаещи да ги притежават. В допълнение, те 
трябва да бъдат трудни за имитация и с висока степен на незаменимост, което се 
свързва с осигуряването на трайно конкурентно предимство за фирмата [5]. В този 
контекст МСП се нуждаят от отличителни активи, компетенции и способности, които 
да им позволят да съществуват и дори да се конкурират с ГП. Такива различия са 
предприемаческото поведение и простата структура на собственост, тъй като пред-
приемачеството не подлежи на имитация, а простата структура на собственост позво-
лява бърза реакция спрямо промените на средата [15]. В допълнение редица изслед-
вания стигат до заключението, че МСП създават повече на брой значими иновации в 
сравнение с ГП. В основата на това е предприемаческото поведение на МСП, които 
за да доставят стойност на пазара прилагат творчески подход и новаторство при задо-
воляването на нуждите и решаването на проблемите на потребителите. Следователно 
МСП трябва да използват творчески и иновативни техники като източник на конку-
рентно предимство.  

МСП трябва да се насочат към формулирането и изпълнението на стратегии, 
които могат да се възползват от техните преимущества, произлизащи от по-малкия 
им размер. Най-често цитираните предимства в тази връзка са тясната продуктова 
специализация, по-ясно дефинирания и географски ограничен пазарен сегмент. Ос-
вен това простотата на организационна структура на МСП позволява на техните 
предприемачи и мениджъри да осъществяват близък ежедневен контакт с персонала, 
ефективна комуникация, висока скорост на вземане на стратегически решение и 
реализация на промени [14]. Най-често използваните стратегии от МСП, които водят 
до придобиване на конкурентни предимства могат да се обобщят както следва: 

 персонализирано обслужване; 
 гъвкавост и адаптивност; 
 специализация и поръчково производство на продукти и услуги; 
 ефективен и бърз процес на вземане на решения; 
 високи мотивация и морал на персонала в резултат на задружност и близки 
взаимоотношения със собствениците и мениджърите на МСП; 

 географска специализация. 
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 непрекъснато търсене на нови възможности и пазарни ниши; 
 запазване на предприемаческо поведение и желание за поемане на риск; 
 създаване на нови партньорства; 
 непрекъснато иновиране. 

 

Във връзка с реализацията на тези стратегии внимание заслужава и концепцията 
за стратегическо предприемачество (СП). Тя е сравнително нова изследователска об-
ласт и поради нейното ранно развитие съществуват различни перспективи относно 
нейното значение и дефиниция. В основата на нейната същност стои сливането на 
концепциите на предприемачеството и стратегическото управление. 

Стратегическото предприемачество е комбинация от опортюнистичното поведе-
ние на предприемачеството със стратегическото поведение, търсещо предимства [16]. 
В резултат на това СП се свързва с разпознаването и използването на възможности за 
бизнес едновременно с придобиването и задържането на конкурентни предимства. 
Твърди се още, че е необходимо интегрирането и на двата елемента, тъй като само 
единия от тях не е достатъчен за развитието на успешен бизнес [12]. 

От гледна точка на МСП приложението на тази концепция изисква да се загър-
бят въпросите, свързани с оцеляването и краткосрочното съществуване на фирмата. 
Вместо това е необходимо да се акцентира върху разработването на стратегия и фор-
мирането на пазарна ориентация. Това е специфичен начин за правене на бизнес, 
който заема междинна позиция между интуитивния подход на проби и грешки и 
стратегическия подход на щателно планиране [11]. СП изисква формулиране и из-
пълнение на стратегия, но запазване на висока гъвкавост при необходимост да се 
реагира на непредвидено събитие или неочаквана възможност. Това е изключително 
необходимо в съвременните условия на непредсказуемост и висока несигурност, 
свръхконкуренция, неясни граници между индустриите и появата на нови управлен-
ски подходи и организационни форми. 

 
Заключение 
Въпреки че съвременните условия на външната среда, поставят редица изпита-

ния пред МСП, те предоставят и редица възможности, особено за тези които имат 
подходяща стратегия за да се възползват от тях. Присъщите характеристики на МСП 
да търсят промени, да експериментират с нови бизнес модели и да не следват сляпо 
наложените традиции за правене на бизнес, стават все по-важни в съвременен план. 
В тези условия всеки бизнес, независимо малък или голям, който не мисли и действа 
стратегически е изключително уязвим. 

Поради своите по-малки размери и специфични характеристики като ограниче-
ни ресурси, гъвкав управленски стил, неформална организационна структура и адап-
тивност към промени, МСП могат да приложат различен подход при разглеждането и 
решаването на въпросите от стратегическо значение за бизнеса. Стратегическите уп-
равленски процедури в рамките на МСП трябва да са съобразени с техните особенос-
ти и да имат сравнително по-кратък планови хоризонт, да разчитат на неформални и 
творчески подходи, съобразени с индивидуалните нужди и специфики, да насърчават 
участието на служителите и други външни за фирмата заинтересовани страни в 
изработването на бизнес планове и решения и не на последно място да се стремят 
към запазване на иманентно присъщите за малките фирми гъвкавост и предприема-
ческа ориентация. 
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Abstract: The report indicates which features of the higher education institutions can be 
considered as marketing assets and what their respective characteristics are. The factors 
influencing the management of these assets are thoroughly discussed as well as the 
different approaches towards their fair and objective assessment. Attention is drawn to the 
dual nature of the assessment - quantitative and qualitative. 
 

Key words: marketing assets, higher education institution, management, approaches, 
objective assessment. 
 
 

Въведение 
В съвременната „икономика на знанието” все по-голяма роля започват да играят 

нематериалните активи, каквито по същество са маркетинговите активи. Това 
са специфични дълготрайни нематериални активи, които се създават и развиват 
чрез маркетингови действия. Те притежават ценност и способност да създават до-
пълнителна стойност, но нямат материално-веществена форма.  

 

Понятието  „маркетингови активи” се появява сравнително скоро. След излиза-
нето на книгата на П.Дойл „Value-Based Marketing” през 2000 г. [1], специалистите 
все по-често използват този термин. Причините са няколко: 

- осъзнаване на ролята на маркетинга не само за достигане на традиционни  
цели, като конкурентоспособност и желан пазарен дял, но и за повишаване на рента-
билността и стойността на организацията; 

- поява на необходимост от внедряване на концепцията за маркетингов ме-
ниджмънт, предполагаща усъвършенстване на управлението на организацията въз ос-
нова на реализацията на основните принципи на маркетинга; 

- нарастване на значението на такива активи, които традиционно са обект на 
маркетинга, като търговски марки,  потребителска лоялност, фирмен имидж и др.  

Маркетинговите активи представляват потребителски ориентирани измерители 
на ценността на организацията. За висшите училища (ВУ), маркетинговите активи 
представляват възможност да се оцени въздействието на маркетинга върху развитие-
то и нарастването на устойчивите конкурентни предимства на ВУ, финансовите и 
други показатели на тяхната дейност. 
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1. Маркетинговите активи на ВУ- особености  
Феноменът  образование излиза извън рамките на смесено благо (публично и 

частно). То изпълнява важни социални функции, от които зависи не само възпроиз-
водството на човешкия капитал и социализацията на индивида, но и формирането на 
социални ценности и национална идентичност. Пазарната икономика и пазарните 
принципи не променят подхода към съдържанието на понятието „образование”. То 
продължава да отразява връзката между субективната потребност на индивида от 
получаване на знания и обективната потребност на обществото от тяхното натрупва-
не и използване. 

Под маркетингови активи (МУ) в сферата на висшето образование ще разби-
раме активи, които се използват за решаване на маркетингови задачи и които правят 
образователната институция конкурентоспособна и успешна на пазара [2]. Това са 
следните основни видове: 

●  Познаване на пазара; 
●  Бранд (брандове) на ВУ; 
●  Лоялност на потребителите; 
● Стратегически отношения на ВУ с партньорите в образователния бизнес (в 

т.ч. доставчици и посредници); 
●  Разработена маркетингова стратегия; 
● Компетенции и лоялност на сътрудниците и на професорско-преподавател-

ския състав; 
●  Имидж, репутация, престиж, добро име (goodwill value); 
●  Корпоративна култура и нейната маркетингова ориентация; 
●  Статус на маркетинг микса (ефективност на маркетинговите инструменти за 

постигане на целите, заложени в маркетинговата програма, култура и методи 
на използване на маркетинговия инструментариум ); 

●  Иновации. 
Маркетинговата съставяща на иновационната дейност включва проучвания на 

пазарния потенциал на нови образователни услуги и програми, пазарни тестове, 
маркетингови критерии за филтриране на идеите. Такива критерии са напр. пазарен 
потенциал, съответствие на маркетинговите възможности на ВУ, въздействие върху 
съществуващите услуги, пазарна привлекателност, продължителност на жизнения 
цикъл, въздействие върху имиджа на ВУ, съществуваща конкуренция, потенциална 
конкуренция и др. Параметрите на този актив са: 

▪  Период на обновяване на програмите и услугите ; 
▪  Влагани инвестиции; 
▪  Степен на иновативност; 
▪  Относителен дял на иновациите; 
▪   Провеждани предварителни, съпътстващи и последващи проучвания на 
пазара; 

▪  Пазарни тестове 
● Използвани маркетингови техники 
▪ Вид на техниката – сегментиране на пазара, маркетингови анализи (на 

факторите на макро- и микромаркетинговата среда, на ЖЦП, на равнището 
на конкуренцията, SWOT анализ, анализ на пазарния капацитет и потен-
циал, анализ на разходите за пазарен вход, пазарен сегментационен анализ, 
анализ на потребителската полезност, на покупателната способност и др.), 
позициониране и др.; 
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▪ Периодичност на използване на всяка от посочените техники; 
▪ Компетентност на прилагане – постигане на целите за които се използва 

всяка от техниките; 
▪ „Адрес” на специалистите – външни, собствени.  

 

Така посочените маркетингови активи отразяват спецификата на сферата на 
образователните услуги и факта на доминиране в образователния процес на чо-
вешкия капитал. Тези активи  позволяват на образователната институция да съхра-
ни устойчиви конкурентни предимства в условията на растяща неопределеност и 
рискове в националната икономика. 

 

Те могат да бъдат групирани по следния начин: 
► Търговски марки и брандове на ВУ;  
► Привлечени клиенти (студенти) и потребителска  лоялност;  
► Компетенции и лоялност на  професорско-преподавателския състав и на 

служителите; 
► Изградени взаимоотношения с партньорите в  образователния бизнес (в 

това число доставчици и посредници); 
► Натрупани маркетингови знания, както в резултат на маркетингови про-

учвания и мониторинг на пазара, така и на прилагане на различни марке-
тингови техники и инструменти, статус на маркетинг микса, разрабо-
тени маркетингови планове и стратегии, иновации. 

► Корпоративна култура и нейната маркетингова ориентация, имидж, репу-
тация, престиж, добро име (goodwill value). 

 

Особеностите на МА на ВУ се дължат на редица фактори, най-важните сред 
които са: 

- Потреблението на образователни услуги, придобиването на висок образова-
телен статус е от полза както за индивида, така и за обществото като цяло; 

- Многозначност на целите – в маркетинга на образователните услуги много 
по-сложно се формализират целите, отколкото в производството или в сектора на 
другите услуги. Не може и няма 100% комерсиализация, т.е. не се преследва макси-
мизиране на печалбата. Целите, освен повишаване на образователното равнище на 
личността, са създаване на духовни ценности, повишаване на интелектуалния и духо-
вен потенциал на обществото; 

- ВУ е длъжно да съчетава интересите на потребителите с дългосрочните инте-
реси на обществото като цяло, осигурявайки дългосрочните предимства на “общест-
вено-полезните“ потребности, които съответстват на увеличаването на социалното 
благополучие в дългосрочен план. Следствие на това е  необходимостта от съчетава-
не на социални, академични и комерсиални цели. Например, предоставянето на по-
слабо търсени образователни програми, но необходими на обществото и ограничава-
не на избора на т.н. конюнктурни специалности (или ограничаване на финансирането 
им от държавата); 

- Маркетинговата дейност на ВУ се формулира и планира от позицията на обу-
чаемите, техните възможности и потребности; 

- Доминиране на човешкия фактор в образователния процес, което предопре-
деля особената тежест на такива МА като корпоративна култура, имидж, репутация, 
престиж, добро име (goodwill value) на ВУ; 

- Активно участие на самите потребители на образователната услуга (студен-
ти, курсисти), чиито способности и мотивация в значителна степен влияят на крайния 
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образователен продукт (всичко, което може да удовлетвори индивидуалните, корпо-
ративните, или обществените потребности от образование и се предлага на пазара с 
цел потребление); 

- Отдалеченост на момента на придобиване на образователната услуга от мо-
мента на получаване на резултати (реализация на пазара на труда и ръст в кариерата), 
т.е. отсрочен характер на проява на резултата. 

Всички посочени по-горе фактори водят до постепенно трансформиране на  об-
разователната система в социална сфера на образователни услуги с гъвкаво реагиране 
на потребностите на обучаваните, състоянието на обществото, икономиката и пазара 
на труда. 

 
2. Управление на МА на ВУ 
Концепцията за управление на МА, базирана върху маркетинговата ефектив-

ност, е предложена от редица американски изследователи. [3]. Същността на тази 
концепция се заключава в установяване на връзка между реализацията на маркетин-
говите активи, резултатите от маркетинговата дейност и ефективността на управле-
нието като цяло. Тази връзка рефлектира в системата на финансовите показатели.  

 

В съответствие със съвременните подходи в мениджмънта и маркетинга, под 
управление на ефективността на маркетинга (Marketing Perfomance Management –
МРМ) ще разбираме съвкупността от процеси, методологии, показатели и програмно 
осигуряване, необходими за измерване и управление на маркетинговата дейност на 
организацията [4]. МРМ не отрича и не заменя съществуващите методи на планиране 
и управление на маркетинга, а създава механизъм, който позволява тяхното ефектив-
но използване на практика, осигурява реализация на клиентоориентираните марке-
тингови стратегии. Някои автори, като Г. Младенова напр. отъждествяват „маркетин-
гова ефективност” с „маркетингова продуктивност” [5]. Управлението на ефектив-
ността води до: 

► Трансформиране на стратегически постановки в измерими конкретни цели и 
действия; 

► Изграждане на балансирана система от показатели (рамка за измерване на 
оперативното изпълнение в организацията, описваща връзките между вложе-
ния, процеси, резултати и въздействия – Balanced scorecard  BSС) за оценка 
на ефективността на маркетинга; 

► Съгласуване на целите и обединяване на усилията на различните структурни 
подразделения за реализация на маркетинговите стратегии; 

► Подобряване на системата за вътрешна и външна отчетност. 
 

Концепцията за управление на МА е особено актуална за ВУ, което се обуславя 
от редица причини. Първо, тази концепция отразява достиженията на съвременната 
теория за управление, свързани с оптимизиране на процеса на интеграция на марке-
тинга в общата система за управление на ВУ. При това, тя позволява пълно отчитане 
на спецификата на образователната сфера. Освен това, установява последователна 
връзка между състоянието на МА и ефективността на цялата управленска дейност на 
ВУ. Ясен показател на тази връзка е конкурентоспособността на ВУ на пазара на об-
разователни услуги. Всъщност, стратегическата роля на маркетинга се заключава в 
определяне на стратегиите за развитие на ВУ, както и за формиране и развитие на 
МА, осигуряващи устойчиви конкурентни предимства. Неслучайно тези предимства 
са обвързани с баланса на интересите на всички потребители (студенти, работодате-
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ли, държава и общество). Концепцията предлага нови подходи за оценка на ефектив-
ността на управлението на ВУ, по-адекватни на съвременните условия, вкл. с отчита-
не на критериите на международните образователни рейтинги. Наред с традиционни-
те показатели за качество на образованието, тук се включват и  показатели като, мо-
билност и търсене на випускниците на пазара на труда, капитализация на ВУ, заема-
но място в националните рейтинги и др. 

  

3. Подходи за оценяване на маркетинговите активи на ВУ 
Съществуват редица методики за оценка на ефективността на нематериалните 

активи, както и съвременни системи за управление на ефективността на маркетинга, 
базирани на концепцията Perfomance Management (РМ) – Corporate Perfomance 
Management (CPM), Business Perfomance Management (BPM), Perfomance Based 
Management (PBM). 

С оценката на ефективността на маркетинга са свързани изследванията и 
публикациите на автори като: Т. Амблер, П. Дойл, Р. Каплан, Ф. Котлър, Д. Нортън, 
М. Леба, К. Томсън, М. Мейер, О. Китова, Г. Младенова и др. 

 

Съгласно рамката на Международните стандарти за оценяване (МСО) и разпо-
редбите на МСО210, основните подходи за оценяване на нематериални активи са 
три:  

► Разходен (основаващ се на икономическия принцип, че клиент не би платил 
за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полез-
ност). С помощта на този метод може да се оцени долната граница на диапазона на 
стойността на актива. Този метод е най-приемлив при оценка на натрупани марке-
тингови знания и взаимоотношения с партньорите  в каналите за разпределение. 

► Приходен – стойността се определя чрез изчисляване на стойността на очак-
ваните изгоди (бъдещите парични потоци) за определен период от време. С помощта 
на този метод се установява горната граница на диапазона на стойността  на актива. 
Най-приемлив е при оценяване на такива маркетингови активи, като клиенти (сту-
денти) и потребителска лоялност, както и търговски марки и брандове.  

► Пазарен – определя стойността, като сравнява оценявания актив с идентични 
или сходни активи, за които е налична ценова информация. Този подход е по-трудно 
приложим поради характера на маркетинговите активи (напр. ценността на бранда е 
именно в неговата уникалност, т.е. неповторимост). 

 

При цялата важност на стойностната (финансовата) оценка, непременно усло-
вие за оценяване на маркетинговите активи на ВУ е (следва да бъде) тяхната качест-
вена оценка. Тя предполага използване на нефинансови показатели, отразяващи дъл-
госрочни тенденции в развитието на организацията. Например при оценяване на 
„лоялност на потребителите” като маркетингов актив, могат да се използват и таки-
ва показатели, като: степен на удовлетвореност – зависи и се определя от качествени-
те характеристики на образователната услуга,  ценовите параметри, качеството на об-
служването, степен на увереност на обучаемите в правилността на избора на ВУ. 
Корпоративната култура, като един от най-важните МА, може да бъде оценен с та-
кива показатели, като: способност на ръководството да привлича талантливи хора, 
висококвалифициран персонал и преподаватели; удовлетвореност на персонала и на 
преподавателския състав от стила и методите на ръководство, от политиката на 
заплащане на труда; равнището и характера на научноизследователската дейност; те-
кучество на кадрите; обучение на персонала; лоялност на сътрудниците и преподава-
телския състав. 
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Този подход съответства и на съвременната концепция за оценка на ефектив-
ността на дейността на организацията на пазара, предложена от Р.Каплан и Д.Нортън 
[6]. Нейно основно предимство е възможността за оценка с използване на финансови 
и нефинансови показатели. Резултатите от използването на МА и влиянието им върху 
повишаване на конкурентоспособността са в пряка зависимост от управлението на 
ефективността на маркетинга. Маркетинговите разходи не трябва да се разглеждат 
като текущи разходи в краткосрочен период, а като инвестиции за създаване на 
ресурси, които могат да носят бъдеща икономическа полза, каквито са МА. Към тях е 
приложимо фундаменталното положение, касаещо всеки актив: неговата цена ще на-
малява, ако той не се поддържа.  

За съгласуване на краткосрочните и дългосрочни маркетингови резултати е 
препоръчително МА да се оценяват в три измерения: текуща стойност, очаквана 
бъдеща стойност и големина на риска (устойчивост). Това създава възможност за 
оценка на краткосрочните и дългосрочни маркетингови ефекти.  

 
Заключение  
МА дават възможност да се оцени въздействието на маркетинга върху заемните 

позиции, развитието на устойчиви конкурентни предимства, финансови и други 
показатели на дейността на ВУ. С помощта на тези ключови активи се решават важни 
стратегически задачи и се придобиват устойчиви конкурентни предимства на пазара 
на образователни услуги. Оценяването и управлението на МА е част както от оцен-
ката и управлението на маркетинга, така и от системата за управление на ВУ като 
цяло. 
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Abstract: Marketing skills of entrepreneurs developing small or medium-sized enterprises, 
can be identified as one of the key factors for the success or failure of the company. The 
aim of this report is to present the key marketing practices used by entrepreneurs and 
workers in small and medium-sized enterprises in the digital environment in order to 
outline the field of marketing competencies required for marketing companies on the 
market. The report analyzes the secondary and primary information related to the topics. 
 

Key words: entrepreneurial marketing, online marketing, digital media, marketing knowledge 
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Въведение 
В началото на годината технологичният гигант Гугъл (Google) стартира собст-

вена платформа за безплатно онлайн обучение за придобиване и усъвършенстване на 
маркетинговите знания и умения в онлайн среда, насочено към предприемачи и слу-
жители в малки и средни предприятия (МСП), както и към студенти и ученици1. В 
интервю за „Капитал дейли“, Парис Чайлдрес, мениджър бизнес развитие на Гугъл за 
България споделя, че компанията планира до края на 2017 г. през това обучение да 
преминат два милиона европейци2. Подобен жест, разбира се, не е алтруистичен, тъй 
като може да се тълкува като част от налагащата се през последните няколко години 
тенденция на безплатно споделяне на маркетингови знания и умения, насочено към 
предприемачи и работещи в МСП, от която тенденция Гугъл няма как да стои на 
страна, тъй като е пряко свързана с основния му бизнес модел.  

Един от лидерите в създаването на софтуерни решения за автоматизиран марке-
тинг SALESmanago, например, предлага на сайта си само срещу регистрация за без-
платно сваляне десет електронни книги – практически ръководства по дигитален 
маркетинг, както и 30 дневен безплатен период за тестване на софтуерни решения в 
реална среда3. Освен всички останали, към безплатното разпространение на марке-
тингово знание и инструменти, може да се добави още един лидер в сферата на тех-

                                                 
1 https://digitalengarazh.withgoogle.com/, последен достъп 12.07.2016 г. 
2http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2016/04/07/2738569_google_pusna_platforma_za_
obuchenie_na_mladi/, последен достъп 12.07.2016 г. 
3 http://library.salesmanago.com/, последен достъп 12.07.2016 г. 
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нологиите – Майкрософт, който, чрез блога на един от топ мениджърите си, Ерик 
Лигман, дава безплатен достъп до над триста специализирани заглавия в областта на 
дигиталния маркетинг и ръководства за работа с бизнес инструменти4. В същото вре-
ме може да се посочи, че друг технологичен гигант – Фейсбук – така организира ця-
лостната си политика по отношение на рекламодателите, че те да бъдат в състояние 
да извършват сами, без помощта на посредници, всички маркетингови действия от 
изработката на рекламните послания, до планиране, провеждане и оценяване на ефек-
та от маркетинговите си кампании в рамките на социалната мрежа. 

Само тези няколко посочени примера са достатъчни да очертаят ясно тенден-
ция, свързана с открояването на важността на маркетинговите знания и умения, до 
които трябва да имат достъп предприемачите и работещите в полето на малкия и сре-
ден бизнес. Разбира се едно по-детайлно вглеждане както в сферата на консултиране-
то, така и в предлагането на обучения и организиране на събития, насочени към биз-
неса, може да покаже в дълбочина разнообразието от използвани програми и инстру-
менти, свидетелстващи доколко тази значимост се осъзнава от бизнеса в рамките на 
В2В пазара не само в България, но и в глобален план като цяло. 

 
Ролята на предприемаческия маркетинг за развитието на фирмите 
Къде в тази картина стоят българските предприемачи? Според индекса за диги-

тална икономика и общество (DESI), през 2016 г. България заема предпоследно място 
в рамките на ЕС по отношение на дела на хора с базови дигитални умения (с 31% 
срещу средно 51% за държавите от ЕС)5. В доклад на ЕС се посочва също така, че 
„ниското ниво на цифрови умения на човешкия капитал е една от причините, поради 
които българските предприемачи изостават в прилагането на дигитални техноло-
гии“6. В същото време, обаче, развитието както на бизнес отношенията, така и на съ-
пътстващите ги маркетингови инструменти в дигитална среда е особено динамично, 
белег за което е непрекъснато увеличаващия се дял на дигиталната икономика. Това 
означава, че за да бъдат конкурентно способни, предприемачите трябва да придобият 
(ако вече не са) и да прилагат успешно за връзка с и въздействие върху целевите си 
пазари маркетингови инструменти при използването на дистрибуционните и комуни-
кационни канали в онлайн среда (каквото цялостно изследване до момента не е пра-
вено, поне що се отнася до българския пазар).  

Такова твърдение изглежда напълно логично, ако обаче приемем тезата за нали-
чието на връзка между маркетинговите умения на предприемачите и вида на пазарна-
та реализация на фирмите им. А съществуването на подобна връзка е обект на изслед-
ване и публикации на редица изследователи, които работят в полето на предприема-
ческия маркетинг през последните години. Отдавна е утвърдено мнението, че дей-
ността на фирмите е обвързана с тяхната маркетингова и предприемаческа ориента-
ция (Morris & Lеwis, 1995). Авторите посочват, че маркетинговата и предприемачес-
ката ориентация са взаимообвързани силно, макар и да не могат да се разглеждат ка-
то част от един и същ конструкт. На база на проведени две емпирични изследвания те 
стигат до извода, че съществува статистически значима връзка между предприема-
ческата и маркетинговата ориентация на фирмите, като предприемаческата се раз-

                                                 
4 https://blogs.msdn.microsoft.com/mssmallbiz/2014/07/07/largest-collection-of-free-microsoft-
ebooks-ever-including-windows-8-1-windows-8-windows-7-office-2013-office-365-office-2010-
sharepoint-2013-dynamics-crm-powershell-exchange-server-lync-2/, последен достъп 16.07, 2016 г. 
5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi, последен достъп 12.07.2016 г. 
6 http://ec.europa.eu/epale/ga/node/20931, последен достъп 13.07.2016 г. 
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глежда на база на дефинирани три основни компонента – степен на иновативност на 
фирмата (способност за въвеждане на иновации), способност за поемане на риск и 
проактивност на вземащите решения. 

В опита си да изследват ролята на предприемаческия маркетинг за развитието 
на МСП други автори се опират също на три групи променливи – приети технически 
и административни иновации през последните три години, нарастване на продажбите 
и печалбите и субективните преценки как фирмата ще отговори на настъпилите про-
мени на пазара (Tzokas and all., 2001), като въз основа на проведено изследване до-
стигат до извода, че съществува синергия между маркетинговата и предприемачес-
ката ориентация на изследваните фирми.  

Колинсън и Шоу, например, определят връзката между предприемаческата и 
маркетинговата ориентация на МСП в три взаимосвързани зони – ориентация към 
промените, към откриването на нови възможности и търсенето на иновации в управ-
лението на фирмената дейност (Collinson & Shaw, 2001). Те споделят мнението, че 
предприемаческия маркетинг няма водеща роля единствено и само при МСП, но в 
същото време посочват основното предизвикателство, стоящо пред фирми с подобна 
ориентация – че с растежа на фирмата става все по-трудно да се поддържа същото 
ниво на предприемачески усилия и контрол на дейностите и използваните ресурси за 
осъществяването на маркетинговите й активности.  

Според други автори, обаче, съществува разлика между МСП и „големите“ 
фирми, и точно тази разлика дава поле за развитие на предприемаческия маркетинг, 
тъй като „малките“ организации се характеризират с по-голяма гъвкавост и възмож-
ност за осъществяване на контрол върху използваните при пазарната им реализация 
ресурси, съпоставени с по-малкото време, необходимо за вземане на оперативни и 
стратегически решения (Franco and al., 2014).  

Това, както и често застъпваното мнение, че традиционните маркетингови тео-
рии не са в състояния да опишат и обяснят напълно, както и да бъдат използвани пъл-
ноценно в дейността на МСП (Reijonen, 2010), определя нарастващата роля на пред-
приемаческия маркетинг в дейността КАКТО на малките, така и на стартиращите 
фирми. И разбира се, необходимостта да бъде изучаван. 

 
Предприемаческия маркетинг в дигитална среда 
Въпреки, че в научната литература не съществува единно възприета дефиниция 

за предприемачески маркетинг (Fiore and al., 2013), повечето автори повечето автори 
се обединяват около идеята, че той е процес или стратегия за оползотворяване на въз-
можностите на средата чрез използване на маркетингови концепции и респективно 
маркетингови инструменти (Morris and al., 2002). За целите на този текст ще бъде 
възприето именно такова разбиране на същността и обхвата на предприемаческия 
маркетинг – като бизнес философия на предприемача (или вземащия решения в 
МСП), базирана върху маркетинговата концепция за пазар и свързаните с нея инстру-
менти, които позволяват на фирмата да открива и да експлоатира възможностите на 
средата и които са в състояние да оказват цялостно въздействие върху пазарното й 
поведение и реализация. Както вече беше посочено, маркетинговата дейност на пред-
приемачите може да бъде характеризирана с три основни типове действия – откри-
ване и въвеждане на иновации (за фирмата) при управлението на пазарното поведе-
ние, способността за поемане на риск и проактивност на решаващия.  

От друга страна, обаче, трябва да бъде взета под внимание и динамиката на па-
зарните промени през последните години в дигиталната среда, свързана с появата на 
нови потребности у потребителите, на нови канали за реализация на продуктите (в 
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т.ч. и при разпространението на информация и идеи), както и в появата на нови 
бизнес модели. Тези три, нека ги наречем, зони, обуславят и ролята, която заема 
предприемаческия маркетинг в поведението на фирмата, в това число и в дигитална 
среда (Фигура 1). 

 

 

Нови бизнес модели

ПМ

 
 

Фигура 1. Зони за развитие на предприемаческия маркетинг 

 
Новите потребности на потребителите, най-общо, могат да бъдат потърсени в 

две основни посоки – (1) нарастващата им роля при създаването на продукти и проек-
тирането на добавена стойност, както и (2) при генерирането и разпространяването 
на информация, свързана с фирмите и пазарното им поведение. Тук, разбира се, мо-
гат да бъдат добавени новите медийни навици на потребителите, промяната в търсе-
ните ползи от продукта, особено що се касае до все по-силно заявяваната потребност 
от индивидуализиране на продукта, свързана с все по-отчетливата тенденция към 
фрагментиране на потребителските пазари. Именно тези нови медийни навици са в 
основата на все по-осезателния стремеж на фирмите да присъстват в онлайн среда не 
само по отношение на комуникациите си, но и чрез дистрибуция на продуктите си и в 
използването на маркетингови стратегии в отговор на поведението на конкурентите си. 

Тези промени обуславят и навлизането на нови бизнес модели. Не случайно все 
по-голяма част от стартиращите фирми (особено в сектора на търговията и услугите) 
започват с електронен дистрибуционен канал, преди да изградят първия си конвен-
ционален. Това, освен, че е свързано с много по-малкото разходи за стартиране на 
собствен бизнес, показва и тенденция към намаляване на ролята на бариерите пред 
навлизане на пазара. Ако погледнем само един произволно избран от всички разра-
ботчици на електронни магазини на българския пазар, ще видим, че броят на клиен-
тите му надхвърля четири хиляди, а практически една стартираща фирма би могла да 
получи онлайн дистрибуционен канал при нулев разход за проектирането и въвежда-
нето му7. Това, съчетано с достъпните знания за съществуването и приложението на 
нови бизнес модели, като например дропшипинг-а8 (при който собственикът на елек-
тронния канал играе ролята на посредник при осъществяване на транзакцията, а про-

                                                 
7 http://seliton.bg/page/241/paketi-za-startirane-na-onlayn-magazin.html, последен достъп 12.09. 2016 г. 
8 https://www.shopify.com/guides/dropshipping, последен достъп 12.09.2016 г. 
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изводителят или друг доставчик на продукта поемат разходите по физическата 
дистрибуция), дават на практика достъп на стартиращата фирма до ресурси, с какви-
то няма как да разполага, в сравнение с конвенционалните канали за дистрибуция. 

Всички тези възможности, разбира се, трябва да бъдат разглеждани не като даде-
ност, а именно като възможност, от която предприемачите биха могли или не да се въз-
ползват при стартиране и управление на бизнеса си. Тези възможности, по наше мнение, 
могат да бъдат открити и използвани само при условие, че предприемачът е воден от 
маркетинговото разбиране за пазар или с други думи, разполага с базисни маркетингови 
знания и умения, които има желание (или вижда смисъл) да прилага и използва в 
дейността на фирмата си. Единствено в такъв случай може да бъде изследвана и ролята 
на предприемаческия маркетинг за пазарния успех или неуспех на една фирма. 

 

Резултати от проучването и дискусия 
За да бъде установена подобна връзка, за целите на това изследване, е проведе-

но допитване сред 127 производители и търговци на биопродукти, които работят в 
дигитална среда. Проучването обхваща само участници на българския пазар, които 
имат онлайн активности (поддържат фирмен сайт/блог/страница в социални мрежи 
и/или електронен магазин), а информацията е събрана посредством онлайн анкета. 
При обработката на данните е тествано наличието на връзка между събирана и анали-
зирана от респондентите информация за показатели, свързани с техния маркетинг 
микс (което, за целите на изследването, е прието като наличие и използване на марке-
тингови знания и умения от предприемачите по принцип) и динамиката на фирмена-
та печалба през последните три години, като измерител за пазарната реализация през 
съответния период. Тъй като информацията и за двата типа операционализирани про-
менливи е събрана чрез използването на номинални скали, за наличие на връзка меж-
ду тях и определяне на силата й са използвани процедурите на хи-квадрат анализа и 
коефициента на Крамър. Възприетото равнище на грешката е 0.05, а тъй като извад-
ката неслучайна е според отзовалите се и изследването има преди всичко формулати-
вен характер, резултатите от него могат да се определят като релевантни само за 
респондентите, включени в тази извадка, а не представителни за изследвания пазар. 
Резултатите от изследването са представени в Таблица 1.  

 

Таблица 1 
Наличие на връзка между използвани показатели и динамика на печалбата д

Променлива Хи-квадрат Cramer’s V 
Стойност df As.sign Value As.sign. 

Точки на продажба 10.431 3 ,015 ,493 ,015 
Брой собствени продукти 4.631 3 ,201 ,324 ,201 

Брой партньори, с които работи 0.40 2 ,980 ,030 ,980 
Брой клиенти 2.448 2 ,294 ,231 ,294 
Достъп до кредитиране 12.337 3 ,006 ,594 ,006 
Годишна печалба 2.894 3 ,408 ,243 ,408 

Разходи за продажби 7.186 3 ,066 ,383 ,066 
Разходи за производство 6.598 3 ,086 ,367 ,086 
Общи приходи от продажби 3.608 3 ,307 ,271 ,307 
Общ брой продадени продукти 2.440 3 ,486 ,223 ,486 
Годишен оборот 3.891 3 ,273 ,282 ,273 
Обем на производството 2.461 3 ,481 ,224 ,481 
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Както може да се види от анализа на резултатите, между операционализираните 
променливи не съществуват статистически значими връзки, освен при два от случаи-
те – следене на динамиката на точките на продажби и достъпа на предприемача до 
кредитиране. Това, в рамките на извадката, може да се тълкува като субективна 
оценка на респондентите за липса на връзка между използваните от тях маркетингови 
знания и умения и печалбата на техните фирми като измерител за крайния резултат 
от дейността им, без да е изследвано дали този резултат е позитивен или негативен. 
Което, с оглед на установената практическа ориентация на същите тези респонденти 
говори, че поне в рамките на момента на извършеното проучване изследваните пред-
приемачи и вземащи решения не мислят, че има ефект от използването на класически 
маркетингови концепции и свързаните с тях показатели за оценка. 

 

Заключение и препоръки за следващи изследвания 
Непрекъснато увеличаващият се брой на новорегистрираните, както и на закри-

тите или замразени фирми в България определено може да се приеме като знак за ди-
намиката на процесите, свързани с развитието и състоянието на предприемаческите 
(не)умения на хората в България. Тази динамика може да се тълкува и като показател 
за наличието на желание за стартиране на собствени бизнеспроекти, срещу което же-
лание, обаче, не стоят адекватни (маркетингови) знания и умения. Необходимостта 
от идентифицирането на необходимите знания и умения за успеха на предприемача е 
повече от очевидна, особено ако се съчетае с улеснения достъп до специализирана 
литература и до дигитални бизнес инструменти, който беше посочен в началото на 
този текст. Разбира се, трябва да бъде отчетена и социо-културната специфика на 
българския пазар, тъй като в специализираната литература тя се посочва като пряко 
свързана със спецификата на предприемаческия маркетинг към конкретния пазарен 
контекст (Altinay & Wang, 2010).  

Доколкото подобни изследвания все още не са правени на българския пазар, 
това отваря широко поле за работа пред работещите в сферата на предприемаческия 
маркетинг. Защото идентифицирането на конкретни ключови умения и компетент-
ности на предприемачите, които биха увеличили шанса от успешна реализация на 
фирмените им продукти, освен полезна информация за тях самите, отваря и нови въз-
можности за работещите в сферата на обученията и консултациите на В2В пазарите.  
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DEVELOPMENT AND BRAND MANAGEMENT MODELS 
 

Chief Assist. Stanimir Andonov, PhD 
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Резюме: В доклада са представени популярни модели за планиране, изграждане и 
стратегическо управление на брандове. Разгледани са шест от най-популярните и 
използвани в практиката модели. Всички брандинг модели са представени чрез пре-
вод на оригиналните фигури, създадени от техните автори, и вербално описание на 
логиката и връзките им. Класификацията на моделите е направена по критериите 
на Stephan Sorger за стила и формата на моделите използвани в маркетинга. Направе-
ни са някои изводи за това какво е различното и общото между анализираните мо-
дели и какви са настоящите и бъдещи предизвикателства пред бранд мениджмънта.  
 

Ключови думи: Брандове, бранд мениджмънт, модели за изграждане на брандове, 
стил и форма на брандинг моделите. 
 
Abstract: The paper presents popular models for brand planning, building and strategic 
management. Six of the most popular and common models used in practice are discussed. 
All branding models are presented as translations of the original figures created by their 
authors, and as verbal descriptions of their logic and relationships. The models have been 
classified according to Stephan Sorger’s criteria for the style and form of the models used 
in marketing. Some conclusions have been made on the similarities and differences between 
the models discussed and on the current and future challenges facing brand management. 
 

Keywords: Brands, brand management, brand-building models, style and form of branding 
models 

 
„Продуктът е това, което се произвежда в завода, брандът е това, което се купува от 
потребителя. Продуктът може да бъде копиран от конкурентите; брандът е уникален. 

Продуктът може бързо да остарее; успешният бранд е вечен.“  
Стивън Кинг, WPP Group - London  

„Брандингът е относително нова наука, която е разработила различни типове модели.“ 
Дъглас Холт 

 
Моделите са опростено представяне на реалността и се използват за решаване 

на проблеми и достигане на прозрения за вземане на решения. Моделите са опросте-
ни, което означава, че те умишлено изключват някои по-маловажни детайли, за да 
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можем да се съсредоточим върху основното и да бъде представена цялостната ситуа-
ция по най-добрия начин. Пример за използването на моделите е популярната GPS 
(Global Positioning System) навигационна система. Системата използва опростен мо-
дел на реалния свят. Картите не показват скали, дървета и други географски характе-
ристики. Използваните карти са модел на реалния свят (в мащаб) и служат като ин-
струмент за вземане на решения от шофьорите. За целите на този доклад ще опреде-
лим моделите като инструменти, които ни помагат да вземаме решения, които са 
базирани на маркетингови данни и целите на организацията. Моделите са предста-
вителни за анализираните обекти и системи, тъй като те приближават реалността до 
характеристиките, които биха били най-важни за вземащите решения за управление.  

Според Stephan Sorger1 моделите биват различни стилове. На най-ниското ниво 
те са вербални модели, които представляват единствено вербални твърдения за мар-
кетинговите феномени. На по-високо ниво са пиктографските маркетингови модели. 
Те представляват картинки, диаграми и графики, които изразяват зависимости между 
анализираните обекти. На най-високото ниво като стил са математическите модели, 
които изразяват взаимоотношенията между обектите чрез уравнения.  

 

 
 

Фиг. 1. Стилове модели за анализ и вземане на решения,  
използвани от маркетинга 

 
Stephan Sorger2 също смята, че моделите се различават и по форма. Най-

простата форма модели са дескриптивните модели, които характеризират маркетин-
гови събития и дейности. Следващите по сложност са предсказващите модели, които 
се стремят да предсказват какво би се случило при определени наши действия и ха-
рактеристики на средата. Най-проницателната форма модели са нормативните моде-
ли. Те могат да ни предоставят ръководство за подходяща посока на действия при оп-
ределен набор от обстоятелства.  

                                                 
1 Sorger, Stephan (2013) Marketing Analytics: Strategic Models and Metrics, CreateSpace 
Independent Publishing Platform; 1 edition 
2 Sorger, Stephan (2013) Marketing Analytics: Strategic Models and Metrics, CreateSpace 
Independent Publishing Platform; 1 edition 
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Фиг. 2. Различни форми на модели за анализ и вземане на решения,  

използвани от маркетинга 
 

Популярни модели за изграждане и управление на брандове, използвани от 
съвременните фирми 

Съществуват много модели и стратегии за изграждане и управление на брандо-
ве. Всяка сериозна агенция, всеки консултант или бизнес гуру са създали поне по 
един модел за изграждане на брандове. Тук ще разгледаме някои от най-популярните 
и сериозни модели за изграждане и управление на брандове.  

 
1. Моделът на David Aaker за изграждане на бранд идентичност 
Моделът на David Aaker за изграждане на идентичност на бранда е един от най-

популярните и значими за практиката брандинг модели.3 David Aaker предлага опрос-
тен модел за разбиране и правене на бранда. Моделът за изграждане на идентичност 
на бранда разглежда всеки бранд като съставен от три слоя като всеки слой над-
гражда предишния (фиг. 3). 

 
 

Фигура 3. Моделът на David Aaker за изграждане на бранд идентичност 

                                                 
3 Aaker, David A. and Joachimsthaler Erich (2009), Brand Leadership, Simon & Schuster UK 
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В основата на бранда (ядрото) е бранд същността. Тя е сърцето и душата на 
всеки бранд, които обикновено остават непроменени за дълго време. Бранд същност-
та направлява стратегията и обобщава какво представлява компанията и какво е ней-
ното ключово обещание към клиентите й. Целта на моделът за създаване на бранд 
същност (мантра) като част от модела на David Aaker за изграждане на бранд иден-
тичност е да се определят функционалните и емоционални ползи от бранда и да бъде 
определено по какъв начин брандът изразява потребителите си (фиг. 4). 

 

 
 

Фигура 4. Модел за създаване на бранд същност (мантра) като част от модела 
на David Aaker за изграждане на бранд идентичност 

 
Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е вербален и пиктографски 
Формата на модела е дескриптивна и нормативна 

 
2. Моделът на Keller за ценността на бранда  
Моделът на Keller за ценността на бранда, също е известен и като Базирана на 

купувачите ценност на бранда (Customer-Based Brand Equity). Kevin Lane Keller е 
професор по маркетинг в Tuck School of Business към Dartmouth College. Той е създал 
един от най-популярните бранд модели, който е публикуван в неговата широко 
използвана и цитирана книга „Strategic Brand Management“.4 

Концепцията зад модела за ценността на бранда е проста: за да изградите един 
силен бранд, трябва да структурирате и оформите мислите и чувствата на клиентите 
за вашия продукт. Трябва да изградите правилния тип преживявания около вашия 
бранд, така че клиентите да имат конкретни, позитивни мисли, чувства, вярвания, 
мнения и възприятия за него. 

Keller смята, че когато имаме висока ценност на бранда, нашите клиенти ще 
купуват повече от нашите продукти, те ще ни препоръчват на други хора, ще са по-
лоялни, и ще бъде по-малко вероятно да ги загубим заради конкурентите ни. 

 

                                                 
4 Keller, K.L. (2013) „Strategic Brand Management”, Pearson; 4th edition 
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Четирите стъпки на пирамидата представляват четирите основни въпроса, които 
нашите клиенти ще ни попитат за бранда – често и подсъзнателно. Четирите стъпки 
съдържат шест градивни елемента, които трябва да са налице, за да стигнем до върха 
на пирамидата и да развием успешен бранд. 

 

 
Фиг. 5. Моделът на Keller за ценността на бранда, също е известен и като 

„базирана на купувачите ценност на бранда“ (Customer-Based Brand Equity). 

 
Елементи на бранд пирамидата на Keller  
1. Изтъкнатост (видимост) – Идентичност – Кои сте вие? 
Бранд изтъкнатост – колко лесно и често купувачите се сещат за определен 

бранд?   
2. Изпълнение/Образ – Значение – Какво сте вие? 
 Бранд представяне – колко добре купувачите смятат, че конкретен бранд се 

представя?  
 Бранд образност – описва несвойствени свойства на бранда (цвета, опаковки, 

съответствието на продукта, асоциации) и нивото, до което те отговарят за задоволя-
ване на психологическите или социалните нужди.  

3. Решения/Усещания – Отговор – Какво мислите и чувствате вие? 
Бранд отсъждания – личните мнения и оценки на купувачите за бранда. 
Бранд чувства – емоционални отговори и реакции по отношение на бранд, ко-

гато купувачите бъдат подканени от рекламни съобщения или от приятели. 
4. Отзвук – Взаимоотношения – Какви са взаимоотношенията между мен и теб? 
Бранд отклик – естеството на взаимоотношенията на клиентите с бранда и сте-

пента, до която те се чувстват лоялни към бранда. 
 

Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е вербален и пиктографски 
Формата на модела е дескриптивна и нормативна 
 
3. The ValueDrivers Framework 
Millward Brown са създали уникален модел, за да обяснят какво води до увели-

чаване на финансовата стойност на брандовете. Моделът дефинира какво прави бран-
да значимо отличим, което е в основата на всеки успешен бранд. Моделът 
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ValueDrivers е представен в книгата Brand Premium: How Smart Brands Make More 
Money от Nigel Hollis5. В книгата Hollis демонстрира как добрият маркетинг създава 
силни брандове, които дават устойчива финансова стойност на бизнеса. 

Моделът Millward Brown’s ValueDrivers включва две ключови дейности, които 
всеки бранд мениджър трябва да извършва:  

1. Определете ясно какво прави бранда значимо различен от неговите конку‐
ренти.  

2. Увеличете тази значима разлика, за да усилите и да се възползвате от бранд 
преживяванията за комерсиалната полза на бизнеса.  

Моделът има три части (фиг. 6) Определяне на смислено различно преживява-
не (цел, реализация, резонанс, разлика), Увеличаване (откриваемост, достоверност, 
жизненост, достъпност и еластичност) и Ръст (растеж на финансовата стойност).  

 

 
Фигура 6. Графично представяне на модела ValueDrivers Framework на агенция 

Millward Brown. Моделът е пресъздаден и преведен от автора.  
Източник: http://www.millwardbrown.com/mb-global/our-thinking/insights-

opinion/published-books/brand-premium/value-drivers 
 

Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е вербален и пиктографски. 
Формата на модела е нормативна. 

 
4. Моделът 3i 
За първи път триъгълната конфигурация бранд–позициониране–диференциране 

е използван от Kotler et al. (2002)6. Моделът разглежда значимостта на връзките 
между диференцирането, позиционирането и идеднтичността и имиджа на бранда. 

                                                 
5 Hollis, Nigel (2013) Brand Premium: How Smart Brands Make More Money, Palgrave Macmillan 
6 Philip Kotler, Hermawan Katrajaya, Hooi Den Hun and Sandra Lui (2002) Rethinking Marketing: 
Sustainable Marketing Enterprise in Asia (Singapore: Pearson Education Asia 
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Моделът е изцяло в духа на класическата маркетингова концепция и моделът 
„Маркетинг 3.0“, в който авторите предсавят идеите си за бъдещето на маркетинга, 
като проследяват прехода във фокуса на маркетинга от продуктите към клиентите и 
към човешкия дух.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позициониране  Диференциация 

Интегритет на бранда 

Бранд 

3 i 

 
 
Фигура 7. Моделът 3i - бранд – позициониране – диференциране 

 
Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е вербален и пиктографски. 
Формата на модела е дескриптивна. 

 
5. Моделът Star Brands  
Моделът Star Brands е разработен от Carolina Rogoll. Тя е натрупала отпита си 

със създаването и управлението на брандове от работата си в Procter & Gamble в 
САЩ. В книгата си Star Brands7 тя представя прост, но ефективен според авторката 
процес от пет стъпки за изграждане на брандове. Целта на модела е да даде на бранд 
мениджърите здрава основа за принципите на бранд мениджмънта и да им помогне 
на конструират устойчиви, ефективни и успешни брандове, които отговарят на биз-
нес целите им.   

Процесът за изграждане на брандове Star Brands е съставен от пет стъпки. 
Графично моделът е представен на фигура 8. 

                                                 
7 Rogoll, Carolina (2015) Star Brands: A Brand Manager's Guide to Build, Manage & Market 
Brands, Allworth Press 
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Фигура 8. Графично представяне на модела Star Brands 
 

Стъпка 1: Оценяване на бранда и поставяне на цели 
Задачите на тази стъпка от процеса са да бъде оценена средата, в която оперира 

фирмата и да бъдат оценени базовите силни страни и слабости на бранда. Целта на 
този етап е да се изясни текущия статус на бранда и да бъде начертана траекторията 
за изграждане на бранда.  

Стъпка 2: Дефиниране на ценност на бранда и цел 
Тази стъпка е базирана на принципа, че това, което брандът предлага – неговата 

ценност и типа на аудиторията, която изберем, т.е. целевия пазар – са силно взаимо-
зависими. Тук трябва да разберем какво означава бранда за различните групи потре-
бители и какво те най-силно оценяват.  

Стъпка 3: Изработване на комуникационна стратегия  
За да бъдат генерирани нови комуникационни идеи на този етап трябва да бъдат 

открити ползите, които брандът предоставя на потребителите му.  

Стъпка 4: Установяване на пазарна стратегия  
Тук ще бъде определен идеалният маркетингов микс чрез разбиране и избор на 

базови компоненти на маркетинговата стратегия на бранда.  

Стъпка 5: Изграждане на маркетингов план и измерители  
Тук всички елементи трябва да бъдат събрани в един детайлен бизнес план с 

много добре изяснен маркетингов микс. Маркетинговият план включва още опреде-
лените на предишните етапи базови елементи на бранда. Тук ще трябва да бъдат взе-
ти решения за продукта, за цената, за дистрибуцията и за комуникациите и медиите. 
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Според авторката на модела Carolina Rogoll успешните брандове имат 
следните характеристики: 

Яснота 
Последователност 
По-големи поръчки 
Емоционални връзки  
Максимални ползи 
Фокус върху обучението 
Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е основно вербален. 
Формата на модела е дескриптивна и нормативна. 
 
6. Моделът за културен брандинг на Дъглас Холт 
Професорът в Harvard Business School Дъглас Холт изследва как брандовете се 

превръщат в културни символи (икони).8 На базата на многогодишни наблюдения и 
анализи той формулира принципи на културния брандинг и модел за културен 
брандинг. Моделът има седем стъпки и те са представени във фигура 9. Целта на 
модела е да бъдат създадени брандове икони, които обединяват силата на културните 
икони като Майкъл Джордан, Елвис Пресли, Пеле, Стив Джобс, Джон Фицджералд 
Кенеди, Махатма Ганди и други от една страна и брандове с отлична идентичност 
като Reebok, Pepsi, IBM и Cadillac от друга. Целта на това обединение е да бъдат 
създадени брандове икони, които са станали културни икони като Harley-Davidson, 
Coca-Cola, Apple, Nike и Budweiser.  

 

 
 
Фигура 9. Стъпки в модела за културен брандинг на Дъглас Холт 

 
Според класификацията на моделите на Stephan Sorger моделът е: 
Стилът на модела е основно вербален. 
Формата на модела е дескриптивна и нормативна 

 

                                                 
8 Холт, Дъглас (2010) „Как марките се превръщат в икони – принципи на културния бран-
динг“, изд. Bookmark, София 
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Някои изводи 

Защо моделите са различни? 
Моделите са различни, тъй като авторите на моделите разбират брандовете по 

различен начин. Всеки от разгледаните модели е повлиян от различни брандове в раз-
лични продуктови категории и в различни години. Всеки от авторите отдава различна 
важност на различни характеристики и елементи на бранда.  

Други разлики идват от различните разбирания за бранда. Между експертите 
няма единно разбиране за това какво представлява брандът, какви са неговите функ-
ции и възможности.  

Какво е общото между моделите? 
Целите на всички модели са еднакви, но методите им са различни. Всички раз-

гледани модели поставят потребителите на първо място. Брандовете се изграждат 
чрез взаимодействие между компаниите и техните клиенти. Практиката показва, че е 
много по-вероятно един потребител да развие лоялност към бранд, с който той пре-
карва достатъчно дълго време. Тоест колкото повече време прекарват потребителите 
с един бранд, толкова по-вероятно е те да развият в себе си висока лоялност към тези 
брандове. Казано с други думи лоялността у потребителите към даден бранд нараства 
с нарастването на времето, което те прекарват с бранда. 

Според класификацията на моделите на Stephan Sorger в по-голямата си част 
моделите по стил са вербални и пиктографски. Всички модели имат задължително 
вербално описание и почти винаги имат и оригинално пиктографско представяне за 
допълнително изясняване на връзките и логиката на модела. Големите предизвика-
телства пред бранд мениджмънта през следващите години са да бъдат създадени и 
утвърдени математически по стил брандинг модели, при които силата на математика-
та да бъде използвана в полза на изграждането на успешни брандове. За съжаление 
все още сме далеч от постигането на тази цел.  

По форма моделите най-често са дескриптивни и нормативни. Значително по-
сложните предсказващите модели, които се стремят да предсказват какво би се слу-
чило при определени наши действия и характеристики на средата, все още не са по-
пулярни в бранд мениджмънта. Обяснението за това е, че брандингът все още не е 
достигнал такова ниво на познание и единомислие за обектите си и процеса на из-
граждане и управление на бранда.  
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Анотация: Рекламата, като елемент на интегрираните маркетингови комуника-
ции (ИМК), се занимава с въпроса по какъв начин компаниите да привлекат внима-
нието на потенциалните клиенти към брандовете, как да информират, убеждават 
и мотивират потребителите, за да осъществят покупка. Целта на рекламата се 
състои в постигането на ефективен резултат от нейното въздействие върху масо-
вия потребител. 
 

Ключови думи: реклама; интегрирани маркетингови комуникации; елементи на 
ИМК концепция; бранд мениджмънт; бранд мениджмънт. 
 
Abstract: Advertising, as an element of the Integrated Marketing Communications (IMC), 
deals with the question how companies can attract the attention of potential customers 
toward the brand, how to inform, persuade and motivate consumers in order to make a 
purchase. The purpose of advertising is to achieve an effective outcome as a result of its 
impact on the general public. 
 
Key words: Public Relations; Integrated Marketing Communications (IMC); elements of 
the IMC concept; brand management; brand management. 
 
 

Думата „реклама” произлиза от латинския глагол „reclamo”, който в буквален 
превод означава „отеквам”. С течение на времето този глагол добива друг смисъл и 
започва да се тълкува като хвалебствие на някого или нещо с цел да се направи то 
популярно. В специализираната литература се срещат разнообразни определения за 
рекламата, които варират, в зависимост от предпочитанията на авторите към една 
или друга от нейните функции, и акцентират върху определени страни на рекламната 
дейност (вж. табл.1.). 
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Таблица 1. Дефиниции за реклама 
 

Автор Дефиниция 

Алфред Дж. 
Саймън 

Рекламата е и запалителна свещ, и смазочно масло в механизма на иконо-
миката, което създава изобилие за потребителите. И в качеството на та-
кова нейната основна задача се състои в информирането... Но това не е 
единствената ù задача. Функцията на рекламата е да продава. Да продава 
стоки. Да продава идеи. Да продава начин на живот. 

Американска 
асоциация по 
маркетинг 

Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, 
стоки или услуги, заплащана от точно установен източник. 

Аренс Структурирана, неперсонална комуникация на информация, за която 
обикновено се плаща и която най-често е убеждаваща, за брандове (про-
дукти, услуги и идеи) от идентифицирани спонсори, предавана чрез раз-
лични медии. 

Бердън и 
колектив 

Рекламата е дейността, която потребителите най-много асоциират с тер-
мина маркетинг. 

Бърнет и 
Мориарти 

Рекламата обикновено включва купуването на пространство и време в 
средствата за масова информация (като телевизия, радио и списания), за 
да разпространява послания до голяма аудитория, често по едно и също 
време. В това се състои и основната й сила – способността да създава ос-
ведоменост и да засили търсенето сред масовата аудитория. 

Дънкан Рекламата добавя стойност към бранда като създава информираност/ 
познатост на марката, дългосрочни бранд изображения и бранд позиции. 
Рекламата има способността ефективно да засили познанието за бранда. 

Европейска 
асоциация на 
рекламните 
агенции 

Рекламата е всяка платена форма на контролирано въздействие, осъщест-
вявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне и налага-
не на стоки или услуги в интерес на явен източник. 

К. Хопкинс Рекламата е умножено умение да се продава. 

Ръсел Коли Работата на рекламата е да комуникира към определена аудитория инфор-
мация, която да стимулира действие. Рекламата успява или се проваля в 
зависимост от това дали и доколко добре комуникира желаната информа-
ция към потребителите в правилното време, при подходящи разходи. 

Филип Колтър Всяка платена форма на нелично представяне и промоция на идеи, стоки 
или услуги от страна на определен спонсор. 

У. Праид и О. 
Феръл 

„…платена форма на нелична комуникация за една организация и/или 
нейния продукт, която се предава на целевата аудитория чрез масмедията. 
Индивидите и организациите използват рекламата, за да промотират сто-
ки, идеи, услуги и хора… Като високоподвижен промоционен метод, рек-
ламата предлага възможности да достигне значително голяма целева пуб-
лика или пък да фокусира вниманието си на малък, прецизно определен 
сегмент от населението[1]“. И пак според тези двама автори, „Една орга-
низация може да използва рекламата, за да достигне до различни аудито-
рии, вариращи от малки, определени групи... до особено големи аудито-
рии[2]“ 

 

Източник: Таблицата е разработена за целите на доклада, въз основа на изследванията на 
посочените автори. Произведенията са представени в края на разработката (вж. Литература). 
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В посочените дефиниции се откриват основните черти на рекламата, а 
именно: 

 Рекламата притежава информационен компонент, като за пренасянето на ин-
формацията се използват различни средства – например вестници, радио, 
телевизия, интернет. 

 Рекламодателят е известен. Анонимната реклама не може да осъществи кон-
такт между производителя и потенциалния потребител. 

 Рекламата е платена форма на информация. 

 Рекламата има като крайна цел увеличаване на продажбите на компанията. 
Действително тя може да има за задача и да подобри имиджа на производи-
теля и/или бранда, но това в крайна сметка отново води до по-голям обем 
продажби. 

От всичко посочено може да се направи изводът, че в широк смисъл реклама е 
всяка форма на съзнателно въздействие върху потребителите, чрез средствата за 
масова комуникация, за постигане на предварително планирана цел. В тесен 
смисъл рекламата представлява елемент на комуникационната подсистема на 
маркетинга, чиято крайна цел е продажбата на рекламирания бранд. 

От всички изброени досега дефиниции следва, че рекламата е неотменна част от 
ИМК и притежава редица характеристики, които я отличават от другите елемен-
ти на комуникационната политика, а именно: 

 Рекламата е неперсонална комуникация. 

 Рекламата винаги е платена и е известно кой е заплатил за нея. Ето защо тя 
не може да претендира за безпристрастност. 

 Рекламата е ИМК елемент, с помощта на който се подава информация, която 
убеждава и повлиява върху реакциите и поведението на отсрещната страна и 
я подтиква към придобиване на рекламираната стока. 

 Рекламата е многофункционална дейност, тя не е монопол на никого. 

 Рекламната дейност е процес с най-висока крайна неопределеност, дори доб-
рата професионална реклама не гарантира 100% пазарен успех. 

Описаните ключови характеристики са необходими за разработването на изчер-
пателна дефиниция за рекламата. От горепосоченото може да се обобщи, че реклама 
е всяко нелично предаване на информация, което, в повечето случаи, е платено 
и много често има характер на убеждаване, от страна на явен комуникатор. 

Рекламата, като елемент на ИМК, се занимава с въпроса по какъв начин компа-
ниите да привлекат вниманието на потенциалните клиенти към брандовете, как ин-
формират, убеждават и мотивират потребителите, за да осъществят покупка. Рекла-
мата има някои предимства пред останалите елементи на комуникационния микс – тя 
дава възможност на масовата аудитория да се информира (осведоми) за (новите) 
брандове на компанията, да се породи масово търсене, както и да помогне да се сти-
мулира търсенето на вече съществуващи продукти, които се предлагат под определен 
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бранд. Освен това, рекламата покрива с изключителна точност географски разпокъса-
ни райони. 

 

Рекламата има някои ограничения. Бърнет и Мориарти[5] подчертават, че 
рекламата все повече се възприема като натрапчива. На свой ред Дънкан[6] и Ал 
Рийс и Лаура Рийс[7] твърдят, че доверието не е силна страна на рекламата, защото 
потребителите днес разпознават рекламата като платено послание, „доставено“ от 
името на точно определен бранд. Както Берковиц и колектив[8] посочват, при 
рекламата няма незабавна обратна връзка, както при личните продажби. Рекламното 
послание не може да бъде персонализирано до такава степен както при преките и 
лични комуникационни послания, които са непосредствено насочени към потреби-
телските нужди и желания, като крайната им цел е да изградят дълготрайни и изгод-
ни взаимоотношения с клиентите. 

 

В таблица 2. са представени, в синтезиран вид, предимствата и недостатъците 
на рекламата. 

 
Таблица 2. Предимства и недостатъци на рекламата 

Предимства Недостатъци 

 Способността й да достига до масовата 
аудитория. 

 Стимулира широко търсене. 
 Помага за разпознаването на бранда, като 

създава определена представа за компа-
нията и предлаганите от нея продукти 
и/или услуги, които се предлагат под 
съответния бранд. 

 Разширява познанията на потребителите 
за конкретния бранд. 

 В редица случаи подпомага (насърчава) 
повторните покупки. 

 Изпълнява напомняща функция. 
 Други положителни страни на рекламата, 

които разглежда Перлов[9], са следните: 
 Рекламата се контролира от спонсора. 
 Тя прокарва пътя за другите видове про-

моция. 
 Потребителите имат възможност да я 

сравнят с рекламата на конкурентите. 
 Може да се изменя с течение на времето. 
 Характеризира се с ниски разходи за един 

клиент. 

 Част от потребителите могат да въз-
приемат рекламите като нещо натрапчи-
во. Като резултат, клиентите умишлено 
ще започнат да избягват рекламните 
спотове. 

 Друг недостатък е, че поради огромният 
брой рекламни материали потребители-
те са „заливани“ с информация, т.е. ре-
кламата внася безпорядък в информа-
ционната среда. 

 При рекламата няма възможност за 
диалог с аудиторията – липсва директна 
обратна връзка. 

 Тъй като рекламните послания са стан-
дартизирани, не може да се подходи ин-
дивидуално към всеки потребител. 

 За реализирането на рекламите се пра-
вят значителни разходи. Рекламата е 
особено скъпа, когато целевата аудито-
рия е малка. 

 През последните години се наблюдава 
все по-скептично отношение на потре-
бителите към рекламата. 

 

Източник: Таблицата е разработена за целите на доклада. 
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Трябва да се посочи също, че рекламата изпълнява различни функции в зависи-
мост от жизнения цикъл на продукта (ЖЦП). Според отношението на рекламата 
към етапа на жизнения цикъл на продукта класификацията е следната: 

 На първия стадий – въвеждане (внедряване), рекламата е въвеждаща кам-
пания в началната фаза на жизнения цикъл на продукта. 

 За втория стадий – растеж – е характерна утвърждаващата реклама. 

 Третият стадий е зрелост – при него рекламата е поддържаща. Нейната 
цел е да затвърди и запази вече завоювана позиция на пазара. 

 При последния стадий – спад – рекламата е напомняща. Нейното основно 
предназначение е да поддържа в съзнанието на обществеността информация 
за даден бранд и/или фирма, за да запази верността на купувача и да попречи 
на внедряването на конкурентни продукти, предлагани под определени 
брандове. 

 
Освен това, различните автори посочват специфични видове реклама. Роситър 

и Белман[10] например имат т.нар. „широко“ разбиране за това какво представляват 
различните видове реклама. Според двамата автори основните типове реклама са: 
бранд реклама – под която те разбират реклама в средствата за масова информация; 
директен отговор; корпоративна имиджова реклама и друг вид реклама, ориенти-
рана към компанията (напр. спонсорство), която не рекламира конкретни брандове 
[11]. Роситър и Белман правят разграничение между бранд фокуса и този на компа-
нията, също така очертават рекламата от типа директен отговор, която има за цел съз-
даване на положително отношение към бранда, за да се предизвика незабавен отго-
вор на посланието. 

Гледната точка на автора на разработката е подобна на тази на Роситър и 
Белман, които търсят широкообхватна класификация на рекламата. Авторът на 
доклада споделя виждането, че при изследването на различните видове реклама, в 
рамките на ИМК концепцията, има смисъл да се изследва приносът на рекламата за 
цялостната ИМК концепция. В основата си този принос може да се разглежда като 
пряко свързан с вида на посланието и неговата целева аудитория, защото рекламният 
подход ще бъде различен в зависимост от таргет аудиторията. 

Въпреки че всички рекламни послания, в рамките на ИМК концепцията, трябва 
да са последователни, бранд рекламата, насочена към потребителите, като цяло ще 
бъде различна от рекламата, която използват търговските вериги, за да привлекат 
клиенти. Използваните подходи при посочените видове реклама са различни, дори 
когато са насочени към едни и същи потребители от целевата аудитория. В тази 
връзка, Лари Пърси [12] разделя рекламата на четири основни вида: 1) ориентирана 
към потребителите реклама на бранда; 2) реклама, използвана при търговията на 
дребно; 3) корпоративна имиджова реклама и 4) B2B реклама. 

Брандът ще бъде позициониран по различен начин в рамките на всеки един от 
посочените видове реклама, самото (творческо) изпълнение също ще се различава. 
Основните характеристики на четирите вида реклама, които определя Лари Пърси, са 
представени в таблица 3. 
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Таблица 3. Характеристики на видовете реклама (Лари Пърси) 
 

Вид Характеристика 

Ориентирана към 
потребителите 
реклама на бранда 

Реклама, фокусирана върху бранда, насочена към потребителя, 
доставяна чрез различни медии. Този вид реклама има за цел да 
„запознае“ клиента и да формира положително отношение към 
бранда, да насочи потребителското съзнание към обмисляне на 
бранда като най-подходящ за удовлетворяване на съответната 
нужда. Ориентираната към потребителите реклама осигурява сил-
на бранд идентичност. 

Реклама, използвана 
при търговията на 
дребно 

Включва както имиджа на търговската верига, така и този на 
предлаганите продукти или услуги, обикновено използва местни-
те медии за разпространение на комуникационното послание. 
Рекламата, използвана при търговията на дребно, може да акцен-
тира върху имиджа, да повишава информираността за търговската 
верига и да създава позитивна нагласа към съответната търговска 
верига; или може да се използва, за да повиши информираността 
за продукта, който се предлага под съответния бранд, да формира 
положителна нагласа към брандовете, които търговската верига 
предлага и косвено да повиши осведомеността и положителните 
нагласи към самата търговска верига. 

Корпоративна 
имиджова реклама 

Популяризира предимно компанията, а не брандирания продукт 
или услуга, който тя предлага. Насочена е към всички целеви гру-
пи. Корпоративната имиджова реклама има за цел да изгради по-
ложително отношение към компанията сред определени целеви 
групи, които могат да варират – потребителски, финансови пазари, 
държавни институции и пр. 

B2B реклама Характерно за този вид реклама е, че B2B рекламата не е пред-
назначена за крайния потребител. B2B рекламата се стреми да из-
гради повишаване на информираността и да формира положител-
но отношение към бранда не само сред клиентската си база, но и 
сред търговците на едро и дребно. 

 
Източник: Таблицата е адаптирана и допълнена по Percy, L. (2008) Strategic Integrated 
Marketing Communications, Europe: Elsevier, р.84. 
 

Когато различните видове реклама са част от ИМК концепцията, въпреки че 
подходът може да се различава, при ефективно изпълнение ще има последовател-
ност на посланието. Всеки потребител, до когото достигне комуникационното по-
слание, трябва да разбере, че видовете реклама, които използва компанията, като част 
от своята ИМК концепция, рекламират съответния бранд. „Ако рекламата ви се про-
меня непрекъснато, клиентите трудно ще оформят ясна картина за онова, което бран-
дът ви олицетворява. За да постигнете максимален ефект, посланията на бранда ви 
трябва да бъдат последователни[13].“ 

Рекламата обикновено се свързва с масовите медии като телевизия, вестници, 
списания и пр. Всеки контакт между бранда и неговата целева аудитория се осъщест-
вява чрез някакъв вид медии. Освен средствата за масова информация, това може да 
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включва и т. нар. „нови медии“ (като интернет), представянето на бранда в развлека-
телни програми или филмии и пр. Стратегическата ИМК концепция трябва да се въз-
ползва от всяка опция, за да достави рекламното послание и за да достигне до таргет 
аудиторията на бранда. В тази връзка Родерик Уайт[14] посочва, че тъй като реклама-
та е най-интензивният и видим ИМК елемент, тя има ключова роля за успешното 
популяризиране на бранда. 

Рекламата следва да запознае потребителите с бранда, да го направи търсен. В 
същото време рекламата трябва да поддържа изградения вече положителен имидж за 
съответния бранд, да подхранва интереса, който брандът поражда у потребителите. 
Следователно ролята на този ИМК елемент за компанията-рекламодател и за клиен-
тите не е еднозначна. За рекламодателя (фирмата), рекламата трябва да осигури из-
годната реализация на предлаганите брандове и по-високи печалби за сметка на кон-
куренцията. Докато за потребителите ролята на рекламата се изразява в това да ги ин-
формира и да стимулира готовността им за покупка на точно определен бранд. 
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Анотация: Чрез връзките с обществеността, като част от ИМК концепцията, се 
добавя достоверност на посланията за фирмените брандове, в резултат на което 
рекламата става по-правдоподобна, а промоциите – по-въздействащи. Постигна-
тата съгласуваност на посланията и концентрирането им върху важните, за тар-
гет аудиторията, ценности създават един положителен бранд имидж и запълват 
липсата на доверие към бранда. 
 

Ключови думи: връзки с обществеността; интегрирани маркетингови комуника-
ции; елементи на ИМК концепция; бранд мениджмънт; брандинг. 
 
Abstract: Through public relations, as a part of the IMC concept, credibility to the messages of 
corporate brands is added, and as a result, advertising becomes more credible and sales 
promotions – more impactful. The achieved consistency of the messages and their 
concentration on the important, for the target audience, values create a positive brand 
image and fill the lack of trust in the brand. 
 

Key words: Public Relations; Integrated Marketing Communications (IMC); elements of 
the IMC concept; brand management; branding. 

 

 
ИМК елементите влияят върху възприятията на потребителите за ценността на 

бранда. Тези елементи са важни не само, защото могат да окажат голямо въздействие 
върху бранд ценността, но и защото са под контрола на фирмите1 и дават възможност 
на маркетолозите да изграждат ценността на бранда чрез техните маркетингови дей-
ности. 

Изградени в съответствие с цялостната ИМК концепция, като визуално и вер-
бално „усещане”, комуникационните послания, предавани чрез PR (посредством от-
ношенията с медиите, спонсорството, специалните събития и пр.), имат потенциала 

                                                 
1 Изключение прави разгласата. 
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да надградят положителното отношение към съответния бранд. Различията в комуни-
кационните послания могат да доведат до неблагоприятни последици, както за фир-
мата, така и за нейните брандове. Това твърдение се потвърждава от Ван Риел, спо-
ред когото „…само консистентността на посланията създава разпознаваема картина 
на компанията, независимо от комуникационните канали”[1]. 

Основната цел на връзките с обществеността е интегрирането на действията на 
бизнес организацията, респ. нейните брандове, в обществения живот. PR придават 
достоверност на цялата ИМК концепция на съответната компания. Това създава 
доверие във всички послания, изпращани от фирмата и/или нейните брандове. Затова 
PR често са определяни като „тайното оръжие“ на интегрирания маркетинг. Диало-
гичността и гъвкавостта на този ИМК елемент позволяват компанията да прецизира 
своите послания към публиките, насочвайки ги съгласно актуалния обществен ин-
терес. Така връзките с обществеността способстват постигането на синергичен ефект 
в комуникациите. 

Следва да се подчертае, че между връзките с обществеността и разгла-
сата[2] има различия (вж. табл.1.). Докато ВО са система от фирмени дейности за 
изграждане на добри отношения с обществото, с цел формиране на благоприятното 
му отношение към компанията и предлаганите от нея брандове, изграждане на добър 
корпоративен имидж, както и бърза реакция с цел промяна на отрицателното общест-
вено мнение при неблагоприятни за компанията случаи, събития, слухове и пр., раз-
гласата е само разпространяване на информация за дадена компания и/или неин 
бранд или брандове, често непроверена и непотвърдена. Целта на разгласата е преда-
ването на информацията като такава, а не достоверност и обективност на разпростра-
няваното послание. Освен това, ВО имат по-широк обхват и цели от разгласата. 

 
Таблица 1. Сравнителна характеристика  

между разгласата и връзките с обществеността 
 

Критерии Разгласа Връзки с обществеността 

Времеви обхват Краткосточен Продължителен период от време 

Вид на 
комуникационното 

послание 

Не винаги е положително и 
рядко е под контрола на, или 
се заплаща от, компанията. 

Предназначени да осигурят поло-
жителна информация за компанията 
и/или нейните брандове и обикнове-
но се контролират от фирмата. 

Вид на 
разпространява-
ната информация 

Инфомацията за съответната 
компания и/или нейния 
бранд(ове), която потребите-
лите получават чрез разгласа, 
може да бъде положителна 
или отрицателна. 

Новини за компанията и/или ней-
ните брандове, представящи ги в по-
ложителна светлина, разпространя-
вани чрез средствата за масово осве-
домяване. 

Достоверност Смята се за много надеждна. Не се смята за толкова надеждна (в 
сравнение с разгласата), тъй като е под 
контрола на определена компания. 

 

Източник: Таблицата е разработена, за да послужи на целите на доклада. 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 352

Пъблик рилейшънс влизат в най-тесни взаимоотношения с всички останали 
ИМК елементи. Докато връзките с обществеността предполагат по-дългосрочен ха-
рактер с по-твърди стандарти, рекламата е много по-гъвкава и разнообразна. Обикно-
вено компаниите използват рекламата, когато искат да контролират съдържанието, 
мястото и честотата на съобщението. 

Всички ИМК елементи трябва да помогнат за изграждане на информира-
ността/познатостта на бранда и да допринесат за положителното отношение към 
бранда. Това е важна комуникационна цел и е основна за рекламата. Тъй като е не-
обходимо време, за да се изградят информираността/познатостта на бранда и бранд 
асоциациите, рекламата има дългосрочна стратегическа роля в ИМК концепцията. 

Очаква се компаниите да започнат да прехвърлят повече пари от реклама към 
пъблик рилейшънс. А това се дължи основно на факта, че рекламата губи своята 
ефективност. Трудно е да се достигне масова аудитория, поради увеличаващата се 
фрагментация. Телевизионните реклами стават по-кратки, събират се заедно, стават 
все по-неразличими една от друга и в резултат от това потребителите ги пренебрег-
ват. А най-големият проблем е, че аудиторията няма доверие на рекламата. Потреби-
телите отдавна са наясно, че рекламата преувеличава и не е обективна. В най-добрия 
случай рекламата е забавна и развличаща, в най-лошия – натрапчива и нечестна[3]. 

 
Според Ал Рийс и Лаура Рийс[4], различията между връзките с обществеността 

и рекламата се изразяват в следното: 
 рекламата е свързана главно с продажбата на продукта, който се предлага 

под съответния бранд, а пъблик рилейшънс целят генериране на обществено 
приемане на организацията като цяло; 

 рекламата е предназначена за клиентите, като част от външната аудитория на 
организацията, а връзките с обществеността обхващат цялата общественост; 

 съществуват различия в използваните средства; 
 основната функция на рекламата е продажбата на продукти и/или услуги, 

които се предлагат под определен бранд, а основната функция на връзките с 
обществеността е създаването на среда за функционирането на компанията, 
респ. нейните брандове. 

 
И рекламата и PR са необходими на всяка една компания, но докато рекламата 

въздейства, като акцентира върху положителните страни на бранда, връзките с 
обществеността правят това като създават събития, от които журналистите извличат 
новини, които по-късно се свързват с брандовете на съответната компания в съз-
нанието на потребителите. Към връзките с обществеността може да се отправи и ос-
нователна критика – за разлика от рекламата (вж. табл. 2.), която се обръща към 
потребителите в качеството им на клиенти, ВО се обръщат към потребителите в 
качеството им на публики. 
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Таблица 2. Сравнителна характеристика  
между връзките с обществеността и рекламата 

 

Критерии Връзки с обществеността Реклама 

Цели Социални цели – чрез изгражда-
не на взаимноизгодни отноше-
ния между компанията, респ. 
нейните брандове, и клиентите 
на база на взаимно доверие. 

Икономически цели – увеличаване на 
продажбите, изместване на конкурен-
тите, завоюване на пазарните позиции. 

Задачи Формиране на обществено мне-
ние чрез три стъпки – заражда-
не, разгръщане и функциони-
ране. 

Изготвяне на рекламни послания и за-
купуване на рекламно време в медии-
те, за да се овладее пазара. 

Разходи Ниски Високи и строго фиксирани 

Вид на 
рекламното 
послание 

Непрекъснати убеждения за съз-
даване на доверие и установя-
ване на диалог. 

Във всичките си форми на проява 
рекламата е монолог. Мотото не се 
променя често във времето. 

Източник на 
посланието 

Индиректен Явен 

Времеви 
обхват 

Ориентираност в дългосрочен 
план 

Ограниченост във времето 

Публична 
насоченост 

Широка аудитория Тесен сегмент от потребители 

Начин на 
въздействие 

Чрез различни начинания, це-
лящи положително отношение, 
приемственост и традиция. 

Чрез средствата за масово осведо-
мяване. 

 
Източник: Таблицата е разработена въз основа на изследванията на Райков, З. Публична кому-
никация, С., изд. Дармон, 1999; и Джефкинс, Фр. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик 
рилейшънс, В., изд. Мениджмънт и консулт, 1993. 
 
 

PR благоприятства развитието на организационния и/или бранд имидж, който 
от своя страна разчиства пътя на рекламата. Рекламата, в случаите, когато е естети-
чески издържана, спомага за изграждането на имиджа на брандовете и играе ролята 
на „визитка” към корпоративния имидж. Изграденият положителен имидж, чрез 
връзките с обществеността, се допълва от имиджа, представян чрез рекламата. И об-
ратно – формираният висок рейтинг на организацията в общественото съзнание е 
причина за по-голямото доверие към рекламата. 

Според Кристинсен и Чейни[5], компаниите вече са убедени, че успехът им за-
виси не толкова от това да разграничат своите продукти и услуги, които се предлагат 
под определен бранд, от тези на конкурентите, а по-скоро да оправдаят съществува-
нето си посредством имиджа, които проектират в публичното пространство. Както 
двамата автори отбелязват, „идентичността е въпросът, а комуникацията изглежда е 
отговорът”. 
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Една компания, планираща да изгради нов бранд, трябва да създаде шум около 
него, а шумът се създава с PR инструменти1. PR кампанията ще е много по-ефективна 
и може да създаде история с много по-дълъг живот[6]. 

Връзките с обществеността притежават възможността да внушат предимствата 
на даден бранд, без това да звучи като явна реклама, в редакторски материал, който 
потребителят отваря и чете по собствено желание (от което може да се предположи, 
че съответната публикация представлява интерес за клиента). Рекламата остава най-
добрият начин да бъде разказана историята и мисията на даден бранд – от кого, как и 
за кого е направен. Но, когато се породи необходимостта от персонализиране на 
посланието и предаването му към точно определен целеви сегмент, ИМК елементът 
за осъществяването на това е PR. 

Таргетът на рекламата са реалните и потенциалните потребители, докато връз-
ките с обществеността се целят към най-различни аудитории в зависимост от съби-
тието. ВО използват рекламата, за да достигнат до публики, различни от целевите 
групи потребители в маркетинга. Инвестиционният PR, например, излъчва реклами, 
за да докаже на акционерите и на финансовите аналитици, че компанията се е справи-
ла с даден проблем. Специалистите, които отговарят за връзките с обществеността, 
използват рекламата, за да анонсират свое дарение към местна организация, което 
определено не е насочено към потребителите. В знак на благодарност организациите 
често публикуват имената на своите дарители. Следва да се подчертае, също, че 
рекламата създава комуникационна връзка с потребителите, а PR – социални връзки, 
които съответно имат дълъг живот. 

Ето защо, компаниите използват комбинация от стратегии за облъчване на 
целевите потребители, в резултат на което комуникационните послания за ценността 
на бранда и бранд ползите да бъдат добре възприети от клиентите. Освен вече из-
броените различия, между ВО и рекламата съществува взаимодействие, което се из-
разява в следните направления:[7] 

 моделират дължината на жизнения цикъл на продукта при различните 
дистрибуционни варианти; 

 позиционират брандирания продукт на отделните пазари; 
 осмислят предимствата и недостатъците на бранда при формиране на кому-

никационни послания; 
 променят корпоративния или продуктовия имидж. 

Промоциите също са ключов елемент в ИМК концепцията, който оказва влия-
ние върху ценността на бранда. Въпреки това, различните видове промоции (напри-
мер ценови и неценови) могат да окажат различен ефект върху продажбите, рента-
билността или бранд ценността. 

                                                 
1 Основните PR инструменти могат да се обобщят с абревиатурата „PENCILS” (моливи): 
 П (публикации) – отчети, брошури, обявления, статии в медиите; 
 У (участие) в изложби, семинари, конференции и пр.; 
 Н (новини) – информация за успехите на компанията, на нейния персонал; 
 С (социализация) – срещи и разговори с (местни) ръководители, бизнесмени и т.н.; 
 И (идентификация) – фирмения стил на компанията; 
 Л (лобиране) – предложения, инициативи чрез депутати, общински съветници и пр. 
 С (социална отговорност) – създаване на добра репутация на компанията, като 

изразител на потребностите на обществото. 
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Промоциите изхождат от предпоставката, че всеки бранд се различава от оста-
налите предложения на пазара най-вече според очакваната ценност и съответната це-
на, която трябва да заплати потребителя, за да придобие бранда. Допълнителният 
стимул изменя това съотношение в полза или на нарастването на ценността, или на 
понижението на цената, или на двете заедно, при това за точно фиксиран срок. По 
този начин стимулирането на продажбите предлага на купувачите незабавна „стръв” 
чрез изменение на баланса между получаваната ценност и очакваната цена. Чрез тези 
насърчения се цели купувачите да извършат или пробна, или повторна покупка, 
обикновено извънпланови. 

По отношение на връзките с обществеността и насърчаването на продаж-
бите – основните точки на пресичане между тези два елемента на ИМК са специали-
зираните изложения и презентациите на стоките. Тези мероприятия предлагат на 
купувачите допълнителни изгоди като информация, ценови отстъпки, развлечение, 
ободряващи напитки, подаръци, изпробване на стоките, които се предлагат под опре-
делен бранд, или участие в конкурс. Сред ползите, които дадена фирма извлича при 
своето участие на специализирани изложения, освен личния контакт с всички посети-
тели, е и възможността компанията детайлно да представи предмета си на дейност и 
нагледно да покаже брандовете, които предлага, респ.продуктите, които продава и 
услугите, които оказва. Освен това могат да се обяснят и подчертаят специфичните 
предимства на предлагания бранд спрямо конкурентните такива, както и да се де-
монстрира всяка една от характеристиките му. 

Личните продажби са най-близки до насърчаването на продажбите, но в 
същото време се различават от тях най-вече по това, че ЛП не използват косвени 
средства за въздействие. Личните продажби не са само „прякото оръжие” на марке-
тинга, а елемент на системата на маркетинговите взаимодействия – те са интегрирана 
част на ИМК концепцията[8]. 

Интегрирането на личните продажби в ИМК концепцията може да е трудно, 
защото в много фирми отделът по продажбите не е част от маркетинговия отдел, осо-
бено в компаниите, които се занимават с бизнес с бързооборотни потребителски сто-
ки. Както Дюшап и Джобър[9] посочват, при фирмите, които търгуват с пакетирани 
стоки, търговските вериги играят ролята на брандове, които продават, за разлика от 
бизнес организациите, при които продуктът играе ролята на бранд. Въпреки това, 
личните продажби трябва да се имат предвид при процеса на планиране на интегри-
раните маркетингови комуникации (тъй като са част от ИМК) и да използват посла-
ние, което е в съответствие с това на останалите ИМК елементи, които изграждат 
бранда[10]. 

Приликата между личните продажби и връзки с обществеността се състои в 
следното – в много отношения търговските агенти прилагат „връзки с общественост-
та”, при това с най-важната група – купувачите на техните брандове. В редица случаи 
продавачите влизат във формални връзки с обществеността, като разказват историята 
на организацията, нейните успехи и проблеми, политиката, която фирмата води. Ако 
пъблик рилейшънс се разглеждат като формиране и поддържане на благоприятно от-
ношение към брандовете и организацията като цяло, случаят на личната продажба е 
точно такъв. Продавачите обаче не са само „проводници” на връзките с обществе-
ността на организацията, но и „творци“ на тези връзки. При връзките с общественост-
та потребителите получават информация по предварително определени теми, пред-
ставляващи интерес за компанията и/или нейните брандове, а при личните продажби 
клиентите дават информация за това, което представлява интерес за самите тях[11]. 
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*** 
 

Обединяването на PR с останалите ИМК елементи е свързано с някои трудности 
по интеграцията, но въпреки това положителните страни при обединяването на ИМК 
елементите превишават негативите и средствата, изразходвани за това обединение. 
През последните няколко години се утвърждава разбирането, че запазването на 
съществуващите клиенти е по-изгодна политика от търсенето на нови клиенти. 

ИМК елементите влияят по различен начин върху отделните етапи от процеса 
на вземане на решение за покупка. Така например, рекламата и връзките с обществе-
ността влияят преди всичко върху осъзнаването на проблема и набирането на инфор-
мация, а при новите брандове – и върху фазата на оценка на алтернативите, когато 
потребителите научават за брандовете и преценяват дали си заслужава тяхната по-
купка или не. Посочените ИМК елементи имат напомняща функция при вече устано-
вените брандове. Личните продажби също могат да влияят върху етапите на набиране 
на информация и вземане на решение за покупка, доколкото пласментният персонал 
способства за разсейване на съмненията у потребителите и тяхното окуражаване за 
извършване на покупката. 
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Анотация: В най-общ смисъл връзките с обществеността са неотменима част от 
управлението на която и да било компания във всяка дейност, по всяко време и на 
всяко място. Важна причина за бързото развитие на PR е, че той е мощен елемент 
на интегрираните маркетингови комуникации, благодарение на своята ориентация 
към общественото мнение, взаимоотношенията и благоприятното отношение към 
компаниите, както и поради своята ефективност от гледна точка на съотноше-
нието разходи-резултат. Целта на разработката е да се разгледат и анализират 
връзките с обществеността като част от интегрираните маркетингови комуника-
ции през призмата на брандинга. 
 

Ключови думи: връзки с обществеността; интегрирани маркетингови комуника-
ции; елементи на ИМК концепция; брандинг. 
 
Abstract: In the most general sense, Public Relations are an integral part of the 
management of any company in any activity, at any time and at any place. An important 
reason for the rapid development of PR is that it is a powerful element of the Integrated 
Marketing Communications, because of its orientation towards public opinion, 
relationships and favorable attitude towards companies, and because of its effectiveness in 
terms of the correlation cost-result. The aim of this paper is to examine and analyze Public 
Relations as part of the Integrated Marketing Communications through the prism of 
branding. 
 

Key words: Public Relations; Integrated Marketing Communications (IMC); elements of 
the IMC concept; branding. 

 
 

PR1 е термин, който по множественост и многозначност на тълкуването 
превъзхожда всички останали ИМК елементи [1, 2]. В специализираната литература 
се срещат над 500 научни определения за PR. В таблица 1 е представена много малка 
част от тези дефиниции, която има отношение към разглежданата, в разработката, 
проблематика. 

                                                 
1 В разработката термините PR, ВО, пъблик рилейшънс, Public Relations, връзки с обществе-
ността са използвани като синоними. 
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Таблица 1. Дефиниции за връзки с обществеността 
 

Автор Дефиниция 
Американско 
общество  
по PR 

PR помагат на организацията и нейните публики да се адаптират едни към 
други; PR са организационни усилия да се достигне до сътрудничество меж-
ду групи от хора. PR помагат на организациите да взаимодействат и общу-
ват резултатно със своите ключови публики. 

Британски 
институт 
за PR 

Дейността „пъблик рилейшънс“ се състои от целенасочени, планирани и из-
градени на принципа на приемствеността усилия за установяване и поддър-
жане на взаимно разбиране между дадена организация и групите от хора 
(публиките), с които тя има взаимоотношения. 

Г. Лерой Комплекс от координирани действия за въздействие върху общественото 
мнение, насочени към това да се изменят в полза на организацията нагласи-
те и поведението на хората. 

Едуард 
Бърнайз 

Специалистите по PR са практикуващи социолози. Те съветват компаниите 
относно такива отношения и действия, които да водят до постигане на под-
дръжка от страна на публиките и въз основа на нея – до жизнеспособност на 
организацията. А жизнеспособността на организацията зависи изцяло от 
клиентите. 

Рекс Харлоу2 PR са отличителна функция на управлението, която помага: 
 да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобре-

ние и сътрудничество между една организация и нейните публики; 
 да се управляват проблемите и резултатите; 
 да се поддържа информираност у мениджмънта и да се развива негова-

та отговорност към общественото мнение; 
 да се идентифицира и отчита общественият интерес; 
 мениджмънтът да бъде наясно и ефективно да използва промените, като 

се предупреждава за предусещани тенденции към промяна на системата; 
 да се използват изследването, сондирането и етичните комуникационни 

техники като принципни инструменти. 
Сам Блек Пъблик рилейшънс е изкуство и наука за постигане на хармония чрез 

взаимно разбиране, основано върху истината и на пълната информираност. 
Скот 
Кътлип, 
Алин 
Сентър, 
Глен Брум 

PR са управленска функция, която установява, изгражда и поддържа взаим-
ноизгодни връзки между компанията и различните публики, от които зависи 
нейният успех или провал. PR са 
 планиране и създаване на поддържащи програми, ръководени от менид-

жмънта на организацията; 
 дейност за осъществяване на връзки между организацията и разнооб-

разните и последователни публики; 
 наблюдения над реакциите, мненията, отношенията и поведението 

вътре и навън от организацията; 
 анализ на въздействието на организационната политика, процедури и 

действия върху различните публики; 
 приспособяване на тези политики, процедури и действия за избягване 

на конфликтите с публичните интереси и за оценяване на организацията; 
 съветване на мениджмънта за изграждане и поддържане на двустепенна 

комуникация между организацията и нейните публики; 
 регистриране на специфичните промени в усещанията, мненията, 

отношението и поведението вътре и извън организацията. 
Фр. 
Джефкинс 

Връзките с обществеността обхващат всички аспекти на комуникациите на 
една организация или една личност. Те съществуват обективно – дори 
въпреки нашата воля – и също като времето могат да бъдат добри или лоши. 

Източник: Таблицата е разработена за целите на доклада. 

                                                 
2 Определението, което Рекс Харлоу дава за PR през 1976 г. се базира на 472 от публикуваните до този 
момент определения. Дефиницията представя PR в контекста на тяхната технологична специфика. 
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Представените, в таблица 1, дефиниции за понятието Public Relations (PR) в по-
голяма или по-малка степен описват неговата същност. Различията произлизат пре-
димно от факта, че в своите определения европейските автори подчертават отсъст-
вието на елемент, който да подтиква към продажба, за разлика от американските, в 
чиито дефиниции са заложени думи като „убеждаване” и „повлияване”. 

Някои автори ги определят като призвание, други като изкуство, действие или 
само като техника. Все пак по-голяма част от представените дефиниции (вж. табл.1.) 
се обединяват около идеята, че PR са система от дейности, която цели да 
въздейства върху конкретна аудитория с цел създаване на благоприятно отно-
шение към фирмата и/или нейните брандове. 

Освен това наличието на множество дефиниции за PR лесно може да бъде обяс-
нено като се проследи еволюцията на ВО – процес на теоретично обобщение на база 
продължителна социална практика и натрупан опит. Ето защо определенията за PR 
целят да представят функционално-технологичния спектър на ВО или да се изведе 
отличителността на PR като комуникационна практика. 

Във всички дефиниции се посочва, че ВО се стремят към двупосочна комуни-
кация, тъй като тя осигурява осъществяването на ефективна и пълноценна обрат-
на връзка с реципиентските аудитории. При двупосочната комуникация ВО се 
„вслушват” в реакциите на публиките, подлагат ги на експертиза и, в зависимост от 
получените данни, извършват целенасочено планиране на активностите. Дефиниция-
та, която дава Американското общество по PR, ги представя като 1) двупосочен про-
цес на адаптиране и сътрудничество и 2) преднамерено, подготвено и целенасочено 
усилие. В определението на Британския институт за PR са посочени два съществени 
аспекта в същността на PR: 1) планираният характер и 2) двупосочността на разбира-
нето. 

При дефиницията на Рекс Харлоу за ВО са представени следните ключови идеи: 
1) PR са функция на мениджмънта; 2) ВО са двупосочна комуникация, която си по-
ставя за цел постигане на положително отношение и сътрудничество между компа-
нията и нейните публики; 3) PR са изследователска дейност – аналитична и прогно-
стична; 4) PR подтикват мениджърите на компанията да проявяват обществена отго-
ворност. 

В подробното определение за PR, автори, на което са Скот Кътлип, Алин 
Сентър, Глен Брум, се отличават следните основни характеристики: 1) PR са двупо-
сочна функция на мениджмънта; 2) PR са перманентна дейност; 3) PR са насочени 
към организацията и извън нея; 4) PR се отличават с двустепенна структура, което оз-
начава, че се реализира двустепенен комуникационен процес, при който до потреби-
телите се достига чрез въздействие върху лидерите на общественото мнение; 5) PR 
включват анализ, стратегическо планиране и изграждане на фирмената политика 
(както във вътрешен, така и във външен аспект). 

Внимание заслужава и твърдението на Уилкокс, според което сред многообра-
зието от дефиниции се открояват много общи черти, които, синтезирани в шест 
понятия, дават възможност на всеки да състави своя собствена и достатъчно изчер-
пателна дефиниция. Тези шест понятия са следните: целенасочени, планирани, дей-
ности, управленска функция, обществени интереси, двустранна комуникация[3]. 

Следва да се посочи, че от всяко определение проличава, че главен адресат на 
PR е обществена група, която се разглежда като съвкупност от конкретни целеви 
групи – може да са служители, доставчици и посредници на съответната организация, 
потребители на нейните брандове, местни учреждения и висшестоящи органи, канали 
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за масова информация, финансови, търговски, научни и други кръгове. Чрез ВО, като 
двупосочна комуникационна система, компанията информира обществеността за 
своите брандове и целите си, а от начина, по който общественото мнение реагира на 
тази информация, се определят насоките за бъдещата дейност. Поради това, дейст-
вията в областта на пъблик рилейшънс имат смисъл само ако мениджърите на компа-
ниите са готови да поддържат връзки с обществеността и са в състояние да въздейст-
ват благоприятно върху общественото мнение. Следователно PR са функция на ръко-
водството на дадена организация и като такива могат да влияят и променят страте-
гията, поведението и пазарната политика. 

Обобщавайки голяма част от съществуващите в специализираната литература 
определения, могат да се очертаят няколко основни характеристики на PR, като 
ИМК елемент, които се изразяват в следното: 1) широк обхват на аудиторията;  
2) достоверност; 3) ефективност в представянето на компанията и/или нейните 
брандове; 4) многообразие на използваните форми; 5) неопределеност на ефекта от 
въздействието; 6) дългосрочна перспектива; 7) относително невисока стойност;  
8) повествователност на информацията, претендираща за обективност. 

Съставената, въз основа на вече посочените акценти, дефиниция ще има 
следния вид: връзките с обществеността са управленска функция, която се 
състои от целенасочени, планирани дейности в интерес на обществото, както и в 
поддържането на обратна връзка за постигнатите резултати. 

 
През последните години, традиционното разбиране за ролята на връзките с 

обществеността, като технология за комуникиране с потребителите с цел постигане 
на позитивно отношение и добър имидж, все повече се променя. ВО стават елемент 
на интегрираните маркетингови комуникации и по този начин решават не само тра-
диционните си задачи, а подпомагат изпълнението на такива, свързани с изграждане 
на положително отношение към бранда. При тази нова роля (на интегриран ИМК 
елемент) РR подпомагат изпълнението на следните маркетингови задачи, свързани 
с брандовете3: 

 формират интерес към определена продуктова категория; 
 въздействат върху специфични таргет групи; 
 подпомагат въвеждането на нови брандове на пазара и препозиционирането 

на съществуващите брандове; 
 изграждат благоприятен имидж на бранда; 
 защитават брандове, които са срещнали обществена съпротива, разтълкуват 

характеристиките им, разсейват нежелани слухове за тях [4]. 
 
Таблица 2 представя, в синтезиран вид, предимствата и недостатъците на ВО. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 За постигането на тези задачи могат да се използват различни механизми и средства за въз-
действие – публикации на годишни отчети, речи на събития, прессъобщения, пресконферен-
ции, интервюта с ръководни кадри от организацията, редакторски статии, изложби, ревюта, 
научни сесии, симпозиуми, организиране на делови срещи, коктейли, благотворителност и др. 
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Таблица 2. Предимства и недостатъци на PR 
 

Предимства Недостатъци 

Дейвид Дробис [5], определя пет пре-
димства, които PR придават на процеса на 
изграждане на лоялност към даден бранд и 
повишаване на бранд ценността. Това са 
както следва: 

 Навременност – пъблик рилейшънс мо-
же да се свърже с новини в реално време. 
Благодарение на сателитните технологии от-
криванията, пресконференциите и други спе-
циални събития могат да се отразяват от пре-
сата в момента на действие, а електронните 
медии могат да ги излъчват на живо. Това 
придава смисъл на неотложност на кампа-
нията. 

 Приспособимост – PR кампанията може 
да работи в синхрон с рекламата, директната 
поща или промоциите. 

 Достоверност – отличителна черта на 
PR е „подкрепата на трета страна“ или „ефект 
на ореола“. Когато репортер говори за Вашия 
бранд, съществува намек за подкрепа. Клиен-
тите определят съобщенията, доставяни от 
уважавани журналисти, за по-достоверни, от-
колкото рекламните текстове. 

 Ценова ефективност – разходите за PR-
усилията обикновено са много по-малки, 
отколкото за реклама. 

 Мобилност – PR-кампания можете да 
проведете навсякъде, където ви отведе въоб-
ражението – в национален или регионален 
мащаб. 

 PR са насочени към публики, които могат 
да проявят интерес към информация за 
бизнес организацията, нейните брандове 
или личността, която се представя. 

 PR достигат не само до потребителите, а 
също и до други аудитории (като законо-
датели и контролиращи органи, финансо-
ви кръгове и други заинтересовани гру-
пи), които на свой ред въздействат върху 
по-широка обществена среда, за разлика 
от рекламата, която е насочена само към 
потребителите на брандовете. 

 Въздействат върху трудно достижими 
аудитории, такива като лидери на об-
щественото мнение, потребители с висо-
ко обществено положение и пр. Голяма 
част от тези потребители посвещават 

 Няма възможност за пълен контрол 
върху разпространението на информа-
цията. Средствата за масова информа-
ция могат да променят предоставената 
им информация, като вземат под вни-
мание и постъпилите от други източ-
ници съобщения, в резултат тяхната 
гледна точка може да не допада на ком-
панията (напр. да представя бранда в 
неблагоприятна светлина). 

 Сюжетът, представен в новинарските 
емисии, трябва да бъде одобрен от 
външни за бизнес организацията хора. 
Компанията от своя страна не е спо-
собна да влияе върху това какви съоб-
щения ще получат приоритетно отра-
зяване в емисиите. Редакторите опре-
делят какво ще бъде напечатано във 
вестника, списанието или показано по 
телевизията. Ако смятат, че съобще-
нието, предложено от фирмата, не е 
ценно от гледна точка на новинарския 
поток, то няма да бъде използвано. 
Възможно е в ден, наситен с много ин-
тересни събития, деловите съобщения 
да не бъдат подходящо отразени; 

 Подобно на останалите ИМК елемен-
ти, трудно се предвижда и измерва 
крайния резултат от въздействието на 
PR. 
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времето си на четене на публикации, 
преглеждане и слушане на новините, но 
не се интересуват толкова от реклама, 
склонни са да се откажат от директната 
реклама по пощата и разполагат с персо-
нал, който отхвърля обръщенията, пълни 
с търговски предложения. Тъй като PR, 
се осъществява чрез средствата за масова 
информация, той може по-ефективно да 
достигне до посочената група потреби-
тели. 

 PR могат да помогнат на компанията или 
на отделния бранд в изграждането на 
добър имидж. Професионалистите в об-
ластта на PR, напипващи пулса на 
общественото мнение, могат да консул-
тират компаниите за последствията от 
съществуващите тенденции и корпора-
тивна дейност върху имиджа на брандо-
вете им. 

 PR показват ролята на компанията като 
член на обществото. 

 Могат да бъдат планирани до възниква-
нето на кризисни ситуации, а при нали-
чието на такива адекватната реакция на 
PR-специалистите могат да спасят имид-
жа на компанията и/или бранда и дори да 
превърнат създалата се неблагоприятна 
ситуация в плюс за фирмата. 

 PR притежават по-голяма гъвкавост на 
посланията поради по-малкото юриди-
чески ограничения в сравнение с рекла-
мата и насърчаването на продажбите. 

 PR прибавят достоверност и правдопо-
добност на комуникационните послания. 

 PR по-ефективно се „промъкват“ през 
информационния хаос в сравнение с ос-
таналите ИМК елементи, защото потре-
бителите са готови да вярват повече на 
новини, отколкото на чисто комерсиални 
послания. 

 Сравнително ниски разходи при осъще-
ствяване на PR. Те са ефективни от глед-
на точка на релацията разходи – постиг-
нати резултати, защото ако има интерес-
на новина, тя ще бъде представена 
безплатно в новинарските емисии. 

Източник: Таблицата е съставена, за да послужи за целите на разработката. 
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От информацията, представена в таблица 2 е видно, че връзките с обществе-
ността имат редица предимства, които дават основание да се твърди, че това е един 
от ИМК елементите, който играе ключова роля за просперитета на всяка компания и 
притежаваните от нея брандове в днешния бизнес. 

 
 

*** 
 

В съвременната икономика разбирането на склонността на потребителите да 
свързват бранда с други субекти, като например човек, място или друг бранд е от 
решаващо значение[6]. От гледна точка на свързването на бранда с продукт, PR могат 
да подобрят познанието за бранда и да установят информираност/познатост на 
бранда чрез припомняне и разпознаване. Освен това връзките с обществеността 
могат допълнително да подобрят нивото на бранд асоциациите за имиджа на бранда, 
да предизвикат определени емоции и да създадат отношение към бранда. 
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ЕДНА ДИПЛОМА, ЕДИН БРАНД 

Образование или нещо друго 
 

Исидор Карадимов 
Висше училище по застраховане и финанси 

 
ONE DIPLOMA, ONE BRAND 

Education or something else 
 

Isidor Karadimov 
 
 

Анотация: Живеем в време на реформи и структурни промени в сферата на 
висшето образование. Академичните общности са изправени пред редица изпита-
ния. Всеки трети кандидат-студент иска да учи зад граница. България е на предпо-
следно място по дял на публичните разходи за образование в ЕС. Дипломата е част 
от бранда на ВУЗ-а. Имиджът и обществените нагласи за конкретен университет 
рефлектират не само върху избора на студента, но и върху решението на работо-
дателя, кого да наеме и на каква позиция. Успешният бранд на ВУЗ трябва да оси-
гури: удовлетвореност, стойност и идентичност за услигата наречена българско 
висше образование! 
 

Ключови думи: образование, университет, бранд, диплома, студент, квалификация, 
реализация. 
 
Abstract: We live in a time of reforms and structural changes in higher education. 
Academic communities face a number of challenges. Every third candidate student wants to 
study abroad. Bulgaria is second lowest share of public expenditure on education in the 
EU. The diploma is part of the brand of universities and. Image and public perception of a 
particular university reflects not only the choice of the student, but also the decision of the 
employer who to hire and what position. Successful brand university must provide: 
satisfaction, value and identity for services called Bulgarian higher education! 
 

Keywords: education , university, brand diploma student, qualification , implementation. 
 
 

Живеем в свят на образователни реформи, свят на промени и екстремни нововъ-
ведения, свят на минало с настоящ привкус, европейско мислене и балкански нрави, 
свят на успели и образовани неудачи, свят на консерватизъм с авангарден подход, 
свят на иновативни технологии и ретроградно мислене, свят на нови правила и стари 
нрави, свят, в който от всички, „ние сме си-най”!  

Сменяме системи, а после министри и после пак от начало, в името на едно по-
добро, по-престижно и по-европейско, но все пак българско висше образование. И 
някъде там, между бизнеса, търговията и чистата наука, все пак продължаваме да 
вярваме че и този път сме нацелили вярната посока.  
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Поели сме по пътя, който да ни отведе до усещането за истинска значимост на 
собствения ни потенциал и световна признатост на безспорните ни качества. Слуша-
ме истини, вярваме в обещания, за да открием онези възможности, които съвремен-
ното образование може да ни предостави.  А то изглежда все така старомодно и едно-
временно с това модерно, с безспорни капацитети и току що произведени в звание та-
кива, благодарение на свободата на ВУЗ-овете академични преподаватели с безспор-
ни позиции и оспорими качества.  

 

 

Финансовите измерения на една 
нова, наложена не от преподавателски 
капацитет, а от усет за търговска дей-
ност сфера във висшето образование 
ни превръща в страна със странни по-
зиции в много класации за ролята и 
мястото на българския студент и него-
вия потенциал и възможности. Вис-
шите учебни заведения имат със си-
гурност автономия, по-скоро привид-
на финансова независимост и най-
рядко дейност, подчинена само и 
единствено на правилата на образова-
нието и науката. Те трябва да се дър-
жат като добре мениджирани търгов-
ски дружества, да разполагат с доста-
тъчно собствени приходи, да провеж-
дат успешен маркетинг, за да не 
„изпаднат зад борда” на предпочита-
ните ВУЗ-ове със слаб студентски ин-
терес и съмнителна постстудентска 
реализация. 

Въпреки съществуващата об-
ществена нагласа у нас, че българите 
се стремят към образование е факт, че 
сме на едно от челните места по брой 
младежи на възраст между 18г. и 24г., 
които не желаят да продължат да се 
обучават след завършване на сред-
ното си образование. Данните са от 
изследване на Евростат. Само 5 дър-
жави са преди България по нежелание 
за образование във висше учебно за-
ведение. Това са Италия, Португалия, 
Румъния, Малта и Испания. Средните 
данни за Европейския съюз за 11.20% 
от младежите между 18г. и 24г., които 
няма да продължат обучението си. За 
България този процент е 12.90%. 
Хърватия, Словения и Полша са дър-
жавите в Европейския съюз, които са   
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с най-нисък процент от младежите, които не желаят да се обучават във висше учили-
ще. В Хърватия този е процент е най – ниският и е едва 2.70%. На графика №1 може 
да се проследят данните за нагласите на младите хора по отношение последващо 
обучение във ВУЗ. 

За 2015 г., по данни на европейската статистическа служба Евростат, България 
значително изостава по дял на младите хора във възрастовата група 30г.-34г., които 
са с висше образования спрямо Европейския съюз. От тях, през 2015г. близо 32% от 
българското население е завършило висше образование. Този процент за ЕС е 39%. 
Литва е най-амбициозната страна-членка на ЕС по отношение  относителен дял на 
населението  на възраст 30г. – 34г. с висше образование – 57.6%.  

Видно от графика №1 Литва е страната с един от ниските относителни дялове 
на младото население, което не желае да продължи обучение то си във ВУЗ.  

През 2015 г., по данни на Евростат, средно за Европейския съюз делът на ранно 
отпадналите от училище достига 11%, за Хърватия и този процент е най-нисък – 
2.80%. България за съжаление, отново е сред държавите с най-висок дял на ранно 
напусналите училище с показател от 13.40%. 

Българската държава заделя едва 3.50% от БВП за образование. Това на прак-
тика е изключително ниска стойност, предвид средното ниво в Европейския съюз на 
този показател, който е 5.30%. Единствено Румъния е страната в ЕС с по-нисък пока-
зател от нашия за отделени публични разходи за образование. В световен мащаб се 
забелязва тенденция за увеличаване на средния дял от публичните разходи, пред-
назначени за образование.  

Нова Зеландия е страната, която видно от графика №2 отделя цели 21.60% от 
публичните си разходи за образование. Мексико и Бразилия за в топ 3 на държавите, 
които отделят най-висок процент от бюджета си за образователната система.  

 

3,50%

5,30%

8,60%

9,10%

10,20%

10,90%

11,00%

12,20%
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16,50%
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20,50%

21,60%

България

ЕС-28

Италия

Япония

Франция

Русия

Германия

Великобритания

САЩ

Швейцария

Южна  Корея

Бразилия

Мексико

Нова  Зеландия

Графика №2 

Среден дял от публичните разходи заделени за  образование по данни на  
Организацията  за  икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за  2014.
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Сред европейските държави водещи по този показател са Великобритания, 
Германия, Франция и Италия. Швейцария е страната с най – голям дял от публичните 
средства предназначени за образование на Стария континент. Тя заделя 15.70% от 
публичните разходи за финансиране на образованието.  

Въпреки посочените данни, по думите на настоящите политически фигури, от 
които зависи една или друга поредна реформа в сектора на образованието, макар и на 
нивото на популизма, изглеждаме изключително загрижени за бъдещето на младия 
човек на финала на средното му образование.  

Твърдим, че създаваме условия, които да благоприятстват добиването на нова 
квалификация, чрез обучение във ВУЗ. Алармираме, че намаляват студентите, обяс-
нявайки този факт с демографската криза, но пропускаме да анализираме съществу-
ващите данни, които за съжаление опровeргават посочената тенденция.  

На фона на посочените данни е факт, че всеки един студент е продукт на нацио-
нална политика в сферата на образованието. Той е част от политиката на всяко висше 
учебно заведение. Постъпва, обучава се във ВУЗ, завършва и получава документ под 
формата на диплома за завършена степен на обучение, с която в своята реализация 
удостоверява квалификацията си, професионалното си ниво и компетентност. 

Дипломата е част от бранда на всяко едно висше учебно заведение. Тя те кара 
да се чувстваш значим или не толкова, в зависимост от обществените нагласи и 
академични оценки на съответното висше учебно заведение. Няма две еднакви дип-
ломи, макар и по една и съща специалност, издадени от различен ВУЗ. Всяка една е 
част от авторитета на съответното висше учебно заведение, част от неговите пози-
ции, достижения, облик и пр. Поради тази причина е важно къде се обучаваш и за-
вършваш своето образование. 

Брандът, според Гари Армстронг и Филип Котлър е: „Име, термин, знак, символ 
или дизайн, или комбинация от всички тях, която идентифицира продуктите или 
услугите на един продавач или група от продавачи и ги отличава от продуктите на 
конкурентите”.  

Студентът е продукт на бранда на даден университет. Той е част от цялостната 
представа и визия на всеки един ВУЗ. Неговата реализация, вследствие на добра ква-
лификация и стойностно образование говорят за качествата на учебното заведение.  

Няма университет, който да е добър сам по себе си, без да е произвел качест-
вено обучени кадри. Именно те и тяхната реализация създават основание за същест-
вуването и поддържането на определена обществена нагласа към учебното заведение.  

Работодателите могат да бъдат възприемани като целева група потребители по 
отношение на обучението във ВУЗ, чрез завършилите студенти, които те селектират 
и наемат за извършване на определена трудова дейност. Кандидатствайки за работно 
място, всяко лице представя себе си и своите образователни качества чрез бранда на 
дадения университет.  
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Брандът на висшето учебно заведение е съвкупността от наименованието, него-

вото семантично послание, отличителни знаци и символи, академични структури, 
които в тяхната комбинация идентифицират услугите под формата на образование, за 
всяка конкретна организация и ги отличават от тези на конкурентните такива. Бран-
дът на всяко висше училище е вид принадена стойност към продукта наречен висше 
образование.  
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Дипломата е част от бранда на ВУЗ-а, а нейния преносител е студентът, 
конкретният физически притежател на документа, удостоверяващ завършена степен в 
конкретен университет. Качеството на обучение със специфичните характеристики за 
всяко учебно заведение представят конкретните възможности за удовлетворение на 
потребителите в лицето на работодателите, които ще се възползват от предоставената 
работна сила от лице, придобило висше образование в конкретен ВУЗ. 

Сам по себе си университетът чрез услугата образование създава условия за 
изграждане на академична история и придаването на специфични качества с уникал-
ни характеристики, различаващи се от тези на конкурентните ВУЗ-ве.  

Портфолиото на услугите, които предлага определен ВУЗ се състои в раз-
нообразието на различни специалности, в които се изучават различни дисциплини с 
различни подходи. Продуктовият микс на формите и видовете направления, чрез 
които в последствие се реализират завършилите студенти, създава възможност за из-
мерване на академичната репутация и създават определена обществена нагласа.  

Поради изложените обстоятелства е важно не само наличието на диплома за 
висше образование за успешна реализация, а и имиджа на съответното висше учебно 
заведение, в което студентът е придобил образователна квалификация.  

По данни на рейтинговата система за 2014г. за професионалното направление 
информатика и компютърни науки показват, че дипломите, издадени от различни 
университети по една и съща специалност осигуряват различна реализация. За завър-
шилите Софийския университет от цитираното направление, средният осигурителен 
доход е над 1800 лв., безработицата е под 1%, а близо 92% е реализацията по кон-
кретната специалност.  

При студентите от Шуменския университет от същото професионално направ-
ление „информатика и компютърни науки” безработица е 5 пъти по – висока, а оси-
гурителният доход  е 706 лева. Реализацията по специалността на завършилите това 
направление студенти в Шуменския университет е приблизително 40%. 

Това е типичен пример как дипломата като част от бранда на конкретен ВУЗ е 
предпоставка за мястото на дадения студент на пазара на труда. Стойността на вис-
шето образование е само по себе си относително висока. Проблемът е, че мястото, в 
което то е придобито е налична предпоставка за степента на последваща професио-
нална реализация. 

Средните нива на доходи и възможностите за реализация на придобилите висше 
образование се различават значително по данни на рейтинговата система на висшите 
училища в България за 2015 г. Според нея е факт, че се увеличава броя на завърши-
лите висше образование в България, които да не работят на позиция, за която се 
изисква висше образование. Този дял е приблизително 50%. Средният осигурителен 
доход на завършилите у нас студенти през последните 5 години е 925 лева, а регист-
рираните безработни от тях са 3.74%  

Дипломите са различни на национално и на транснационално ниво. Придобито-
то висше образование в България не е еднакво – нито като форма, нито като вид, 
нито като възможности за професионална заетост. Завършилите студенти тук не са 
идентични с тези, получили образование зад граница. 

Всеки трети българин учи извън страната ни, по данни от проучване, проведено 
от Advent Group. То е реализирано сред 2000 от 70 държави, сред които и България. 
Най – желаната дестинация за получаване на диплома от престижен университет е 
Европа. 60.87% от анкетираните кандидат-студенти у нас биха избрали европейски 
ВУЗ. Северна Америка е предпочитана дестинация от 13.04% от бъдещите студенти, 
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а 8.70% избират Австралия. Освен желанието на българските кандидат-студенти за 
обучение извън граница, чиято диплома според запитаните е по-стойностна, изслед-
ването показва, че повечето от половината от българите, които учат „на запад” ос-
тават да се реализират там, където са завършили. А всеки втори от тези, които са 
решили да се върнат в България не са го направили.  

 

По данни рейтинговата система на висшите училища близо 25% от студентите 
завършили своето образованиe в България през последните 5 години не се осигуряват 
у нас.   

 

Решението е ефективна държавна политика, чрез която да се осигурят повече 
публични средства за образованието, благодарение на които да се подготвят по-висо-
ко образовани кадри с възможности за успешна реализация и по-високи доходи, от 
чийто данъци да се постигне икономичeски растеж. 

 

 
 

Висшето учебно заведение предоставя на студентите услугата наречена образо-
вание.  Тя се получава в конкретен университет и се характеризира със своята неде-
лимост от него. Тя е част от неговия бранд и носи неговите особености. 
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Успешният бранд на конкретното висшето учебно заведение трябва да осигури 
чрез предоставяне на съответната диплома на завършилите студенти усещане за: 

 

-удовлетвореност – степен на емоционално задоволство от провеждане на съот-
ветното  образование и придобиване на квалификация след обучението. Удовлетворе-
ността е пряко свързана с усещането за постигнат успех. Изпитването на позитивни 
емоции от използването на определена услуга, в случая обучение е гаранция за ус-
пешността на даден бранд. 

 

- стойност – от една страна дипломата за висше образование на университет с 
успешен бранд има по-висока принадена стойност. Тя поражда усещане за престиж, 
за ценност на документа за завършена степен на обучение. Колкото висшето учебно 
заведение е по-добро, разполага с обществена позитивна нагласа, че създава по-добре 
подготвени кадри, които имат по-добри шансове за професионална реализация на 
пазара на труда, толкова дипломата има по-висока „цена”, тъй като срещу нея можеш 
да получиш по-високи доходи и по-престижно място за професионална реализация. 

 

- идентичност – дипломата, издадена от конкретен университет е уникална сама 
по себе си. Тя не може да напусне зависимостта – висше учебно заведение – студент – 
диплома. Без значение какво се случва с висшето учебно заведение, дипломата ви-
наги се свързва с него по естественото качество – неразделност и принадлежност. 
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Поради тази причина, колкото по-добър е брандът на един университет, толкова 
дипломата, която е символ на неговата идентичност е по-значима. Тя носи уникални-
те характеристики на конкретния ВУЗ. Налице е правопропорционалната зависимост 
между стойността на дипломата и развитието на университета. Ако висшето училище 
не се слави с добра репутация, има ниски акредитационни показатели, не особено 
престижен преподавателски екип и не може да се похвали със завидни успехи на 
научното поприще, то несъмнено и дипломата, която е част от бранда на универси-
тета ще загуби от своята възможност да донесе на своя притежател първоначални 
шансове за наемане на по-добро работно място на трудовия пазар и по-високи дохо-
ди, както и по-големи шансове за последващо кариерно развитие.  

 
И в този свят на непрестанни реформи и иновации, размяна на постове и идеи, 

министерски нововъведения и стари кабинети, акредитационни комисии, научни 
„стрест тестове”, превръщаме системата в „Образование или нещо друго”.  

Там търсим възможности, следваме идеи и продължаваме да се борим за едно 
по-добро бъдеще.   

Там, където качественото обучение у нас ще е наистина държавен приоритет. 
Там, където няма да заемаме последните места на негативните класации за 

публични средства, заделени за образование и наука.  
Там където българските студенти ще учат тук и ще остават да се реализират 

тук. 
Тук е мястото, където да изграждаме успешни брандове на престижни българ-

ски университети, които няма да разчитат на стари постижения и ще се реализират 
при липса на истинска конкурентна среда. 

Вярвам, че именно тук е мястото, в което ще се развива науката и ще покажем 
на света, че сме по-добри, по-можещи  и по-вярващи в себе си. 

Вярвам, че е дошъл момента, в който да спрем да прескачаме пътища, за бягаме 
зад граница, за да получим по-качествено образование и по-големи шансове за про-
фесионална изява, защото .... тук е брандът България!  
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Abstract: The research paradigm is focused on the following problems: the visual image in 
the humanitaristics and its postmodern projections; the correlation image-text in the 
humanitarian field; visual communication and visual media; virtual academic communication 
and visual representation practices; the visual educational messages and the attitudes of 
the audience; narration and presentation. 
 

Key words: visual culture and communication, visual media, narration and presentation 
 

Резюме: Изследователската парадигма се насочва към следните проблеми: визуал-
ният обрат в хуманитаристиката и постмодерните му проекции; корелацията 
образ-текст в хуманитарното поле; визуална комуникация и визуални медии; 
виртуалната академична комуникация и практики на визуална репрезентация; ви-
зуалните образователни послания и нагласите на аудиторията; разказване и показ-
ване. 
 

Ключови думи: визуална култура и комуникация, визуални медии, разказване и 
показване 
 
 

Основен епистемологичен модул в съвременната хуманитаристика е хибридизи-
рането на различни семиотични системи (текст, образ, звук). В култовата си книга 
„Въображението на знака“ Ролан Барт пише: „Образът, разбира се, е по-императивен 
от писмото, той налага значението си изведнъж, без да го анализира, без да го раз-
сейва. Но тази разлика не е съществена. Образът става писмо в момента, в който оз-
начава: и също като писмото изисква лексис…под думите език, дискурс,реч и т. н. ще 
разбираме всяка значеща единица или всеки значещ синтез независимо от това дали 
са словесни или визуални: една фотография за нас е реч на същото основание като 
една статия във вестник; предметите също могат да станат реч, ако означават нещо“ 
[Барт, 1991: 45] 

В глобалния контекст на Барт се появяват дефиниции за визуалната култура. 
Според Никълас Мирзоф, визуалната култура представя  актуалното масово разпро-
странение на образи (хипервизуализация), в резултат на развитието на цифровите ви-
зуални медии. Това поражда необходимостта от нови техники за анализ на постмо-
дерната визуална култура. [по Голешевска, 2014 
http://rhetoric.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0т] 
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Визуалната теория на Джовани Сартори е коментирана от Н. Голешевска в статията й 
„Визуални изследвания и политическа теория. Джовани Сартори: от видео пайдея 
към видео политика“ [Голешевска, 2014: 
http://philosophia.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD)]  
Тя извежда тезата на  Сартори, че визуалните изследвания са изследователско поле, 
очертано в интердисциплинарния диалог между дискурсите на антропологията, со-
циологията, историята на изкуството, изследванията на медиите, рекламата, киното и 
т.н. Обединява ги идеята за визуален обрат, като съвременна социокултурна си-
туация, акцентираща върху обхвата на визуалното във всекидневието и науката . 

Така нареченият визуален обрат е актуална изследователска тенденция в  хума-
нитарните  науки. Ще се опитаме да реконструираме и родния теоретически контекст 
на това понятие, свързан с проучванията на Нора Голешевска, А. Ангелов, И. Дичев и 
др. В дисертацията си „Визуална реторика и визуални медии в края на XX и началото 
на ХХІ век: Херменевтични и семиотични подходи в изследванията на визуалната ре-

торика“ Н. Голешевска теоретизира визуалните изследвания като „последица от 
„прогреса на науките“, „постмодерно“ недоверие в метаразказите, „криза в метафи-
зическата философия”, която на свой ред е институционално проследима като криза, 
протичаща в зависещите от нея университетски институции“.  

Голешевска акцентира върху интердисциплинарните аспекти на визуалността 
чрез тезата на Фостър за типологията на погледа: „разглеждан чрез физическите 
детерминанти на зрителното възприятие и осмислян като културно обусловен факт“. 
Във връзка с това съвременната информация е преимуществено иконична и засилва 
общественото въздействие на визуалната комуникация. Важни събития, като войни, 
терористични атаки се възприемат като иконични събития, „война на изображения“. 
Тоталният поток от визуални образи  конструира реалността, а визуалните изследвания 
се превръщат в модерен епистемологичен модел в съвременната хуманитаристика. 

Н. Голешевска включва като елементи на визуалната култура визуални образи, 
визуални метафори, визуални наративи, визуални медии и форми на репрезентация, 
визуална реторика. Визуалният обрат в хуманитаристиката е следствие от постмодер-
ната обществена ситуация (Лиотар), доминирана от визуалната култура – „динамич-
но единство на практики и навици на гледане, експлоатирани визуални медии, споде-
лени визуални образи и модели на репрезентация“. [Голешевска, 2012 
http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/2787?tk=AAAK4wAAAABXyWoz.aPyl99w
GOyBT9szQ-q7mqw] 

В практически аспект Н. Голешевска акцентира върху визуалните реторически 
изследвания, защото те тълкуват комуникативните стратегии, заложени в образа –  
как, към кого, с каква цел, чрез каква (визуална) медия и в каква комуникативна си-
туация са адресирани визуалните образи. Като пример се посочва академичният курс 
„Образът като изследователски инструмент” на проф. И. Дичев, който използва 
визуален материал и визуални методи в социалните изследвания.  

За визуалните изследвания в САЩ пише Ангел Ангелов в рецензията си за мо-
нографията на Маргарет Диковицка „Визуалната култура: изучаване на визуалното 
след културния поврат”, посветена на историята, методологията и педагогиката на 
визуалната култура и изследвания в САЩ. 

А. Ангелов откроява вай-важните наблюдения на авторката: визуалните изслед-
вания възникват от съчетаването на дисциплини, отнасящи се до текста, образа и кул-
турата; те се превръщат в академично движение, съответстващо на социалните дви-
жения, и влияещо върху академичното обучение; бавният поглед, формиран в исто-
рията на изкуството, може да допринесе за критическата преценка на съвременната 
консумативна култура.  
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По отношение на методологията, Диковицка определя визуалните изследвания 
като интердисциплинарни, а А. Ангелов предлага „термина „трансдисциплинарен”, 
защото представя различна идея – не съотнасяне на съществуващи дисциплини в об-
що поле, а създаване на области, динамични, отвъд съществуващите, така че и утвър-
дените дисциплини, и новосъздаваните да имат право на съществуване и да са в кон-
куренция“.[Ангелов,2007:http://liternet.bg/publish11/avangelov/m_dikovicka.htm© 
Електронно списание LiterNet, 23.10.2007, № 10 (95)] 

През 90-те години на миналия век в четири американски университета се въвеж-
дат за първи път визуалните изследвания като учебна програма – в бакалавърската и 
в магистърската степени, но се обсъжда и програмата за докторанти в Рочeстър. 
Първият базов курс по визуална култура е изнесен от Уилям Мичъл в Чикаго в 
началото на 90-те и е посветен на визуалните медии. Мичъл е литературовед, но на-
влиза  в неединната област на визуалното, променяйки границите на хуманитарните и 
социални дисциплини. Основният проблем в неговия курс е как се обучаваме да гле-
даме, което влече след себе си тематизирането на типове социален, но и на личния 
визуален опит, обобщава Ангелов. Според него, монографията на Диковицка показва 
високата степен на зависимост между академичните занимания с визуалното, инсти-
туционалности и социална актуалност.  

Ще отбележим изследванията на А. Ангелов „Историчност на визуалния образ“ 
(2009); Ангелов, А., Генова, И. „Разказвайки образа“ (2003); статиите в ел. списание 
„Пирон“, 2012, бр. 6: Визуална култура / Визуални изследвания; Л. Стойков, „Пост-
модернизъм и визуална култура“ (2011); сб. “Визуалният образ“ (2008, ред. И.Генова) 
и др. 

Втората част на изследването е посветена на някои практики на визуална репре-
зентация в образователния процес. Големи възможности за визуализация на инфор-
мацията и за развитие на визуални комуникативни стратегии позволява използването 
на визуални метафори.  

Според Христо Кафтанджиев, най-ефективната креативна стратегия в рекламата  
е тази на визуалната (иконичната) метафора. В статията си „Изразни средства във 
визуалната комуникация (видове изображения)“ той коментира въздействието на 
реклама на телевизор (фиг. 1). „Заглавието й е „Реализъм“. Виждаме стъпалата на чо-
век, който е застанал на ръба на небостъргач, и пропастта отдолу. Всъщност всичко е 
зрителна измама – излегнали сме се спокойно пред плоския екран, благодарение на 
който ни ориентират към въпросната урбанизирана пропаст. Така че в случая са съз-
дали едновременно и визуална метафора, и визуален парадокс“. 

 

 
Фиг. 1 
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Кафтанджиев определя визуалната комуникация като  смесена информация, а 
основните  основните изображения, които се използват във визуалната комуникация, 
са рисунки, фотоси, карикатури, комикси, карти, т.н. [Кафтанджиев, 2010: 
http://litermedia.com/lib/pril-met/Pril06_1.pdf] 

Смятаме, че извън рекламния визуален ефект, визуалната метафора може да 
отприщи силна вербална комуникация (истории, сюжети, тълкувания) в учебни усло-
вия, например по дисциплината Комуникационни стратегии и тактики – послания и 
нагласи за възприемане.   

За избледняващата връзка между вербално и визуално пише Иво Христов в 
ефектната си статия „Декадата на зрителното пиршество“: „В първото десетилетие на 
XXI в. животът повече отвсякога се олицетворява, управлява и манипулира от визу-
ални метафори – рухващите небостъргачи, обесеният Саддам, извънземният Юсеин 
Болт. Последните десет години фрагментираха съзнанието на офисния човек. Мисли-
те му днес се сменят като слайдове. Това бяха години на зрително пиршество, което 
решително взе връх над думите, ще рече, и над мислите. SMS поколението трудно 
проследява фраза ала Марсел Пруст. Информацията победи съзерцанието, бързината 
взе връх над дълбочината. Човекът от зрителната ера е широко ококорен, но недотам 
речевит. Той постоянно мрънка нещо на своето хендсфри, но речникът му се топи, 
граматиката беднее. Ако ни е писано да оцелеем, поглеж след години заприличаме на 
извънземното от днешните ни представи - с огромни очи и закърняла до процеп уста.  

От декадата на зрителното пиршество малцина ще си спомнят най-ярките 
крилати фрази, камо ли най-значимите теории, но у всекиго е останал спомен от 
рухващите небостъргачи, обесения Саддам или извънземния Юсеин Болт. 
Словесните послания избледняха. Разбира се, всеки носи в паметта си своето 
слайдшоу от последното десетилетие. [Христов, 2009: Сегаhttp: 
//www.segabg.com/article.php?work=print&issueid=4641&sectionid=5&id=00007] 

Тревожните въпроси, които задава Иво Христов, насочват към хипермодерното 
битие на човека с присъщата му двойственост – в Мрежата и извън нея – и като че ли 
все повече в Мрежата. Тоталната доминация на визуалната култура, визуализацията 
на информацията и визуалните метафори може да предизвикат не само виртуалния 

интерес на студентите, 
но и желание за вербал-
на комуникация. 

Такава възможност 
създава медийният 
дизайн на сп. „Тhe new 
Yorker“ при представя-
нето му в дисциплината 
„История на чужде-
странната журналистика“. 

Дендито Юстас 
Тили върху корицата на 
първия брой, 1925 г. – 
емблематична визуална 
метафора на претен-
циозните читатели 
„хайброуз“ – високо-
мерни сноби. (фиг.2)  

 
.  

Фиг. 2 
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Легендарното сп. „Ню Йоркър” е замислено като американски вариант на 
английското списание „Пънч”. Коментира културния и светския живот в Ню Йорк, 
помества авангардна поезия и проза. Рубриките са рисувани в стила декаданс. В спи-
санието участват писателите Дороти Паркър, Джон Ъпдайк, художникът Питър 
Арно. Издателят Харолд Рос налага черно-бял графичен дизайн, а списанието експе-
риментира „с тематиката и с хапливия си ироничен стил“, който представя „един аб-
сурден и витален мегаполис“ [Петров, 2010: 255-256] фиг.3. 

 

 
Фиг. 3 

 

Съвременната медийна история продължава да се визуализира с декадентските 
визуални метафори на кориците. 

„Пастирът на котките“. Визуална метафора на Бари Блит на корицата на „The 
New Yorker”, 21 януари 2012 г., за споразумението Президент-Конгрес около т.нар. 
„фискална скала“. 

 

 
Фиг. 4 

„New Yorker”, 17 октомври 2011: „Стив Джобс пред портите на Рая”,  
илюстрация Бари Блит 
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Фиг.5 [Илюстрациите са по Вълканова, 2013] 
 
 

Читателите на списанието са демографска златна мина. Най-образованата, най-
богатата и най-лоялната в обществото. Четенето се предава почти като семейна тра-
диция. Въпреки този финансов и журналистически успех за „Ню Йоркър” мрежата 
също е важна, макар и уеб редакторът Дейвид Ремник да е убеден и в нещо друго: „И 
все пак най-добрата технология за четене на списания ще си остане самото 
списание.” [Ремник, 2016: 

 http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2006/05/29/264263_nju_iorkur_on-line/] 
 

Тълкуването на визуалните метафори, на посланията на медийния дизайн сти-
мулира представянето на историята на списанието. Визуализациите могат да предиз-
викат и дискусии по актуални проблеми на медийната етика.  

  

Компютърно генерирана снимка показва как би изглеждала лейди Ди, ако беше 
останала жива, за да отбележи 50 си рожден ден. Призрачната снимка и историята, 
поместена в списанието, според която Даяна щеше да е омъжена повторно, да е из-
ползвала ботокс и да ревнува леко от снаха си Кейт Мидълтън, провокират недо-
волството на читателите. Автор на публикацията е главният редактор на „Нюзуик“ 
Тина Браун. „Шокиращо, брилянтно или евтино?“, пише вестник „Лос Анджелис 
таймс“ по повод публикацията в „Нюзуик“. Новинарският блог Mediate.com пък я оп-
ределя като „непочтителна на много нива“. „Колко страховит е призракът на прин-
цеса Даяна“, пита „Атлантик уайър“.[http://argumenti-bg.com/6141/koritsa-na-nyuzuik-
s-printsesa-dayana-na-50-shokira-sveta/] 

Студентите активно се включват в провокираната дискусия. 
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Ще представя още един визуален образ, който използвам в работата си със 

студентите през последните две години – буктрейлърът (визуалното лице на книгата). 
Създаването на буктрейлъри от студентите по журналистика се оказа много продук-
тивна, интересна и мотивираща онлайн задача.  

Буктрейлърът се повява за пръв път в САЩ през 2002 г. като начин да бъде 
адекватно средство за промотиране на книги в едно пристрастно на социалните мре-
жи и зависимо от бързата информация съвремие. Идеята на буктрейлъра е да пред-
стави текста в перфектен визуален образ, изграден от виртуални комуникативните 
кодове – картини, графики, анимирани изображения, фотоси, филмирани сюжети.  

Студентите създават и представят буктрейлъри като курсов проект и чрез мул-
тимедийна форма визуализират литературно-медийни жанрове. Например  един от 
най-успешните буктрейлъри е за документалния роман на Труман Капоти „Хладно-
кръвно“. Романът излиза през 1965 г. в подлистник на сп. „Ню Йоркър” и се приема 
за върхово постижение на „новата журналистика”. 

Моите наблюдения са, че създаването на образователни буктрейлъри като мо-
дерна мултимедийна форма е атрактивен, мотивиращ и продуктивен визуален подход 
в процеса на обучение. 
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Доминацията на визуалната култура в съвременното общество като „спектакъл 
на зрелището“ създава постмодерни възможности за визуализация на информацията  
и за търсене на визуални комуникативни стратегии в хуманитарното образование. 
Една зрелищна игра на образа и словото в търсенето на знание.  
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CULTURAL STADIES APPROACH IN TEACHING RUSSIAN 

LANGUAGE (FROM EXPERIENCE) 
 

Olga Ivanovna Timanova 
 
 

Abstract: The basic principle in teaching a foreign language today is no accident is treated 
as a principle parallel study of language and culture, and therefore it is advisable to 
comprehension of experience working in the said channel. This article describes some of 
the results of teaching Russian at a given angle of view. 
 
Key words: motivation to learn a foreign language, intercultural communication, the 
historical and cultural roots of holidays and rituals, the text of cultural character, 
suggestologiya and its principles, activation of reserve capacity of the individual and 
collective,  debate 

 
 

В последние десятилетия заметно меняется статус иностранного языка в миро-
вом сообществе. В частности, в Болгарии, являющейся членом Европейского Союза, 
активно развиваются социокультурные сферы, требующие знания иностранных язы-
ков: информационные технологии, туристическая индустрия, индустрия гостеприим-
ства и др. Межкультурная коммуникация осуществляется в первую очередь посред-
ством языка: владение иностранными языками (хотя бы одним) позволяет приоб-
щиться к мировой культуре, способствует овладению потенциалом обширных 
ресурсов глобальной сети Интернет, в профессиональной деятельности даёт возмож-
ность работать с иноязычными информационными и коммуникационными техноло-
гиями, мультимедийными средствами. В итоге знание иностранных языков сегодня 
уже не роскошь, а необходимость. А, значит, усиливается мотивация к их изучению. 
В ситуации глобальных социально-политических и иных изменений аналогичным 
образом и вопросы культуры, в наши дни трактуемой как никогда широко, обретают 
остроту, небывалую актуальность. Масштабное переселение, перераспределение и 
смешение народов, нередко инициирующие столкновение и даже прямой конфликт 
культур, в обучении иностранному языку предопределяет выдвижение на ведущие 
позиции принципа соизучения языка и культуры. Включение в программу обуче-
ния иностранным языкам культурологических сведений получает приоритетное зна-
чение. И не только вследствие стремления преподавателя придать учебному процессу 
занимательность, живость. Оно детерминировано внутренней необходимостью само-
го процесса обучения, о чём не устают говорить преподаватели-практики и исследо-



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 384

ватели-теоретики [1]. В сложившихся обстоятельствах альфой и омегой современно-
го образовательного подхода к преподаванию иностранных языков становится требо-
вание изучать язык в неразрывной связи с культурой: культурой народа-носителя 
изучаемого языка, родной культурой обучающегося, мировой культурой в целом. 
Необходимость культуроориентированного подхода в обучении иностранному языку – в 
настоящее время аксиома, принципиальное положение. В условиях тяготения мира к 
равностатусной межкультурной коммуникации такой подход в обучении оказывается 
востребованным, обретает новизну и свежесть [2]. Попытки исследования лингводи-
дактической роли культуры предпринимались представителями различных мировых 
методических направлений, философских течений, культуроведческих школ. В исто-
рическом аспекте проблема интеграции компонентов культуры в обучение иностран-
ному языку обращала на себя внимание учёных в период с конца XIX века до 70-х гг. 
ХХ века (О.Есперсен, В.Фиетор, Б.Еггерт, М.Суит, Ш.Швейцер, Э.Симоно, Э. тто, 
Ч.Фриз, Р.Ладо, Ф.Клоссе, А.Болен, Ж.Ласера; К.Д.Ушинский, Р.Орбинский, 
Э.Лямбек, Г.Книппер, Э.А.Фехнер, К.А.Ганшина, Е.И.Тихеева, А.С.Шкляева и др.). 
Исследователи акцентировали внимание на необходимости включения элементов 
культуры в содержание и цели учебного предмета „иностранный язык”, значение 
тем, связанных с культурой, оценивали как доминирующее. 

Трудно не согласиться с тем, что концепция культуроведческой направленности 
в преподавании иностранного языка носит характер стратегии. При этом понятие 
„подход к обучению”, как представляется, нуждается в широкой интерпретации. Рас-
ширительная трактовка термина „подход” (approach) характерна, например, для ро-
ссийской исследовательницы Ирины Зимней. Идеи этого учёного-психолога поло-
жены в основу многих существующих сегодня частных методик преподавания ино-
странных языков, доказали свою эффективность. В работах Зимней под „подходом” 
понимается „глобальная и системная организация и самоорганизация обучения, 
включающая все его компоненты” [3]. Отсюда в широком смысле слова понятие 
„подход” можно истолковать как категорию мировоззренческую, отражающую со-
циальные установки субъектов обучения как носителей общественного сознания.  

Стратегии обучения, которые с этих позиций можно определить обобщающим 
понятием „культуроориентированные”, думается, открывают возможности для ре-
ализации практически всех известных современной науке методов обучения ино-
странному языку, по отдельности и в комплексе: 1) бихевиористского, в котором ов-
ладение иностранным языком связывается с образованием речевых автоматизмов в 
ответ на предъявляемые стимулы; 2) интуитивно-сознательного, когда граммати-
ческие модели, речевые структуры усваиваются глобально и интуитивно, а их смысл 
осознается позднее; 3) сознательного, в последнее время все чаще обозначаемого как 
когнитивно-коммуникативного, связанного с тем, что грамматическая структура, 
слово сначала осознаются, а затем применяются; 4) коммуникативно-деятельностно-
го, когда в процессе обучения происходит соединение сознательного и подсознатель-
ного [4]. Культуроориентированные технологии способствуют языковому обогаще-
нию учащихся в процессе обучения иностранному языку, расширяют их культурный 
кругозор, позволяют усвоение даже разрозненных фактов культуры превратить в сту-
пеньку вхождения в чужую культуру [5].  

Этим объясняется, почему преподавание русского языка как иностранного, по 
нашему глубокому убеждению, целесообразно строить в первую очередь на исто-
рико-культурных и социокультурных контекстах. Помимо серьезного познавательно-
развивающего воздействия на обучающихся, содержание  учебных  текстов, „поддер- 
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живающее” культуру, являет не менее широкие возможности и для активного мето-
дического поиска. В свете сказанного опора на текст как основную единицу куль-
турологического обучения иностранному языку – методологически принципиальная 
позиция, важнейшая составляющая всей методической системы. Ибо в письменной 
форме коммуникации (тексте) социокультурный аспект проявляется наиболее ярко. 
Письменный текст закреплен во времени и пространстве. Из текста, взятого из 
учебника, из художественной книги, из „бумажного” или электронного научного или 
научно-популярного издания ученик берёт необходимую информацию. Для учителя, 
с позиций дидактики, текст – столь же „удобный” учебный объект, эффективный ин-
струмент методических манипуляций в ходе урока. Тексту изначально придана та 
или иная структура, присуща определённая тематическая и/или профессиональная  
направленность, он характеризуется чертами определённого стиля. В связи с этим ра-
бота с текстом вырабатывает основополагающее для любого современного образо-
ванного человека умение – умение  говорить и писать на (заданную) тему. Соответ-
ственное умение необходимо каждому современному здравомыслящему индивиду – 
„гражданину мира”, человеку любой национальности и возраста, социального стату-
са и профессии. Однако именно подобного выработанного навыка явно не достаёт 
современным школьникам, что проявляется на уроках по различным предметам, 
отнюдь не только гуманитарного цикла. По мнению многих коллег, работающих в 
школах, в гимназиях, в университетах Болгарии и России, общая логико-понятийная 
подготовка выпускников учебных заведений ослаблена, обнаруживается недостаточ-
ное развитие навыков аналитического мышления. Причина этого отчасти кроется в 
том, что в современном обучении всё больше превалируют способы проверки зна-
ний, называемые тестовыми. У тестовых образовательных технологий имеется масса 
положительных свойств и качеств. Тем не менее, в известной степени, она отучает 
учеников видеть текст целиком. Как следствие, наряду с тем, что дети, подростки, 
молодые люди вообще мало читают, учащиеся зачастую не в состоянии прочитать 
текст на любом языке, включая родной, не говоря об иностранном. Прочитать не 
технически, а понятийно, то есть разобраться, какой проблеме он посвящен, как 
„устроен”, к какому способу развития тезы прибегает его автор, определить при-
чинно-следственные связи и отношения, описанные в тексте, и пр. Определённую 
сложность представляет для обучающихся и необходимость извлечения из текста 
нужной информации („сканирование” текста, „поисковое чтение”). У учащихся 
встречаются затруднения в неискажённом воспроизведении текстовой информации, 
не говоря уже о создании собственного текста на основе прочитанного.     

Всё сказанное побуждает на занятиях по иностранному языку (в данном случае, 
русскому) особое внимание уделять содержанию читаемых и слушаемых текстов. 
Текстовой материал подбирается, исходя из культурно значимого контекста, куль-
турный компонент обеспечивает обретение новых культурных и языковых знаний, 
обогащает словарь, расширяет грамматические представления о системе изучаемого 
языка. Большинство предлагаемых для обучения русскоязычных текстов (взятых из 
учебников, учебных пособий, энциклопедий, прессы или же составленных и адап-
тированных учителем для нужд обучения за неимением подходящих в методической 
литературе) посвящено традициям и обычаям России, Болгарии, Европы, выдаю-
щимся деятелям мировой культуры, науки, истории. В сравнительно-сопоставитель-
ном или описательно-констатирующем аспекте в таких текстах раскрываются ис-
торико-культурные корни ритуалов и праздников, воссоздаётся история и культуро-
логическое значение тех или иных мировых достопримечательностей. Возможность 
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обсуждения вопросов культуры, отражение в сознании учащихся соответствующей 
социокультурной информации, фиксация в памяти сведений обще культурного и 
собственно языкового характера при таком – культуроориентированном – подходе 
создается на основе учебной ситуации „вокруг” текста, какой бы стадии или способа 
освоения текстового материала это не касалось: чтения, слушания, анализа, формиро-
вания собственного текста сходного содержания.  

Так, в период подготовки к зимним праздникам на уроках по русскому языку в 
10 классе в прошедшем учебном году нами была осуществлена определённая система 
работы с текстами соответствующей тематики, имевшая целью расширение пред-
ставлений учащихся о мифологической трактовке событий Рождество, Новый год, о 
социокультурном смысле этих праздников, о культуре празднования названных дат у 
различных народов и в различные исторические периоды. Овладевая соответствую-
щей лексикой, учащиеся знакомились с текстами „Когда и как появилась традиция 
отмечать Новый год”, „Новогодняя ёлка”, „Санта Клаус”, „Дед Мороз”, „Новый год 
на Руси”, „Рождество в России” и др. Работа над каждым из текстов, помимо чтения, 
выборочного или целостного перевода, предполагала, во-первых, использование 
различных по форме „отчётов”, демонстрирующих освоение учащимися текстового 
материала. Например, постижение смыслового и языкового содержания текстов 
„Когда и как появилась традиция отмечать Новый год”, “Новый год на Руси” уча-
щиеся продемонстрировали в виде перечня самостоятельно составленных по тексту 
вопросов. Читая и анализируя тексты „Санта Клаус”, „Дед Мороз”, учащиеся извле-
кали из них необходимые сведения, заполняя таблицу, построенную в сопоставитель-
ном аспекте. Графы-разделы таблицы назывались: „Происхождение и мифологичес-
кие истоки персонажа”, „Назначение/функция персонажа в период празднества”, 
„Внешние атрибуты образа”, „История образа в культуре и искусстве”. Завершаю-
щим этапом чтения и разбора текста „Новогодняя ёлка” явился письменный пересказ. 
А финальным заданием к тексту из учебника, посвященному Рождеству в России, 
стало составление учащимися по аналогии собственного текста (на русском языке) о 
Рождестве в Болгарии. Во всех случаях помимо правильности словоупотребления и 
грамотности формулировок, оценивались точность логико-смыслового постижения, 
широта охвата содержания текста.  

Организация изучения языковой темы на основе текстов культурологического 
характера требует, как правило, синтетических способов деятельности. По классифи-
кации А.Щукина, выделяемые в современной науке группы методов носят название 
„прямых”, „сознательных”, „комбинированных” и „интенсивных” [6]. В частности, в 
нашем случае в обучении русскому языку большей частью мы опираемся на 
„прямой” (или интуитивно-сознательный) метод языкового воздействия на учащихся. 
Учитель говорит в процессе урока преимущественно на изучаемом иностранном 
языке (то есть русском), изредка давая пояснения на языке, являющемся родным для 
обучающихся (то есть болгарском). В российской практике подобный метод обуче-
ния получил название „погружения” (в предмет, в языковую среду, в тему). Думает-
ся, что благодаря применению, с одной стороны, интуитивно-сознательных (прямых) 
методов воздействия на учащихся, а с другой – использованию текстового материала 
о Рождестве, Новом годе, о таких непременных участниках зимнего праздничного 
цикла, как полумифологические персонажи Санта Клаус, Дядо Коледа, Дедушка 
Мороз, Снегурочка – материала, находящемуся на стыке культур, в интеллектуально-
эмоциональной сфере обучающихся происходят важные процессы. На эмоциональ-
ном уровне учащиеся обретают опыт непосредственного переживания бытового 
родства ситуаций зимних празднеств в Болгарии и в России, получают наглядное 
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представление о схожести болгарской и русской культур – той близости, которая 
обусловлена их совместным славянским прошлым, единой социокультурной приро-
дой. Кроме того, изучающие иностранный язык приходят к умозаключению о 
существовании в целостном пространстве мировой культуры неких общих, транс-
культурных сюжетов и образов. Язык и культура в итоге изучаются воистину в 
единстве, в сопоставлении и сравнении. А это, вне всякого сомнения, самым что ни 
на есть положительным образом сказывается на мотивации к изучению „другого” 
языка – языка иностранного, но отнюдь не чужого / чуждого.   

Особо следует остановиться на формах организации проведённой работы с точ-
ки зрения доли индивидуального/группового участия в ней учащихся. Согласно 
последним исследованиям психологов, в процессе обучения в рамках сравнительно 
небольшого по объёму (до 13-15 человек) коллектива или „ролевой” группы у инди-
вида начинают проявляться скрытые (резервные) интеллектуальные возможности. С 
учётом этого обстоятельства работа по теме „Рождественские и новогодние праздни-
ки в России, в Болгарии и во всём мире” проводилась посредством деления десяти-
классников на небольшие группы-двойки (пары из соседей по парте) и/или команды 
(по 4-6 человек). Выполнение некоторых „отчётных” заданий (например, составление 
вопросов, заполнение тематической таблицы) сопровождалось совместной работой 
учащихся, их коллективными действиями. А именно. Учителю представлялся целост-
ный от всей организованной по желанию самих учеников, в зависимости от устано-
вившихся между ними взаимоотношений группы бланк-лист с ответом. Соответст-
венно группа получала единую на всех оценку, то есть каждый из её участников – ту, 
которую заслужила вся команда. На стадии обучения иностранному языку, когда 
пока ещё не все ученики одинаково легко понимают иностранную устную или 
письменную речь, это хотя и позволяет более слабым в той или иной степени 
„скрыться” за спинами более продвинувшихся в изучении языка товарищей, но в ус-
ловиях коллективной деятельности они так или иначе вынуждены взять на себя долю 
труда и участия в общем деле – долю, для них посильную. Мотивированность к изу-
чению иностранного языка не страдает. 

Убедительным свидетельством этого стала работа десятиклассников на за-
чётном занятии, которое было проведено по образцу и подобию популярной в России 
интеллектуальной телевизионной игры „Что? Где? Когда?”. Класс был поделен на 
команды из 5-6 участников. Вопросы, частью составленные самими учениками на 
предшествующих уроках, частью сформулированные учителем, образовали банк 
„вопросы от команды телезрителей командам знатоков”. Выбор вопроса (вопрос 
выбирал капитан команды) происходил вслепую, подобно тому, как в телеигре 
рулетка останавливает свой бег на запечатанном конверте, содержание которого ог-
лашается позже. Получив время на подготовку, команда принимала решение, кто 
отвечает на полученный вопрос и что отвечающему требуется сказать, какой ма-
териал из текстов, работа по которым была предварительно проведена, следует при-
влечь для ответа. Основополагающими требованиями были следующие: 1) участники 
игры должны произносить сообщение (говорить), а не просто зачитывать из текста 
необходимую информацию; 2) выступить с ответом должен абсолютно каждый член 
команды; 3) команда должна была суметь задать встречный вопрос другой команде.  

Реализованная система уроков на культурологическую тему потребовала приме-
нения обучающих технологий, в первую очередь опирающихся на принципы суггес-
тологии. В 60-е годы XX века эти принципы были разработаны болгарским педаго-
гом и психологом Георгием Лозановым [7]. В нашем случае работа с текстами о 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 388

зимних праздниках на основе культуроориентирорванного подхода базировалась во 
многом на эффекте сверхзапоминания, когда восприятие и усвоение информации 
происходило нередко интуитивно, без критического осмысления. В деятельности 
российского учёного-педагога Галины Китайгородской принципы Лозанова прелом-
лены под углом зрения активизации резервных возможностей личности и коллектива 
[8]. Серьезный теоретик и высококвалифицированный практик, Китайгородская 
построила единственную в России научную систему интенсивного обучения ино-
странным языкам, введя и самый термин „интенсивное обучение”. Её метод, отли-
чающийся от традиционных, зиждется на психологических резервах личности и 
коллектива при целенаправленной манипуляции социально-психологическими про-
цессами межличностного группового взаимодействия, благодаря чему учащиеся за 
совершенно мизерное время очень легко и продуктивно перерабатывают большие 
объёмы новых знаний. В практике современного европейского образования подоб-
ные подходы нашли выражение в технологии дебатов [9]. Нами была предпринята 
попытка включить некоторые элементы дебатов в работу по теме „Зимние празд-
ники”, описанную выше.  

В общем и целом опыт убеждает, что акцент в обучении иностранному языку на 
темах социокультурного характера, а тем более проведение занятий такого рода в 
инновационной, новаторской, интерактивной форме, даёт результаты не только поло-
жительные, но и долговременные. Неслучайно к осуществлению учебной задачи, 
поставленной перед ними на заключительных уроках по русскому языку в конце 
учебного года, ученики того же класса отнеслись весьма творчески. В ходе изучения 
темы „Путешествовать – это здорово! Ты давно мечтал увидеть…”, которая вписы-
вается в культурологическую тенденцию обучения, учащиеся сначала выполняли 
всевозможные упражнения из разряда традиционных в методике обучения иностран-
ным языкам, а затем, на итоговом уроке, подготовили и провели „Ярмарку туристи-
ческих дестинаций”. Каждая группа-команда воссоздала в своём выступлении образ 
некой воображаемой, условной туристской фирмы, будто бы имеющей собственное 
наименование, местонахождение, адрес в Интернет-пространстве, контакты 
(телефон, электронный адрес, сайт и т.п.), подготовила рассказ о своем туристи-
ческом продукте (описание туристического маршрута или достопримечательностей 
одной из выбранных ими туристических дестинаций Болгарии). Вниманию „посе-
тителей” (приглашенных гостей-преподавателей и учащихся из других классов) была 
предложена также соответствующая рекламная продукция: листовки, флайеры, 
электронные презентации. Целью всех действий учащихся было привлечение внима-
ния потенциального (воображаемого) „клиента” к услуге своей фирмы – привлечения 
всеми доступными средствами: и содержанием, и формой представления. Цель была 
достигнута. Занятие удалось, потому что удаются любые используемые при изучении 
разделов культуроведческого характера формы и методы, включая нетрадиционные. 
Подобные темы и технологии способствуют интенсивизации обучения иностранному 
языку, ускоривают его. Основной упор в этом случае делается на процессе живого 
общения, что неизменно оказывает стимулирующее воздействие на учащихся: помо-
гает не только гораздо быстрее осваивать лексику, грамматику и фонетику того язы-
ка, который они изучают, но формирует устойчивость интереса в обучении.  
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Abstract: The paper addresses co-teaching as an effective approach of teaching in 
Erasmus+ teaching Mobilities. It outlines the background of this approach and its advantages 
and challenges in the context of Erasmus+ Teaching Mobilities.  
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Резюме:Статията разглежда колаборативното преподаване като ефективен пре-
подавателски подход в Еразъм+ преподавателски мобилности. В нея се представя 
същността на този подход, неговите предимства и недостатъци от гледна точка 
на преподавателя, на база анализ и изводи направени в рамките на две последо-
вателни преподавателски мобилности по програма Еразъм+ от авторите на ста-
тията. 
 

Ключови думи: колаборативно преподаване, Еразъм+, преподавателски мобил-
ности, образование 
 
 

Introduction  
Erasmus+ is the major EU Programme that focuses on fields such as education, 

training, youth and sport. It is open for the period 2014-2020. It is particularly focused on 
education through which European Union tries to overcome critical socio-economic 
challenges such as shocking levels of young people unemployment, erosion of educational 
institutions value, and social detachment amongst various age groups. 

These challenges form a negative trend and put young Europeans and European 
citizens with inadequate professional skills at the risk of long-term unemployment and 
social marginalization. All this is due to the erosion of the value of education. „Too many 
young people leave school prematurely running a high risk of being unemployed and 
socially marginalised. The same risk threatens many adults with low skills.”[1]  

Education in all its forms would play a leading role in the prevention and overcoming 
of highly disturbing socio-economic and cultural issues such as violent radicalization, 
social disintegration and lack of intercultural empathy, which European countries are faced 
with. In that case education plays a far larger role and has a much greater importance than 
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mere knowledge gaining. „The primary purpose of education is not only to develop 
knowledge, skills, competences and attitudes and to embed fundamental values, but also to 
help young people – in close cooperation with parents and families – to become active, 
responsible, open-minded members of society” [2]. Education fulfils all of its purposes by 
creating information and communication fields where new brave ideas are shared and old 
stereotypes are broken. These fields become spheres of shared experiences and peer 
teaching and learning. Thus, an understanding of the culturally, economically, religiously 
and socially different other emerges. Communities with a sense of belonging are created 
and productive relationships are established. The incredible advantages of Erasmus+ as a 
key supranational instrument for promotion of social inclusion and intercultural 
communication are discussed in details in other papers. 

With its main focus on education Erasmus+ gives incredible opportunities to students 
and academic staff to create and develop their own professional competence, talents and 
social capital. The Program supports building academic cooperation networks particularly 
in higher education in order to develop the human capital of Europe. Erasmus+ provides 
„opportunities for cooperation among stakeholders and the exchange and transfer of 
knowledge and know-how” [3] as well as good practices. A good proven educational 
practice is the co-teaching approach, which brings together various academic fields as well 
diverse personal features of lecturers. Its main purpose is to offer students an exceptional 
and effective learning experience. The co-teaching approach is highly productive in 
creating long-term professional relationships and academic involvement. 

An Erasmus+ Teaching Mobility (TM) is generally a lonesome endeavor. Visiting 
lecturers usually carry out their mobilities alone, although this EU Program does not 
regulate that a moblity has to be done on individual basis. The reasons for this can be found 
both in the sending higher education institution (HEI) and in the host one. As far as the 
sending HEI is concerned, the number of ERASMUS+ TM applicants may exceed the 
allotted funding for the institution. Another reason can be the division of lecturers’ 
specialties in different faculties. For example, Public Relations is placed either in the field 
of Humanities or in Business Studies. So, if a lecturer of PR comes from a Business Faculty 
and wants to team up with a lecturer of Journalism to co-teach, it can become an issue to 
solve. This is due to the different perspectives (a business perspective and a humanistic 
perspective) of each lecturer. Of course, the quality of the lecturers’ team relationships is of 
higher importance in this case. An effective co-teaching team is one whose members have 
overcome their personal and professional egos. Other reasons can be found in the scheduled 
teaching in the sending HEI as well as unexpected events. 

For the host higher education institution the main challenge is to manage to fit the 
Erasmus+ teaching mobility lecturers’ classes in their own schedule. Another issue is the 
level of knowledge of the language of instruction that the lectures have.  Inspired by the 
many advantages and despite the challenges of Erasmus+ Teaching Mobilities the authors 
of the article managed to do two teaching mobilities in two consecutive years (2015 and 
2016) at the Polytechnic Institute of Portalegre (Instituto Politécnico De Portalegre (IPP)), 
Portugal. They have experimented with implementing co-teaching as the leading teaching 
approach during the two mobilities with students from the undergraduate programme of 
Journalism and Communication at the Polytechnic Institute of Portalegre (IPP). 

 
History and definitions of co-teaching 
Co-teaching is an idea and method of teaching, which William M. Alexander 

introduced for the first time more than 50 years ago (in 1963) in the USA. Alexander, 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 392

taking into consideration the specific needs of junior age students, proposed the concept of 
co-teaching whereby a team of three to five teachers would be designated to 75 to 150 
students organized on a single-grade or a multi-grade basis (Alexander, 1995). 

After Alexander, Bauwens, Hourcade and Friend (1989) coined the term cooperative 
teaching to describe the joint teaching activates of a general and a special educator within a 
general education setting for the purpose of meeting the needs of all students including 
those with special needs. Bacharach, Heck & Dank, define co-teaching as two teachers 
(teacher candidate and cooperating teacher) working together with groups of students in the 
same physical space; planning, organizing, instructing, and assessing delivery and learning 
achievements together (Bacharach, Heck & Dank, 2004). 

This understanding of co-teaching ties it to training teacher candidates/pre-service 
teachers. It is still largely popular as a joint activity in which one of the participants, who is 
more experienced, better educated and qualified, mentors the other. It is based on the belief 
that „two is better than one” and that it allows to use the power of two or more teachers in 
the same classroom. 

 

Cook & Friend (1995) developed seven strategies for practicing teachers to use while 
guiding and monitoring pre-service teachers. These strategies include:  

 One teach, one observe 
 One teach, one assist 
 Station teaching 
 Parallel teaching 
 Supplemental teaching 
 Alternative or differentiated teaching 
 Team teaching 
 

Even though they remain basically the same, these strategies have been adapted by 
Washut Heck & Bacharach (2010) to meet the concrete needs of prospective teachers. The 
strategies outline the structure and the procedure of how two teachers should participate in 
the planning, designing, delivering and evaluating the instruction. 

Co-teaching is also known as team teaching and collaborative teaching but a deeper 
insight into the method and the existing taxonomy reveals significant differentiations 
between these terms. It is an instructional approach which can be used across subject areas 
not only in primary and secondary education but also in higher education.  

 
Terminology and taxonomies  
One of the taxonomies of team teaching is that of Quinn and Kanter who define team 

teaching as „simply team work between two qualified instructors, who, together, make 
presentations to an audience” [4]. This all embracing definition of team teaching or co-
teaching best describes the way this approach has been understood by the authors of the 
present study. Quinn and Kanter divide team teaching into two big categories – Category A 
and category B. Category A team teaching embraces all situations when two or more 
teachers teach the same students at the same time in the same physical environment. 
Category B team teaching comprises the situations when instructors work together but do 
not necessarily teach the same groups of students at the same time. The authors of this 
paper do not consider Category B as team teaching, respectively co-teaching. Their main 
focus of interest is the situation in which two lecturers teach the same group of students at 
the same time. In this category six models of team teaching have been distinguished by 
Robinson and Schaibe (1995) and Maroney (1995). 
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 Traditional team teaching: Both teachers contribute actively to the delivery of 
content and the development of skills in students. One of them may present a new topic 
while the other develops a mind-map to reinforce learning.  

 Collaborative teaching: Both teachers work together to plan, design and deliver 
the material but instead of using the monologue type of instruction, they discuss ideas and 
theories in front of the students by engaging in productive dialogues.   

 Complimentary/supportive team teaching: One teacher teaches the content 
while the other teacher is responsible for providing extra activities and for developing study 
skills in the students.   

 Parallel instruction: Teachers divide the class into two groups and each of them 
is responsible for teaching the same content and skills to his/her group. This type of 
teaching can be used when students are working on different projects or are involved in 
problem-solving tasks. 

 Differentiated split class: This type of teaching is suitable for mixed ability 
classes. Students are divided into groups according to their current learning needs and each 
teacher works with one of the groups.   

 Monitoring teacher: This type of teaching takes place when one of the teachers is 
responsible for instructing the students while the other takes charge of the students’ 
behavior and understanding and provides support to those who need it.  

 
Research Summary  
Objectives: This study aims to 1) explore the nature, advantages and disadvantages of 

the co-teaching approach 2) study co-teaching as an effective approach of teaching in 
Erasmus+ Teaching Mobilities context. 

Study design and setting: This systematic review of scientific literature draws the 
picture of the nature, the benefits and challenges of co-teaching since its introduction as a 
teaching approach.  A behaviour coded system was developed.  In order to study the effects 
of co-teaching all lecturers’ preparation sessions and the very teaching mobility lectures 
and seminars were video recorded. The videos were studied against the coded system. 

Research methodology: Observation was the used research approach. The research 
method was a controlled (structured) observation. The research method was chosen because 
the data obtained is easy and quick to analyze and the research can take place within a tight 
time frame as the very Erasmus+ teaching mobilities are. 

A limitation of the controlled observation method could be the Hawthorne effect in 
which “research participants may change their behaviour simply because of the attention 
they receive, regardless of the experimental manipulation.” [5] 

The sampling includes five 45 minute preparation sessions and four 60 minute 
lectures and seminars.  

 
Results 

Co-teaching is a highly productive teaching approach used in Erasmus+ teaching 
mobility. The positives for teachers can be: 

 

 CT offers opportunities for mutual support and shared expertise among teachers;  
 CT enables sharing of responsibility for instruction and management and lowers 

stress levels; 
 CT turns the teaching experience into a learning experience for the teachers; 
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 CT helps to overcome academic isolation – teachers get to know each other’s 
approaches, methods, achievements, and personalities.  

 CT enhances both content, pedagogy, collaboration and appreciation of other 
people’s opinion; 

 CT improves the social climate in the classroom by making both teachers and 
students feel at ease to share and contribute much more than in a classroom 
dominated by a single teacher; 

 CT supports establishing of scholarly networks. 
 
Conclusion  
Co-teaching is a method of teaching which enables those practicing it to break out of 

the traditional single-teacher model and stimulates innovation and experimentation. It 
allows for diversity in that teachers of different fields of study, experience, values, and 
mindsets to enrich each other and their students.  

From the perspective of Erasmus+ Teaching Mobility co-teaching has impressive 
benefits both for the professors and for the students. According to the Erasmus Impact for 
2014 the three leading benefits for professors are the opportunity to reinforce the 
collaboration with a partner institution as well as to develop their own competences in their 
scientific field, and the opportunity to experience different learning practices and teaching 
methods. We would like to add the opportunity of co-teaching which will have a strong 
positive effect both on professors and students.  

The co-teaching approach in Erasmus+ Teaching Mobility settings offers the 
opportunity of two teachers from the same higher education institution (HEI) or a lecturer 
from a visiting and a host institution to share planning, decision making, leadership and 
trust. Thus Erasmus+ teaching Mobilities become co-teaching Mobilities and set a common 
ground for different teaching approaches attitudes and collaboration to be practiced. In the 
case of lecturers from a visiting and a host HEI, co-teaching can motivate improvement and 
innovation in both HEIs “through a change of the mindset, or it can have an impact on the 
quality of education provided by these institutions, e.g. by new curricula or different 
teaching methods, which then in turn have an effect again on the internationalization of 
such HEIs” [6]. Co-teaching has the potential to drive this transformation because in the 
case of higher education institutions, co-teaching is based on collaborative cooperation. It is 
“a partnership between professional peers with different types of expertise.” [7] A key 
prerequisite is the building of mutually beneficial relationships (a professional union) 
between the lecturers. 
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ГОВОРНИЯТ ГЛАС КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЗАИМНОТО 

РАЗБИРАНЕ МЕЖДУ ХОРАТА 
 

доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова 
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ 

 
THE HUMAN VOICE AS A REFLECTOR OF HUMAN 

BEHAVIOUR 
 

Assoc. Prof. Evgeniya S. Ivanova, PhD 
 
 

Abstract: This article outlines particular means to improve voice capabilities in order to 
attain success in one’s career and/or personal life through public relations. Special 
emphasis is placed upon breathing as a basis for voice production and resonators’ role in 
the production of speech. Elementary exercises to improve basic voice qualities complete 
this paper. 
 
Key words: tone of voice, pitch, timbre, resonance, expressiveness 
 
 

Говорният глас е толкова важен, колкото и външността, маниерите, умението за 
общуване. Той е този инструмент, с помощта на който се осъществява общуването с 
аудиторията. Взаимното разбиране между хората зависи от техните гласови и говор-
ни възможности. Гласът може да привлече слушателите, да ги убеди в нещо, да спе-
чели тяхното доверие. Може да оживи хората или да ги приспи, да ги очарова или да 
ги отблъсне. Човешкият глас е могъщ инструмент. 

В нормалното общуване гласът инстинктивно отразява отношението ни към 
тези или това, за което говорим, както и към тези, на които говорим. С други думи, 
вътрешните емоционални движения и импулси по рефлекторен път оказват влияние 
върху дейността на гласообразуващите органи, при което гласът получава определе-
на окраска, която ние от опит разпознаваме като израз на дадено отношение. Ако 
особено в детските си години сме общували повече с хора, към които изпитваме ху-
бави чувства, топлотата в гласа ни постепенно се превръща в повече или по-малко 
постоянно качество. Ако сме общували предимно с хора, които събуждат неприятни 
чувства на неодобрение, боязън, страх, омраза, злоба, болка и пр., инстинктивното 
стягане на гърлото, гръдния кош, диафрагмата, челюстите, устните, зъбите и т.н., 
което съответно се отразява на тона, постепенно става привичка и оттам траен белег 
на гласа ни. Сладникаво-звучните гласове, излъчващи неискреност и фалш, не особе-
но приятни именно поради прекалената си мекота и звучност, също се формират във 
връзка с известни качества и предразположения на личността и изразяват определена 
психическа нагласа. Разбира се, нещата не са така елементарни, както могат да ни се 
сторят на пръв поглед. Фалшиво звучащият глас не винаги означава, че притежателят 
му е неискрен и фалшив човек. Възприемането на гласа ни от околните като 
„приятен” или „неприятен” е особено важно за всеки човек, тъй като е свързано с 
обществените му изяви, без които се чувстваме отчуждени и самотни. Не случайно 
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известни гласови навици или, казано на театрален жаргон, щампи, винаги са влизали 
в задължителния кодекс на всяко аристократично или поне салонно възпитание. Дори 
само понятието „културен човек” вече включва и някои гласови навици, най-малкото 
избягване на грубостта, на внезапните амплитуди, които смущават общественото 
спокойствие и събуждат неприятни усещания у слушателя. 

Неприятният глас може да се окаже ахилесовата пета на имиджа на всеки човек. 
Той може да заличи всичките му достойнства. Може да съдейства на една кариера, 
може и да я провали. Съзнанието, че притежаваме хубав глас, дава увереност и въз-
можност за лесно справяне с трудностите. 

Ние слушаме някои телевизионни коментатори с абсолютно доверие. Много от 
тях остават фаворити за дълги години. До голяма степен това се дължи на мелодич-
ния, плътен, спокоен глас, лишен от раздразнителни нотки. Телевизионните комента-
тори, които са привлекателни само външно, доста бързо изчезват от екрана. Остават 
притежателите на красиви аристократични гласове.  

Има друга категория хора, чийто глас предизвиква традиционно възхищение. 
Това са дикторите на класическите музикални радиостанции. Тези хора често прите-
жават приятно произношение. Независимо от това, че много от тях имат по природа 
хубав глас, те много и съзнателно работят над гласовете си. 

В деловия свят много компании не жалят средства за обучение на своите 
сътрудници на семинари или частни курсове по гласово-говорна техника? Правят го 
защото компаниите искат техните ръководители, търговски представители, сътрудни-
ци, отговорници за връзки с обществеността да бъдат добри оратори. За това са необ-
ходими правилно произношение, точна артикулация, добра постановка на гласа. 
Ръководителите трябва лесно да осъществяват контакт с различни хора и да умеят да 
говорят в различни ситуации – от делови закуски до презентации и лекции. Освен то-
ва клиентите и купувачите слушат с желание и не се разсейват, ако презентиращият 
има приятен глас. Това качество може да има важно значение за постигане на финан-
сов или делови успех, а така също и за поддържане на определен имидж. 

Не е толкова съществено какъв е гласът ни по рождение. Важно е в професио-
налната си практика да придобием такъв глас, който ще допринесе за нашето профе-
сионално майсторство и нашата ярка индивидуалност. Можем например да се изба-
вим от чуждестранния или местен акцент, ако строго следим за правилното произно-
шение. Можем да се избавим от гъгнивите звукове, ако умело използваме гласовия 
си апарат. Можем да се научим точно да артикулираме и правилно да произнасяме 
всички звукове. Можем да развием резонансни колебания в гръдния кош и да се 
научим да говорим така, че да ни чуват и в най-отдалечения край на залата без ни 
най-малко напрежение от наша страна.  

Всичко това е по силите ни. Статията е посветена на начина за постигане на 
това. 

Гласът не е просто звукът, който „излиза от устата ни”. Той е нещо неизмеримо 
по-голямо. При правилно използване на гласа в говора се въвлича цялото тяло – от 
главата до петите. Цялото тяло се явява като един музикален инструмент, пораждащ 
гласа. 

За да се задейства гласовият апарат е необходим въздух, доставян от белите 
дробове. При спокоен разговор с друг човек ние само леко напълваме с въздух горна-
та част на дробовете – напълно ни е достатъчно повърхностното дишане. За да се по-
лучи обаче приятен гръден глас, който ще се разнася на голямо разстояние, е необхо-
димо да се диша с помощта на диафрагмата. Тя има много голямо значение за фор-
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мирането на гласа, тъй като играе ролята на помпа за изтласкване на въздуха, който 
вдишваме в белите дробове през гърлото и устата. 

Правилното дишане има голямо значение за снабдяването на мозъка с кислород, 
за поддържане на говорния процес, за преодоляване на напрежението и, не на 
последно място, за създаване на чувство на увереност, което да предадем на своята 
аудитория. Тялото на човека не натрупва кислород, то трябва да го получава непре-
къснато. За да напълним добре дробовете си, трябва да вдишваме отдолу нагоре така, 
че коремът ни да се издува. После да напълним гръдния кош под ребрата, след това  
до подмишниците и да продължим да вдишваме, докато почувстваме, че  дробовете 
ни са се напълнили до самите ключици – да запълним всички резонансни кухини, 
включително гръкляна и носа. Да добием усещането, че сме се напълнили с въздух от 
коремните мускули до гърлото. 

Когато човек диша правилно, той запазва и равновесие на цялото си тяло, и спо-
койствие. Автоматически настройва гласовия си апарат така, че да използва диафраг-
мата. Тази мускулна преграда позволява да се създаде добър резонанс. 

Преди да произнесем първата дума, трябва да направим дълбоко вдишване. Ако 
почувстваме, че дъхът не ни достига, трябва да направим пауза в края на изречението 
за следващото вдишване. Дрехата върху гърлото и талията трябва да бъде удобна и 
свободна. Тогава ще можем леко и без ограничения да дишаме. 

При съвременните чувствителни микрофони неголемите паузи за вдишване се 
чуват. Ораторите често не подозират за това, докато не чуят записа. Постоянните 
вдишвания между изреченията разсейват слушателите. Шумното дишане е повърх-
ностно, то засяга само върховете на белите дробове и устата. Ако човек диша с дол-
ните части на белите дробове и гърлото, тогава дишането е незабележимо. С други 
думи, за да не се чува дишането, то трябва да бъде дълбоко – „да се премести ниско в 
корема”.  

При произнасянето на реч много важна роля играят мускулите на краката. Те 
способстват за правилното разположение на тялото и за запазването на изправена 
поза. Правилната поза е важна за добрата работа на сърцето и достатъчното снабдя-
ване на тялото с кислород.  

Защо ходенето пеш успокоява? Защо хората често започват да ходят от единия 
до другия ъгъл, когато са обезпокоени, неуверени, очакват някакво важно съобще-
ние? Активната дейност поддържа работата на сърцето. 

Стойката на човек зависи от това колко плътно ходилата му се допират в пода. 
Равномерното разпределение на теглото върху краката, изправената стойка с леко 
повдигната брадичка е предпоставка за пълен контрол над гласовия апарат. Така ця-
лото тяло – от главата до петите – участва в създаването на резонанса за красив глас. 
Тоест всеки от нас притежава един уникален инструмент – трябва само да се научим 
да се възползваме от него. 

Когато чуем запис на собствения си глас, обикновено възкликваме: „Нима това 
е моят глас?” Осъзнаваме, че бихме могли да говорим по-добре, но просто не знаем 
как. За целта е необходимо да познаваме основните елементи, участващи във форми-
рането на гласа – тогава ще можем да си изработим собствени методи за неговото по-
добряване. Гласът се създава във вътрешността на нашия организъм, а не само в об-
ластта на гласните връзки. Дълбокото диафрагмено дишане задвижва целия процес: 
гръклянът изтласква въздуха през вибратори, резониращи тъкани и кухини, този въз-
дух привежда гласните връзки в трептене, а артикулационните органи позволяват 
произнасянето на звукове и думи. Когато се усвои правилното произношение и 
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процесът се автоматизира, тогава умението остава завинаги и започва да ни доставя 
удоволствие не само на самите нас, но и на нашите слушатели. 

Най-разпространените характеристики на хубавия глас са: приятен, вибриращ, 
спокоен, добре модулиран, с нисък тембър, доверителен, властен, топъл, мелодичен, 
загрижен, уверен, дружески, украсен с интонация, изразителен, естествен, богат, из-
пълнен, звучен, доброжелателен. 

Най-често срещаните характеристики за лош глас са: гъгнив, рязък или скър-
цащ, дрезгав, треперещ, с висок тембър или пронизителен, плачлив, боязлив, 
несвързан, много силен, много тих и трудно чуваем, безцветен, неуверен, монотонен, 
напрегнат, глътнат, скучен. 

 

Говорът ни е далеч от съвършенството, ако установим някои от следните сим-
птоми: 

 слушателите често ни молят да повторим току-що казани от нас думи; 
 имаме болезнено отвращение или страх от публични изяви;  
 имаме подчертано забележим акцент; 
 гърлото ни се уморява след 10 минутен разговор; 
 забелязваме блуждаещи погледи сред слушателите си, защото говорим моно-

тонно; 
 губим контрол над гласа си в края на дълго изречение; 
 имаме солидна външност, но гласът ни звучи твърде младежки; 
 често, вероятно несъзнателно, използваме паразитни звукове, думи или фра-

зи като „ммм”, „така”, „знаете ли че”, „бих казал/а”, „да речем” или „де 
факто”; 

 имаме навика да въздишаме, да премляскваме или по друг начин да досажда-
ме на слушателите. 

 

Постановката на говорния глас изисква възпитание и усъвършенстване на ос-
новните му качества: резонанс, височина, сила, тембър, експресивност. 

Красивият глас трябва да бъде резониращ, вибриращ. Резонанс – това е резулта-
тът от вибрацията на въздуха в гласовите кухини, т.е. в синусите, носоглътката, грък-
ляна и гръдния кош. За резонанса е необходимо правилно дълбоко дишане. 

Да си представим, че нашите гласни връзки са струни на музикален инструмент, 
а въздухът в гърдите ни – това е елемент (също както лъка на цигулката), осигуряващ 
необходимия резонанс. Ако правилно вдишваме въздух ще дадем на гласните връзки 
оптималното количество от това, което е нужно за тяхното трептене. 

Детето с висок глас привежда в движение много малък обем от въздух. Бари-
тонът с огромен гръден кош привежда голям обем от въздух. Както вече беше казано, 
за обичаен разговор напълно ни е достатъчно повърхностно дишане. Но ако произ-
насяме дълга реч или представяме голяма презентация, на нас ще ни е нужно да уси-
лим гласа си с по-голямо количество въздух. 

Всеки човек има свой висок, среден и нисък регистър. 
Ние можем да понижим гласа си, ако говорим, както аз казвам на студентите си, 

„направо от петите”. Имам предвид следното: когато плътно опираме петите на пода 
и изправяме гърба, диафрагмата ни автоматически се свива, тогава поемаме дълбоко 
въздух докато напълним дробовете си до дълбочините на диафрагмата и освободим 
гръкляна за създаване на по-големи вибрации и резонанс. По този начин заставяме 
гласа си да излиза от източника много по-ниско, отколкото през носната кухина.  
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Ако сме напълно спокойни, у нас отсъства напрежение, което е предпоставка за 
правилната артикулация. 

Има един елементарен начин да проверим дали резонират звуковете, които про-
изнасяме. Трябва да притиснем краищата на пръстите си към гръдния кош и гръмко 
да произнесем срички със сонорни съгласни „мимм-мемм-мамм-момм-мумм-мъмм”. 
Трябва да почувстваме вибрацията на върха на пръстите си. 

Резонансът придава на гласа сила и увереност. Тогава, дори в помещение с 
много хора, резониращият глас ще се чува добре, независимо от шума.  

Височината на тона характеризира височината на произнасяните от нас звуци и 
зависи от честотната вибрация на гръкляна. За високия глас е характерна висока чес-
тота на вибрация, а за ниския – ниска честота на вибрация. За да не звучи гласът ни 
монотонно, той трябва да обхваща най-малко една октава. Това означава четири ноти 
над средата и четири ноти под нея. Някои красноречиви оратори обхващат с гласа си 
две и дори три октави в своя диапазон (това са необходими изисквания за изкусния 
актьор). Високият глас като правило е неприятен за слуха. Той също трудно се под-
дава на записи без изопачаване. Ниските гласове са по-приятни за слуха. Колкото по-
ниско успеем да разположим гласа си, толкова е по-голяма вероятността той да не 
бъде изопачен от усилвателни прибори. При напрежение височината на гласа се по-
вишава. При гняв, уплаха, злоба гласът става рязък и пронизителен. Когато гласът е 
уморен, той става дрезгав, гъгнив. При мъка, тъга, печал, диапазонът и височината на 
гласа се понижават. 

Силата на звука се измерва в децибели. Тя е непосредствено свързана с обема 
на въздуха в дробовете. Когато контролираме силата и енергията на звука, ние регу-
лираме и силата на своя глас.  

При наличието на микрофон не е необходимо да говорим силно, тъй като инди-
каторът за сила може просто да блокира. Регулировката на нивото на звука в съответ-
ствие с естествената сила на глас ни – това е задача на звукооператора. Ако разгова-
ряме със слабо чуващ събеседник, не е достатъчна само сила; за да ни чува такъв чо-
век е необходим също и резонанс. 

На всеки му се е налагало да говори така, че да го чуват на последния ред в го-
ляма аудитория или да разговаря с обикновен тон сред неголяма група предприема-
чи. Чуваемостта на нашия говор зависи от това в какво помещение говорим и до кого 
искаме да достигне нашият глас. Пълнозвучният, богат глас се чува  добре практи-
чески във всички ъгли на всяка стая. Не ни е необходимо да се напрягаме, за да се 
разпространи гласът ни в помещението. Основата на гласа ни трябва да бъде диа-
фрагмата. За да контролираме своя глас, трябва да напълним дробовете си с повече 
въздух.  

Чуваемостта не зависи от силата на гласа. Не е необходимо да се говори силно 
на повишени децибели. Чуваемостта на гласа – това е способност за използване на 
всички принципи за правилно управление на гласа, за да може нашият естествен глас 
да се разпространява равномерно и да се чува добре. 

Тембърът позволява на слуха да идентифицира различни гласове. Ние лесно 
разпознаваме гласа на детето си сред много други гласове. Както някога всеки 
патриций, всеки феодал е имал свой герб, който, макар и по някаква най-малка под-
робност, в горната си част го е отличавала с нещо от другите и е бил единствен, не-
повторим, така и човешките гласове, а в известна степен дори и тоновете на серийно 
произведените музикални инструменти, се отличават по нещо трудно определимо, 
което не е нито във височината, нито в силата и гръмкостта, макар че се влияе и от 
тях, което ги прави единствени, неповторими. Не случайно това качество наричаме 
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тембър (от френската дума timbre, марка), макар че и то като височината и силата 
отразява в съзнанието обективни прояви на звуковото трептене, което пък от своя 
страна е в тясна зависимост от големината и формата на резонаторите. Това от-
ражение естествено се определя и от индивидуалните физиологически особености на 
слуховото усещане. Невъзможно е да си създадем представа за нечий тембър само 
чрез обяснения и сравнения, когато ни липсва непосредственото възприятие, когато 
сами не сме го чули. Затова определенията за тембър имат субективно-психологичес-
ки характер: остър, мек, матов, бляскав, сочен, сух, мазен, горчив, сладникав, цве-
тист, сив, лек, масивен, плътен, тежък и пр. Саксонските народи (а напоследък дори  
французите) въз основа на някакво установено в дълговековния им опит сродство с 
богатството на цветовите усещания използват понятието „цвят на гласа” (tone colour, 
couleur de la voix) в смисъл на тембър. Тембърът е постоянно качество, защото ние 
възприемаме един спектър от незначителни темброви промени като обобщена отли-
чителна проява на даден глас. А всъщност той се променя в зависимост от силата и 
височината на тона, от степента на резонанса и фонетичната база на даден език. Тези 
механизми не могат да се обясняват практически, нито можем да ги направляваме 
чрез съзнателна намеса в работата на съответните мускули, за която дори нямаме 
определено усещане. Също така не можем да променим индивидуалното устройство 
на своите резонатори. Но можем да обогатяваме, т.е. да разкриваме естествените си 
темброви възможности като общо подобряваме резонанса при гласообразуването и 
постепенно – по слухов път, си изградим органично усещане за тембровите промени 
и тяхната психологическа, изразна стойност. Специфичната темброва проява на езика 
се усвоява неусетно заедно с фонетичната база. Но сериозните правоизговорни греш-
ки, като се натрупват в потока на речта, създават едно трудно уловимо, но все пак 
реално усещане за отклонение от характерния тембров спектър на езика.  

За да стане говорът ни изразителен, трябва зрително да си представим това, за 
което говорим. Да внесем жива нотка в нашето произношение, в звуковете, да внесем 
чувство и цвят в говора си. 

Във всекидневния живот нашият говор е най-експресивен в неформален разго-
вор. За да пренесем своето красноречие в официалните представяния, са необходими 
няколко прости практически упражнения: да включим диктофона на запис и да се 
опитаме да забравим за него, докато разговаряме с колеги, приятели, роднини. По-
късно, когато останем сами, да прослушаме записа и да отбележим онези места в раз-
говора, където особено ни харесва изразителността на нашия говор, да не забравяме 
също и онова, което не ни е харесало. Другото елементарно упражнение е всеки ден 
да отделяме време да се упражняваме да четем на глас драматични текстове с необхо-
димата изразителност, като внимаваме тя да бъде естествена, без излишна театрал-
ност. Това е начин да възпитаваме и слуха си. 

Ние сме свикнали със своя глас. Той е резултат от въздействие на много фак-
тори: нашата националност, районът, в който сме се родили и израснали, онези го-
ворни шаблони, към които сме привикнали от детството си, училището, в което сме 
учили, говорът на нашите приятели, нашите учители, които са оказвали влияние 
върху нас. Дори когато вече сме възрастни, на гласа ни продължават да влияят хора-
та, с които работим, нашият съпруг или съпруга, районът, в който живеем, и даже 
някой от нашите съседи. 

Много хора, в зависимост от професионалната реализация, намират за необхо-
димо да променят своите говорни навици. Адвокатът може да завърши университета 
без да придобие култура на говора, докато това не се окаже изключително необходи-
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мо при неговото представяне в съдебната зала. За политическия кандидат местният 
акцент може да се окаже уместен и полезен, докато той говори в своя избирателен 
район. Но започне ли да претендира за национален пост, той неочаквано открива, че 
оценяват говора му по общонационални и дори по международни стандарти. 

За да внесем съществени изменения в своя глас са необходими определени 
волеви качества. Хората, които вземат такова решение, са достойни за възхищение. 
Те променят своите наследствени, изградени още от най-ранно детство, навици. В 
семейството или сред колегите си тези хора може да срещнат неразбиране или осъж-
дане. Но когато постигнат целта си, те получават огромно удовлетворение, защото са 
усвоили една ценна придобивка, която ще им служи за цял живот. За да вземе човек 
решение да се научи да говори правилно и красиво, ще му е нужна подкрепата на 
семейството, приятелите, колегите. Това е начин да издигне културата на своя говор 
до нивото, на което се намират останалите му дарования.  

Винаги е трудно да се разделим с миналото. Промяната на говора изисква време 
и търпение. Не могат за няколко дни да бъдат забравени навиците, изградени още от 
ранното ни детство. Резултатът може да стане забележим само след няколко месеца 
упорит труд. Огромно значение има мотивацията. Възможно е през целия си съзнате-
лен живот в дъното на душата си да сме разбирали, че ни е необходимо да повишим 
майсторството на говора си, но просто не сме знаели как да го постигнем. Можем да 
го направим и сами, като започнем най-напред да се вслушваме в гласовете, които ни 
харесват и да се опитаме да им подражаваме – това е първата крачка по правилния 
път. Трябва да изберем хубав глас, който чуваме по радиото или от телевизионния 
екран и да повтаряме след него изречения, копирайки произношението. Да запишем 
такъв глас, след това да запишем и собствения си глас и да ги прослушаме един след 
друг. Да обърнем внимание на резонанса, темпото, изразителността, отделянето на 
едни или други думи. Да обърнем внимание на артикулацията на съгласните и на 
произношението на трудни чуждестранни думи. Да се отнесем към своя глас крити-
чески, все едно това е гласът на съвсем чужд човек. Да четем на глас поне по 10 
минути на ден. Да четем на глас свои собствени изказвания или водещи статии от 
вестници, да четем на детето си преди да заспи. Да запишем на диктофон или на 
мобилния си телефон някакъв фрагмент и да повтаряме записа ежедневно, докато 
получим такова звучене, което да ни хареса. Тези записи трябва да се пазят, за да ги 
прослушваме всяка седмица и да следим за нашия напредък. И най-важното, да не 
пропускаме всяка възможност за публично представяне и да разглеждаме това като 
благоприятна възможност още веднъж да се поупражняваме – и най-преуспелите ора-
тори и диктори са изучавали изкуството за говорене с години и въпреки това продъл-
жават да се упражняват. В повечето случаи хубавият глас не е случайност, а резултат 
от упорита работа и практика. 

Има хора, които по един начин говорят на публични изяви и по друг – при не-
формални разговори. Това е недопустимо. Ако веднъж сме изменили гласа си, в 
никакъв случай не трябва дори за миг да се връщаме към старите си навици или да 
превключваме на уличен говор. Независимо от ситуацията следва да се използва една 
отработена говорна практика.  

Много е важно да не се сменя височината на гласа от гръдна на носова. Тя 
трябва да бъде една и съща. В противен случай за натренираното ухо нашият глас ще 
звучи фалшиво – като резултат от съзнателно усилие над себе си. Ако веднъж сме ус-
пели да си изградим хубав глас, не бива да се отказваме от него. 

Говорният апарат е много крехък и нежен. Трябва да пазим този деликатен ин-
струмент, а това може да се прави по различни начини. На първо място – да из-



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 403

бягваме прекомерната умора и напрежение като държим мускулите на шията от-
пуснати. Спокойният глас излиза само от спокойно тяло. Напрегнатото тяло причи-
нява напрежение в гласните връзки, повишава тона на гласа, нарушава резонанса и 
понижава чуваемостта. 

Продължителното форсирано използване на гласа изисква дълъг отдих – мълча-
ние. Когато почувстваме, че гласът ни отказва, трябва да направим няколко упражне-
ния за релаксация на цялото тяло. Да направим няколко дълбоки вдишвания, кратка 
разходка, да се усамотим, макар  и за малко, да помълчим. Топлият чай с лимон 
оказва смекчаващо действие върху гърлото. Много диктори непрекъснато пият вода 
със стайна температура и с няколко парченца лимон, за да може гърлото им да се 
чувства комфортно. Певците задължително носят топъл шал, за да предпазят гърлото 
си от колебанията на температурата. Професионалистите, страдащи от запушен нос, 
често промиват синусите си с топла солена вода. С други думи, грижата за гласа ни е 
грижа за основния инструмент, чрез който упражняваме нашата професия – това е 
част от нашето съществуване. 

За да овладеем гласа си, за да можем пълноценно да го използваме като изразно 
средство в живота и, още повече, в професията, преди всичко трябва добре да го 
опознаем. Нещо повече – да опознаем целия му потенциал, всички естествени въз-
можности, които по една или друга причина са останали недоразвити, които в ежед-
невието не използваме достатъчно. А това, разбира се, не е лесно. Да опознаеш гласа 
си, това значи да опознаеш себе си. Това е смисълът на всяка работа над гласа и сло-
вото. Не преследване на някакъв измислен идеал за красив глас, а опознаване и овла-
дяване на собствените ни гласови данни в рамките на естествените физиологически 
възможности. Понятията „красив” и „грозен” глас често се употребяват примитивно 
и, най-малкото, неточно. Само в музиката – при пеенето, където изразната енергия и 
сила е съсредоточена главно в звученето на гласа, където посланието, идеята се пре-
дава чрез музикалните качества и стойности, тези понятия могат да имат абсолютно 
значение, и то не всякога. При словесното общуване музикалните качества имат 
стойност преди всичко като материя на думата във връзка с нейната емоционално-
смислова натовареност и действена цел. В това е може би най-общата и най-
съществена разлика при постановката (възпитанието) на говорния и певческия глас. 
Какво значи „красив” глас когато става дума за слово! Красив е изразителният глас, 
оня глас, който най-точно предава всички отсенки на мисълта, чувството и волята. И 
най-красивият глас от музикална гледна точка в словесното общуване може да се 
възприеме като неприятен или досаден, ако не отговаря на намеренията на притежа-
теля си или просто разсейва вниманието и пречи на възприемането на смисъла. 

Работата над гласа и словото никога не може да се сметне за напълно завър-
шена. С обогатяването на духовния багаж на личността расте и необходимостта от 
по-богати, по-гъвкави средства за неговата изява. И все пак, най-важното условие за 
овладяване и обогатяване на гласово-говорната култура на човека, и оттам на цялата 
му психофизика, си остава неговата лична ангажираност, задълбочената, съзнателна 
и упорита работа над себе си. 
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Резюме: В статията се анализират семантичните особености на епитетите в 
статии от Мартин Карбовски. Вниманието се насочва към метафоричните епите-
ти, сред тях се отбелязват специално хиперболичните, основаващите се на оксимо-
рона, изразените с разговорни лексеми. Разглеждат се и някои метонимични епите-
ти. Обяснява се техният стилистичен ефект. 
 

Ключови думи: епитет, метафора, хипербола, оксиморон 
 
Abstract: The semantic peculiarities of the epithets in articles by Martin Karbovski are 
reviewed ion the article. The attention is focused on the metaphoric epithets, among which 
underlined especially are the hyperbolic ones based on the oxymoron, those expressed by 
colloquial lexemas. Also some metonymic epithets are reviewed. Their stylistic effect is 
explained.  
 

Key words: epithet, metaphor, hyperbola, oxymoron. 
 
 

Терминът епитет е от гръцки произход и означава ‘прибавен, приложен’, т.е. 
епитетът е добавка към началния синоним с цел да се създаде по-ефектен израз, като 
в резултат се пораждат т.нар. плеонастични изрази. 

За първи път терминът се среща при Аристотел в неговото произведение 
„Реторика“. Той преди всичко съветва творците при употребата на епитети да спазват 
определена мярка, защото изобилието от епитети е свойствено на човека, говорещ в 
състояние на афект. Аристотел посочва, че се получава комично впечатление, когато 
към обикновени думи се прибавят украсяващи епитети [1]. 

В епохата на романтизма се достига до пълно отрицание на епитета. Тогава по-
нятието епитет се е покривало с понятието прилагателно. Волтер е казвал, че прила-
гателното е враг на съществителното и е писал цели произведения без епитети. Спо-
ред романтиците епитетът е безполезно, прикриващо безпомощността на автора 
украшение [6]. 

Не всяко определение е епитет. Още в древната римска реторика се различават 
два вида епитети – необходими и украсяващи, и това деление се проектира в теории-
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те на съвременните стилисти. Б. В. Томашевски противопоставя логическото опреде-
ление и епитета. Функцията на логическото определение е да ограничи обема на 
понятието по пътя на разширяване на съдържанието му; задачата му е да индиви-
дуализира понятието или предмета, да го отличи от подобните на него понятия. Епи-
тетът е такова определение, което съхранява обема и съдържанието на понятието. 
Той прегрупира признаците му, издигайки в съзнанието този признак, който може и 
да не присъства. Винаги придава на думата някаква емоционална окраска. Явлението 
епитет е потребност от такова подчертаване на отделния признак не с цел различа-
ване, а за да се придаде на думата особена стилистична окраска; това явление е 
свойствено на всички литератури, на всички времена, на всички народи [8]. 

Ст. Брезински също разграничава логическото определение от епитета. Той по-
сочва, че „едновременно с тези синтактични функции на прилагателното име то, при 
определени условия, проявява и своите стилистични особености – например може да 
стане художествено определение (епитет) или пък логическо определение – когато 
няма емоционално-художествена, а само смислово-детерминираща функция“ [2]. По 
отношение на термините от римската реторика Ст. Брезински уточнява, че в съвре-
менната стилистика с термина епитет си служим само когато се отнася до „украся-
ващите епитети“, а „необходимите епитети“ днес определяме като логически опреде-
ления [2]. 

З. И. Хованска посочва, че епитетът е определение, изпълняващо стилистическа 
функция и включващо се в литературното произведение в реализация на естетическа 
функция [9]. 

От синтактична гледна точка епитетите могат да бъдат съгласувани и несъгла-
сувани определения, приложения, сказуемни определения, съставно именно сказуемо 
[2]. 

Отделните автори определят различни видове епитети. Обръща се внимание на 
постоянните епитети, характерни за народното творчество (тънка снага, ясен месец), 
като между тях се отбелязват и тавтологичните епитети, където има повторение на 
еднокоренни думи (тънка тънковита, млада младина). Отделна група са съставните 
епитети, които са сложни думи и към които се отнасят омировските епитети (розово-
пръста, лилийнораменна). Друга класификация ги дели на зрителни, слухови, статич-
ни, динамични и др.; двойни, тройни. Най-полезно за нашето изследване е групиране-
то им на неметафорични и метафорични (хиперболични, литотни, метонимични и 
др.) [5, 7, 8]. 

Употребата на епитета в публицистичните текстове се отличава с някои особе-
ности. М. Велева отбелязва, че „като едно от класическите средства за изразяване на 
емоционална оценка той се употребява умерено в публицистичния стил, тъй като 
притежава функционално-жанрова характеристика „поетично“, „художествено“. За 
да е целесъобразна употребата на епитети в публицистичния стил, тя трябва да бъде 
подчинена на целите и задачите на конкретния журналистически текст, на съответст-
ващата му емоционална тоналност [4]. 

Същото мнение изразява и Ст.  Брезински. Според него „ в журналистическата 
практика „украсяващите епитети обикновено се смятат излишни, тъй като те създават 
впечатление за натруфена реч“… „Епитетът е ненужен в логически смисъл, когато 
няма съществено значение за хода на разсъжденията. В журналистическата практика 
такива „поетични“ определения – епитети почти винаги се посрещат с неодобрение 
от читателя – той иска стегната информация за събития  и факти, а не опоетизиране 
от такъв вид“ [3]. 
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Като всички публицистични текстове и статиите на Мартин Карбовски не са бо-
гати на епитети. Срещат се предимно метафорични епитети, израз на емоционалната 
авторова оценка и критичното му мнение за поставените проблеми. Най-ярки по въз-
действие между тях са хиперболичните, оксиморонните и съдържащите разговорни 
лексеми епитети. Ще обърнем внимание и върху семантиката на метонимичните 
епитети. От синтактична гледна точка наблюдаваните епитети са най-вече съгласува-
ни определения и по-рядко са в групата на съставно именно сказуемо. 

Метафоричните епитети нямат общи семи с определяемата дума, към която се 
отнасят. Съчетаването им се осъществява в резултат на пренос на качества от един 
обект върху друг въз основа на някакво сходство между тях. 

- Реално смачканото ни настроение е част от едно друго усещане – усещане 
за олевяване и за несправедливост (Стандарт, 22.11.2008) (Семата ‘нагънат’, ‘неиз-
гладен’ се пренася от дреха, хартия върху настроение, притежаващо качествата 
‘неприветливо’. ‘нещастно’). 

- На идеята на един мъгляв протест излязоха хиляди недоволни хора 
(Стандарт, 15.01.2009) (Семата ‘неясен’се пренася от небе върху протест, който е 
представен с неизяснени идеи, искания). 

- Водата ядеше по пътя асфалт на огромни хапки. Компрометиран асфалт 
(Стандарт, 11.02.2012) (Семата ‘злепоставен’ се пренася от човек върху асфалт, 
като обектът се олицетворява с качеството ‘загубил доброто впечатление за себе си’). 

- Една тиха и отчаяна новина се промъкна из медиите и затихна 
(Lentata.com,10.02.2016) (Семата ‘безнадежден’ се пренася от човек върху новина, 
която е олицетворена с качеството ‘липса на вяра и надежда’). 

- Усещате ли несигурното полюшване в пластовете на нацията, сеизмичната 
вяра, че е сам и предаден ( Lentata.com, 24.01.2016) ( Семата ‘земетръсен’ се пренася 
от вълни, движение върху вяра, като на обекта се приписват качествата ‘несигурен’, 
‘нестабилен’, ‘колеблив’). 

- В следващия пример епитетът не само е метафоричен, но и е изразен чрез 
лексема оказионализъм, което засилва въздействието върху мислите и чувствата на  
адресата и внушава образно и емоционално крайно негативната оценка на автора: 
Убива ме всичкото скудоумие наоколо. Дори въпросът „Кой?“. Никой не назначи 
Пеевски. Той се назначи сам. Зад него стои, обаче, друга сила. Цяла партия, която 
ползва гласовете на превърнатия в сган народ, парчета вживотнени „българи“ 
(Lentata.com, 19.06.2014) (Семата ‘животински’ се пренася от животно върху хора, 
като целта е да им се припишат отрицателни характеристики, да се представят като 
загубили човешката си същност. Проявява се стилистичната фигура анимализация). 

Част от метафоричните епитети са хиперболични, основаващи се на преувели-
чение на определения признак. Някои събития предизвикват бурни емоции у автора, 
които най-често са с негативна насоченост. Израз на неговото състояние на афект са 
главно хиперболичните епитети. Със своята експресивна сила, надхвърляща нормал-
ното емоционално състояние, те разкриват авторовия гняв и негодувание, стигащи до 
крайност (Знам, че там се въртят сделки с крадени предмети, че там лихвите по 
заеми са смъртоносни (Стандарт, 2.08.2010); Разпознавам Орлин Алексиев, собст-
веник на автокъща А2. Срещу него преди време имаше чудовищни обвинения от 
страна на прокуратурата (Lentata.com, 26.04.2016); Изборите в Германия (не е за 
вярване, но помислете!) ще се българизират по най-гротескния начин (lentata.com, 
9.01.2016);  Голямата награда. Милиони. Злато, килограми  злато. Не познавам по-
алчни и бедни хора, извънземно бедни, космически алчни ( Lentata.com, 16.12.2015); 
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Неистова радост у всички тия 2000 човека, избрани те да са на власт, докато вие 
измирате (Lentata.com, 3.11.2015). 

Особено оригинални и въздействащи върху разсъжденията на адресата са 
епитетите, основани на оксиморона, т.е. върху съчетаването на взаимно изключващи 
се , противоположни признаци (Това е поредният комфортен траур (Стандарт, 
29.05.2009) (епитетът комфортен съдържа семата ‘удобен’ и се противопоставя 
смислово на лексемата траур, която има семите ‘нещастие’, ‘тъга’); Властта обаче 
се изкушава да бъде похвалена. И ако в това има човещинка, то да пишеш и да пееш 
за институция е една от най-големите поетични свинщини (Стандарт, 6.07.2010) 
(епитетът поетичен включва семите ‘лиричност’, ‘изящност’, ‘красота’, противореча-
щи на семите ‘мръсотия’, ‘зловоние’ в лексемата свинщини); Живеем в страната на 
абортираните живи хора (Стандарт, 2.12.2010) (тук във фигурата на оксиморона 
се противопоставят два епитета – абортиран, съдържащ семата ‘мъртъв’, и жив, но-
сещ семата ‘който диша и има жизнени функции’). 

Част от метафоричните епитети са разговорни лексеми, което внася непринуде-
ността на живата реч. Между тях най-често се срещат жаргонизмите, което придава 
на текста духа на разкрепостеност, характерен за изказа на младите хора (Така 
разказана, тази реклама може да ви се стори много по-готина от ходещото момче 
с пилешките крака. Но този продукт, така направен, (като за много дърта 
провинциална кабеларка), е, честно казано, отвратителен (Стандарт, 27.10.2007);  
„Фолк – дивите“, както ги наричат по най-тъпанарския начин всъщност не 
продават страшно много албуми. „Ъпсурд“ продават повече от тях….Моделът на 
„Ъпсурд“ е маргинален, той не формира и толерира тъпашката концепция за 
успех, а я коментира (Стандарт, 21.01.2008); Вместо да водят битка за негласува-
щите и да бъдат заглушени несериозните и чалгаджийските кандидатури, сериоз-
ните партии чакат да видят  конкуренцията (Стандарт, 13.04.2011); Защото на 
тъп народ му дай тъп театър. И предан съюз на артистите (Lentata.com, 
24.02.2016); Големите вземат големия келепир, ние вземаме малкия келепир. 
Келепирени остатъци вземаме ние (Стандарт, 13.06.2009) (турска дума); Оскотя-
лата тото-надежда, наследена от социализма, преминала през уникалната алчност 
на пирамидите, днес е отново сведена до идеята, че можеш да спечелиш много, 
като дадеш малко, почти нищо (parallelreality-bg.com, 21.01.2010) (вулгаризъм). 

Метонимичните епитети в повечето случаи се основават на постоянна връзка 
между обектите по цвят – цветът на знамето на дадена политическа партия се 
пренася върху друг обект, свързан с нея (Кардинално тогава на власт дойде темену-
женосин авторитаризъм (Стандарт, 10.01.2008); А ние, българите, леко набити от 
новата демократична полиция, така и не разбрахме, че ако един път сме се пребо-
рили гениално за идеята да няма червени управници като Виденов, то битката сре-
щу полицията и системата за промяната започва едва сега (Стандарт, 10.01.2008); 
На политическия ринг в червения ъгъл се задава безпрецедентна конкуренция. 
Докато в синия Бойко Борисов все повече се опитва да ни убеди, че няма алтерна-
тива (standartnews.com, 6.03.2012); Ако човек не мисли в червено, но мисли прагма-
тично и политически, трябва да си  зададе въпроса кой е по-добър червен вожд от 
двамата (standartnews.com, 6.03.2012). 

 При един от метонимичните епитети  по цвят асоциацията е с цвета на кожата 
на човек, съотнесено към друго негово качество – акцента при  произношението му 
(Вместо този бизнес да отшуми и балъците да свършат, днес телефонните 
„терористи“ с лек кафяв акцент си отварят свои, нови международни отдели. 
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Предприятието работи просто – трябваше ти циганка с турски език, статисти, 
които играят нейни загрижени роднини, обикновен скайп и балък от Турция 
(Lentata.com, 12.08.2014). 

Интригуващи със смисъла си са два метонимични епитета, основаващи се на 
постоянна връзка по време (Ние сме беззъбо общество и искаме да ни накърмят. 
Така споменът за топлотата на гърдата и детството се връща. Но ако сме честни 
и имаме огледало пред себе си, ще разберем, че сме беззъби не защото растем, а 
защото умираме. Така ние накърмихме с биберонен смисъл една сенилна нация, 
която не се ражда, но пък се третира като изключително кърмеща (Lentata.com, 
27.03.2015) (Епитетите беззъбо и биберонен  съдържат семи, свързани с времето от 
първите месеци в живота на човека. Отнесени към съответните обекти в текста, 
епитетите им приписват преносно качества – общество, което не е способно да се 
противопоставя, което е пасивно, което иска само да го обгрижват. В същото време 
епитетът беззъбо съдържа и противоположна сема, свързана по време със старостта, 
асоциация, която авторът директно прави в текста. Така на обществото се придава и 
качеството ‘остарели възгледи за някои норми на поведение в обществото’) 

От синтактична гледна точка повечето епитети дотук бяха съгласувани опреде-
ления. По-рядко се срещат епитети в групата на съставно именно сказуемо (Знаем, че 
там се въртят сделки с крадени предмети, че там лихвите по заеми са смъртонос-
ни (Стандарт, 27.10.2007); Меко казано това е нахално и стресиращо, но реклама-
та беше изпълнена доста приятно (Стандарт, 27.10.2007); Българи оставят къщи-
те си на цигани. Циганите се местят – едната къща вече е оглозгана. Да потърсим 
друга (Lentata.com, 10.02.2016). 

В статиите на Мартин Карбовски преобладават метафоричните епитети, които 
са много по-въздействащи върху мисленето и въображението на адресата с преноси-
мостта на своите образи. М. Карбовски е оригинален и провокативен автор, често 
пъти неодобряван като стил и прямота на изказа, но винаги критично настроен и 
отстояващ собствената си позиция. 
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Abstract: In Polish historical and cultural consciousness, Siberia is the land of Polish 
martyrdom. From deportations after downfall of November and January Uprisings (XIXth 
Century)  toGUŁag`s hell, it has been the land of suffering and despair for Poles. The aim 
of the paper is analysing changes in depictions of Siberia in literature, journalism, 
historiography, memoirs, movies, and public discourse. By using terms derived from varied 
human sciences, such as philology, anthropology of cultures, cultural studies, including 
postcolonial studies and imagology, I try to answer why a martyrological, Romantic myth  
of Siberia is still vivid in Polish public discourse, whereas contemporary literature and 
reportage are trying to undermine it. The depiction and imagology of Siberia in Polish 
literature, movies, journalism, and public discourse could be understood as an example of 
“cultural wars” (L. Koczanowicz) and a postcolonial example of thinking about “Others”, 
especially Eastern, based on orientalism (E. Said) I  will be analysing among others: 
literature- Anhelli, by J. Słowacki; Dwanaście lat w kraju Jakutów  [Twelve years in the 
Jakut`s country] by W. Sieroszewski, Lód [An Ice] by J. Dukaj, Jakuck. Słownik miejsca 
[Jakuck. Lexicon of the Location] by M. Książek, Przez dziki Wschód [Through Wild East] 
; Długi marsz do wolności [The Long March to Freedom]; Droga umarłych [The Road of 
the Dead] by Tomasz Grzywaczewski; movies - Long Walk Expedition Plus; The Way Back 
(Dir. P. Weir); Syberiada (reż. A. Konczałowski); Syberiada polska (dir. J. Zaorski). 
 

Key words: Siberia, myth, phantasmatic literary myth, postcolonial studies, geopoetics, 
historiography, cultural studies, anthropology of culture. 
 
 

In Polish historical and cultural consciousness, Siberia is the land of Polish 
martyrdom. From deportations after downfall of November and January Uprisings (XIXth 
Century) through Gulag`s hell, Siberia has been the land of suffering and despair for Poles. 
This way of depiction of Siberia is extremely vivid in Polish culture, and  still influential. 
The aim of this article is analysing changes in depictions of Siberia in literature, journalism, 
historiography, memoirs, movies, and public discourse. By using terms derived from varied 
human sciences, such as philology, anthropology of cultures, cultural studies, including 
postcolonial studies and imagology, I try to answer why a martyrological, Romantic myth 
of Siberia is still vivid in Polish public discourse, whereas contemporary literature and 
reportage are trying to undermine it.  

In this article, I will try to create a holistic vision of human sciences, as combination 
of literature, anthropology, geography, history, politics, journalism. This comprehensive 
scope is very important to see why Siberian myth prevailed in Polish cultural 
consciousness. I believe that nowadays, holistic attitude in human sciences is the only way 
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towards understanding of contemporary culture and its changes. Fragmentary analysis,  
made from traditional, partial academic points of view (anthropology, history, literary 
studies, cultural studies) is able to give us only partial insight. More importantly, staying 
within the traditional areas of academic research,  may cause mistakes, since the outcome 
of such work is from the beginning faulty due to incompleteness and lack of 
comprehensiveness. It is my strong belief that that only through integration of human 
sciences, it is possible to achieve a wider perspective in our research.   it is a strong answer 
to the growing disintegration and fragmentarization of contemporary, post-postmodern 
culture.  

In the first place it has to be observed that Poles attached to the Romantic myth of 
Siberia as a land of their martyrdom, have often forgotten that they were  not the only 
nation who  exiled and suffering katorga (penal servitude). Then, there is the issue of 
onomastic. In Polish, Siberia is a neutral word, whereas Sibir (from Russian) is linked with 
imaginary, phantasmatic complex of Polish martyrdom. It is the word of the oppressed, of 
victims1. Interestingly, in the context of Sibir`s  symbolic meaning, Sib-ir means „sleeping 
land”2 in the language of native inhabitants of Sibir, Yakuts. Of course, this Yakutian name 
refers to the Siberian permafrost, but let us notice that  even in aboriginal Siberian 
languages this land hasa  phantasmatic, „dreaming” character… 

While  speaking about Siberia, we should keep in mind such useful methodologies 
and paradigms as imagology (a postcolonial tool for showing the manner of depiction of 
other nations, full of stereotypes and ethnic prejudice; it is the realization of the 
ethnocentric point of view3) and orientalism (E. Said4), elements of postcolonial studies` 
methodology. Edward Said observed that cultural representations based on orientalism, the 
western patronizing perceptions and fictional depictions of „the East”, were and remain 
inextricably tied to the imperialist societies who produced them, which in turn makes many 
orientalist works inherently political and servile to power, and thus intellectually 
suspicious. Orientalism influenced the development of literary theory, cultural criticism, 
and the field of the Eastern studies, especially regarding the way academics and writers 
practice their intellectual enquiry when examining, describing, and explaining the East. 
Said`s counter-lecture shows how the subaltern is oppressed by the hegemon by means of 
imperial, hegemonic discourse of „power and knowledge” (M. Foucault). I will argue that 
analysing the manner of Siberia`s depiction in Polish culture has to be supported by 
postcolonial studies statements. Another applicable methodological instrument is  
geopoetics. The spatial turn shows that specific locations (towns, lands, nations, nature, 
wildlife, environment) are social, imaginary, produced facts rather than being natural In this 
scope, cultural representations of specific places has been produced and changed in varied 
cultural, political, historical scopes5. Representations of places are a cultural and mental 
construct. We should be aware of the narrative nature of the representation of specific 
places and we ought to apply to it the same methodological tools as for the literature. 

                                                 
1 Z. Kopeć, Polski dyskurs syberyjski, In: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs 
postzależnościowy dawniej i dziś, red. H, Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013, s. 151-170. 
2 Cf. M. Książek, Jakuck. Słownik miejsca, Wołowiec 2013. 
3 M. Beller, J. Leersen (eds.), Imagology. The cultural construction and literary representation of 
national character. A critical survey, Rodopi: Amsterdam&New York, 2007. 
4 E. Said, Orientalism, Pantheon Books, Division of Random House, New York 1978. 
5 D. Lawrence-Zuniga, S. M. Low (eds), The Anthropology of Space and Place. Locating Culture, 
Malden, Oxford, 2003; E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych  teoriach i 
praktykach literackich, Kraków 2014.  
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Putting geopoetics in the centre of the analysis of the depiction of Siberia in Polish culture 
allows to achieve a holistic vision of this land,  constructed with data gleaned from varied 
sciences, and different kinds of art.   

The depiction and imagology of Siberia in Polish literature, movies, journalism and 
public discourse could be understood as an example of „cultural wars” concerning opposite 
political visions of the past and conflicting worldviews6. The major elements of Siberian 
nature’s and wild life’s imagology are boundless snow fields, endless winter, horrid frost, 
severe and cruel tayga, szatun (human-devouring bears), mosquitos, swamps, wolves, no 
food, nature is the best guardian of exiles, it is acruel land which  tried to kill all deportees. 
This is no-man’ s land, where the Russians govern with iron fist with the help of nature. 
This is hell, Polish Golgota, „ziemia umarłych”, land of the dead. Thus, in the literature the 
Wild East construct (conf. Wild West) was created. In Wacław Sieroszewski`s short stories 
and novels (Na kresach lasów, 1894, At the end of the forest; Czukcze, W matni/Deadlock ) 
Siberia is depicted in the same manner as the one used by Jack London (White fang), James 
Oliver Courwood, or Fenimore Cooper, also in the figure of American trapper, hunter.  
Native Siberian nations (Evenks, Yakuts, Buriats, Czukcze) are supposed to be horrid, 
savage people, who hate Poles and other exiles, with no civilization, wild, fierce rites, 
shamanism as an unnatural (sic!) religion. Balaghan, Yakutian word for housing estate 
means in Polish language via Russian mess, chaos, disorder. Such representation has an 
obvious, postcolonial, oriental background. It is surprising that Polish deportees share such 
imagology with Russians, the hegemons. But in Siberia Poles tended to identify themselves 
as participants of the Western (higher) civilization. In the perception of Siberian native 
nations Poles and Russian are partners, notwithstanding the fact that in Polish imagology 
Russians are members of Eastern civilizations. So, maybe Siberia (part of Russian empire) 
is a kind of mirror, negative example of civilization?  

Untill 1914 150.000 Polish exiles resided in Siberia at one time or another7. Most of 
Polish exiles were convicted to katorga/ penal servitude, they suffered living in horrid 
conditions. However, it has to be remembered that well educated exiles (teachers, doctors) 
obtained special privileges. Doctors could run freely their own  medical practice, teachers 
could conduct private tutoring. More importantly, many Poles chose service in Siberia 
voluntarily, they were members of official administration of Russian Empire and worked in 
Siberia during the age of conquest of the Far East. Some of them made magnificent career, 
for instance Alfons Poklewski-Koziełł (1809-1890), a businessman, social activist, one of 
the most opulent man in Siberia, owner of distillery, mine of gold and emeralds, and one of 
the instigators of Trans-Siberian Rail Road8. Poles often voluntary serviced in Russian 
army, as did general Alfons Szaniawski (1837-1905), married with Maria Aleksiejewna 
Rodstwienna, owner of gold mines in Amur. He accumulated a fortune and moved to 

                                                 
6 L. Koczanowicz, Post-postkomunizm a kulturowe wojny, „Teksty Drugie”, no 5, 2010, s. 9-21. 
7 Between 1906-1909 Poles are 34,9% of deportee on Siberia, Russians 36.6%; 1770-1760: first Poles 
deportees in Siberia were Bar confederates: 6-10 thousands; in the turn of XVIIIth and XIXth Century: 
Kosciuszko's insurgents; Poles from Napoleon`s Bonaparte army: 10 thousands; 1823- Members of 
Towarzystwo Filomatów i Filaretów (students’ patriotic organization) 200 people. after collapse of 
November Uprising (1830-1831): 10 thousands; 1840-1855 members of patriotic organizations; after 
collapse of January Uprising (1963-1864) 20 thousands; 1870-1914: members of socialist organizations, 
cf.. Caban, Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i 
rosyjskich/radzieckich, „Przegląd Historyczny”, T. CV, 2014, z. 4, s. 99-123.  
8 cf. Polacy na Syberii: Polscy Rockefellerzy, 2005, Documentary movie directed by By Jadwiga 
Nowakowska. 
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Moscow. Afterwards, he became a member of Russian aristocracy. Historians emphasize 
that Poles often married Russian high society women from  Siberia. Those marriages were 
usually happy and long-lasting. Szaniawski and Poklewski-Koziełł were philanthropists and 
they  supported Polish exiles. Curiously, in Poland we hardly remember such Poles in 
Siberia. Alfons Szaniawski is not even mentioned in Polish wikipedia and Poklewski-
Koziełł has only a brief note. This fact is a strong confirmation of the attachement of Poles 
to the Sibirak myth. In Polish opinion Sibir is above all the land of suffering and 
martyrdom.  

Many of Polish exiles in Sibir made  significant academic careers,  becoming well-
known explorers of Siberia. Wacław Sieroszewski, „Sirko” (1858-1945) was an 
anthropologist, author of remarkable work Jakuty (russ. ed. In 1896). The Polish title of this 
work is 12 lat w kraju Jakutów (1900). This splendid ethnographic book was prized by 
Imperial Geographical Society with a golden medal and until today has been the basic 
monograph of traditional Yakutian culture. Sieroszewski was exiled to Siberia in 1879, he 
married a Yakutian girl, had a daughter. The work Jakuty cannot be overestimated. Today, 
when Yakutian cultural self-consciousness is waking up, this book lives a renaissance. 
After soviet destruction of shamanism, modern Yakutian shamans teach themselves 
kamłanie (shaman magic practices) from Sieroszewski`s Jakuty.9 It has to be observed, 
however, that in Jakuty Sieroszewski is strongly objective as an ethnographer and 
anthropologist, but in his short stories such as Czukcze (1911) he used to speak as hegemon 
with orientalism poetics. Czukcze are very primitive, have no manners, they trade with 
Polish businessman Stefek for proverbial beads (like native Americans), they are cruel, 
uneducated, ferocious but unfair, they are drunkards. Czukcza man is called „wonderful 
example of mate” (p. 10), they language is called „reindeer-like”, Stefek is very angry that 
dirty, stinking Czukcza is sleeping on this „white, European pillow” (p. 10). The 
protagonist, Polish exile Stefek despises Czukcze and sees himself as a better person, 
member of genuine, western civilization. In Sieroszewski`s novels Poles exiles often are 
helpless when they have to trade with natives, and natives cheat Poles while trading. 
Sieroszewski`s protagonist frequently suffered a defeat. He failed in his attempt to make 
friends with native tribes and to „civilize” them (especially in hygienic behaviours). He 
discovered that such attempts did not make any sense. Sieroszewski as ethnographer was an 
academic, but as a writer he was an exile, so he often used to assume the perspective of 
Polish exiles who  despised natives, or were afraid of them. Thus, to gain a wider 
perspective, anthropology should be supplemented with literary studies. It is a confirmation 
of necessity of holistic perspective in human sciences. The next Polish exile oin Sibir  to be 
remembered is Edward Piekarski (1858-1934). He was a linguist, author of A Dictionary of 
Yakutian Language, still a basic dictionary of this language. Jan Czerski (1845-1892) was 
an explorer, geologist of Siberia. He was convicted to katorga due to his involvement in 
January Uprising. He was the first man to create a geological map of Baykal Lake. He 
undertook many geographical expeditions with Imperial Geographical Society. In Siberia 
several mountains are named after him. Bronisław Piłsudski (1866-1918), brother of Józef 
Piłsudski, was an ethnographer who recorded on wax rollers the language and rites of Ain 
nation from Sachalin. Michał Książek, a young Polish reporter (author of Jakuck. Słownik 
miejsca) reminded that in fact Siberia was conquered for the tsar by Antoni Dobryński 
(XVI/XVII Century), who founded the first fortress in Yakutian land. Dobryński was a war 
prisoner and  served the first Romanov tsar in the army. Polish explorers and exiles such as 
Sieroszewski, Piekarski and Czerski may be put in a row with David Livingston and Henry 
                                                 
9 Cf. M. Książek, Jakuck. Słownik miejsca, op. cit.  
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Morton Stanley, discoverers of Africa. They were Polish exiles, subjects of Russian 
Empire, but in Siberia, land of their martyrdom, they became very influential. Sometimes, 
they considered themselves members of hegemon`s culture, as did Sieroszewski in his short 
stories. This is an example of postcolonial mimicry10 and comprador class when the 
postcolonial subject has taken the cultural pattern of the hegemon as his own and  worked 
in the Empire`s administration or academic societies, for the benefit of hegemon. 
Sieroszewski, Piekarski and Czerski were very respected in Moscow, inter alia in Russian 
Imperial Geographical Society. It cannot be said that Poles are very proud of their 
achievements. In Poland, they are forgotten outside the academic circle. We do not want to 
remember successful careers of Poles in Siberia, attached as we are to the martyrological 
Romantic myth.  

This myth was born after 1823, when members of students, patriotic organization 
Towarzystwo Filomatów i Filaretów were exiled to Sibir. Adam Mickiewicz, Polish 
Romantic bard, wrote in Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego (1832) that for Poles, 
Siberia was a land of martyrdom and atonement, but most of all a symbol of virtue and 
spiritual force of Polish nation. In Dziady (IIIrd part,1832) Polish students sing in Russian 
prison  „Nie dbam jaka spadnie kara/ Mina, Sybir czy kajdany” „I do not care what penalty 
falls: Mine, Sibir or chains”. Dziady, IIIrd part, is a foundational literary work of art for 
Sibir martyrdom myth, Polish Messianism, and will to fight the Russian rule. Jan 
Sobolewski tells other prisoners about Sibir`s hell, death of adolescent students, suffering 
of exiles` mothers. His story is a boundless depiction of Sibir as Golgota for Poles. Juliusz 
Słowacki, the second great bard of Polish romanticism,  in Anhelli (1838) gave a very 
pessimistic vision of Polish future. The action of this poem takes place in Sibir. Anhelli is a 
young exile, son of deceased father, who was chosen by Siberian shaman as a saviour of all 
Poles. He had to take on his shoulders the burden of suffering of all Polish exiles. Poles in 
exile had no hope, they had been defeated. After Anhelli`s death the shaman made a 
prophecy. Poles in Sibir will arise and they will become a strong nation someday. Sibir is 
depicted as a land of the dead, there is only snow, it is frozen, no sun, and the death. What 
is extremely interesting and confirms  the phantasmatic background of this myth, 
Mickewicz and Słowacki actually had never been in Siberia. Their romantic, extremely 
influential and vivid depiction of Sibir as a land of martyrdom was based on memoirs and 
oral relations of the few exiles who  managed  to escape or return from Sibir, and of their 
families 

The romantic myth of Sibir prevailed through the XIXth Century and was reborn in 
XXth Century, during IInd World War. Soviet Russian government deported nearly 2 million 
Poles to Siberia. They were forced to work in the Gulag system. In 1996 the journal 
„Zesłaniec”/ „Exile” was established, published by Główny Związek Sybiraków Polskich 
(Society of Polish Sibiraks). This periodical continued the Romantic myth of Polish 
Golgota, which could be observed in almost every one of its articles. .  

The most important Polish literary work   depicting Gulag`s hell is Inny świat. Zapiski 
sowieckie, the literary masterpiece by Gustaw Herling-Grudziński (1949-1950, published in 
English in 1951: A World Apart: A Memoir of the Gulag). Herling-Grudziński was a 
prisoner in Jercew gulag, near Archangielsk. This work is linked to Fyodor Dostoevsky`s 
Wspomnienia z domu umarłych: The House of the Dead (1862). It is very interesting 
because obviously, Dostoevsky was not very fond of Poles and as a Russian, he was a 

                                                 
10 Homi Bhabha, Of mimicry and man. The ambivalence of colonial discourse, In: The Location of 
Culture, Routledge, London 1994, p. 85-92 
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member of the nation who convicted thousands of Poles to katorga. Inny świat should be 
put in the same literary category as Varlam Shalamov’s Opowiadania kołymskie (The 
Kolyma tales) and Aleksandr Solzhenitsyn’s Arhipelag Gulag. A comprehensive analysis 
of these works is beyond the scope of this study, so I can only say that Herling-
Grudziński`s diary lived through the peak of public interest after 1989, but even in PRL 
period it was a basic literary work for people of anti-Communist opposition. After 1989 and 
the end of communist system and the abolition of censorship, Polish martyrdom in Sibir 
became one of the most important topics for movie directors, journalists, writers, and it is 
widely commented in public discourse. The next very interesting issue is a story told by 
Sławomir Rawicz (1915-2004), Polish soldier imprisoned by Soviets during September 
Campaign (1939). He published a memoir Długi marsz: A Long Walk in 1955. He claimed 
that in company of other Gulag`s prisoners, he successfully escaped from Siberia (in 1941) 
and reached India on foot. His memoir is fabricated, since according to Soviet documents, 
Rawicz was freed from Gulag in 1942, as a result of the amnesty for Poles in USSR. 
Indeed, Rawicz often was mistaken about geography of Siberia, Mongolia and Nepal, 
which  undermines his credibility. In 2010 Peter Weir made a movie The Way Back on the 
basis of Rawicz`s book, which has contributed to the popularity of the theme of gułag’s 
memoires and sufferings of Polish exiles in Siberia. In 2009 Witold Gliński, another 
prisoner of Gulag, claimed that Rawicz`s book was written based on his own escape. The 
relation from a conversation of Gliński with the reporter John Dyson was published in 
„Reader`s Digest” in May 2009. The question of authorship and credibility of the story of 
Polish successful escape  from gulag` is still open. The Rawicz`s  and Gliński`s case is a 
strong argument for the necessity of extreme caution in the research using memoires, 
especially as far as their credibility is concerned.  

In 2010, three young men from Łódź, reporters Tomasz Grzywaczewski, Filip Dróżdż 
and Bartosz Malinowski, moved by Gliński`s story, made an expedition following the route 
of Gliński`s escape. They met in England, where Gliński lived, and set off to Siberia. It was 
a „Long Walk Plus Expedition” crowned by a documentary movie and Tomasz 
Grzywaczewski`s reportage book Przez Dziki Wschód (Trough the Wild East), 2012. Przez 
dziki Wschód is a tribute to Wojciech Gliński`s heroic achievement. Three young men 
travelled through Siberia, Mongolia and Tibet on foot, bikes and horses. They covered the 
same way he did, although in autumn rather than in winter, comfortably, with a little 
hazard. Grzywaczewski wrote about contemporary Siberia and its people with no prejudice, 
but still, he has seen Siberia as Sibir, the wild land of suffering and death camps. 
Grzywaczewski`s second Siberian book (Życie i śmierć na Drodze Umarłych/ Life and 
Death on the Dead Road, 2015) was dedicated to forced constructors of Transpolarna 
Magistrala Kolejowa/ Main Transpolar Railway from Salechard on Ob river to Igarka on 
Jenisej. This road was constructed by Gulag prisoners and its colloquial name refers to the 
fact that thousands of prisoners died there and were buried beneath the railway. 
Grzywaczewski was trying to get to the lager „zero”, the most northward gulag. 
Unfortunately, lager zero was burned down a month before Grzywaczewski and their team  
reached it. In Grzywaczewski`s book, history as well as the present day of Siberia and their 
inhabitants may be found, with the Romantic myth of Siberia as the martyrdom land of 
Poles prevailing. In introduction to Przez dziki Wschód Grzywaczeski wrote that he has 
seen Siberia through Solzhenitsyn`s eyes. His grandfather  used to listen the Radio Wolna 
Europa during the PRL period, were Solzhenitsyn`s book was read. He listened to 
Arhipelag Gulag,  recorded it on tapes and then wrote Solzhenitsyn`s book down with the 
typewriter. In PRL times Arhipelag Gulag was forbidden by censorship, anybody who 
possessed it risked  imprisonment. Therefore, it is no wonder that for Grzywaczewski, who 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 415

is only 30 year old, Siberia is still Sibir, the land of Polish martyrdom. Ryszard 
Kapuściński, the most important Polish contemporary reporter, wrote about Siberia in 
Imperium. Kapuściński was an enemy of communistic totalitarianism, so it is not surprising 
that in his book Siberia is viewed through glasses of exiles` hell. The fragment titled 
Transsyberyjska`58 tells about the journey from Siberia to Moscow. In Kapuściński`s 
relation it is a journey from white hell to the sun. The symbols of Siberia are snow, horrid 
cold, strange people afraid of almost everything and guardian German sheepdogs. He refers 
to Mickiewicz`s lectures in Collège de France (1842) about gen. Kopeć memoires from 
Siberian exile. The reporter remembered kibitka, the wagon for transporting of prisoners, 
and then their horrid way on foot for thousands of miles. Kapuściński, overwhelmed by 
Siberian`s length, used to measure it by suffering of Poles forced to march through Siberian 
snows, as it was written in exiles` memoires. His quite comfortable journey from Siberia to 
Moscow is a tribute for exiles, whose journey was a hell of suffering. Second Siberian 
fragment of Imperium is titled  Workuta. Zamarznąć w ogniu/ Workuta. Freeze in fire. It 
tells about Workuta, a city in Republic of Komi, lying behind  the Arctic Circle, where 
mines in which gulag`s prisoner used to work were situated. Although Kapuściński  writes 
about the years 1989-1991, he refers to gulag`s prisoners almost on every page. For 
Kapuściński Siberia is still an inhuman land, where every single mile reminds about people 
who died there beneath endless snow fields. Jacek Hugo-Bader also wrote about Russia and 
Siberia: Biała gorączka, 2009 (White fever: the title refers to the snow and alcohol 
delirium) and Dzienniki kołymskie, 2011 (The Kolyma Diaries- the title refers to Shalamov 
book). Jacek Hugo-Bader knows Russia and Siberia very well, he is in close relations with 
their inhabitants, but even he looks at it through Romantic martyrdom glasses. In Dzienniki 
Kołymskie, we can find a photograph of young, smiling girls. The note under this photo is 
an open question, how dare these girls smile when standing directly over a grave of Polish 
prisoners of Gulag?  

Siberia is also depicted in Polish movies. Andrei Konchalovsky made an epic movie 
Sybieriada in 1979. It tells the story about two peasant families from Siberia, from the 
beginning of XXth century to 1970-ties. Of course, this movie says nothing about Gulag 
system. In 2001 Zbigniew Domino wrote a novel Syberiada polska. Afterwards he wrote 
novels Czas kukułczych gniazd/ The time of cuckoo nests. Syberiada polska refers to 
Konchalovsky`s film and its action takes place during the IInd World War. Protagonists are 
several Polish families deported to Siberia by Soviets. In this novel, the revival of the 
gulag's myth from Herling-Grudziński’s book may be observed, and via Herling the rebirth 
of Romantic myth. In has to be said, however, that Domino also depicted „good” Russians 
and Siberian native inhabitants. The representation of gulag's hell seems to be balanced. 
What is interesting, Domino was deported to Siberia as a child, but afterwards he became a 
soviet prosecutor in Poland during Stalin`s Age and after the collapse of Stalinism. On the 
basis of Domino`s book Janusz Zaorski made the movie Syberiada polska in 2013. It was a 
blockbuster in Polish movie theatres. It collected very good reviews, but there were also 
opinions that this subject should not be taken on any longer. Nowadays, Siberia as an 
imaginary land is waiting for a movie or novel not polluted with the martyrdom myth.  

In the period between world`s war and even before that time  also a different attitude 
towards Siberia could be observed in Polish literature. A source of nonMessianistic vision 
of Siberia was the periodic „Sybirak. Organ Związku Sybiraków” edited after the rebirth of 
Poland in 1918 by a society linked to Józef Piłsudski, who was a Sibirian exile together 
with his brother. Józef Piłsudski’s aide-de-camp capt. Mieczysław Bohdan Lepecki wrote 
in 1934 a novel Sybir bez przekleństw/ Sibir without curses. This book was a perfect 
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realization of a new attitude to Siberia as a literary topic. Lepecki intentionally used the 
word Sibirak in the title, he made it in the purpose of demythologizing it. Sybir bez 
przekleństw is the fruit of Lepecki`s journey to Siberia, undertaken before the IInd World 
War. What is extremely interesting, Lepecki was trying to see Siberia without prejudice and 
title curses. He wrote about Siberia under soviet rule, about inhabitants of this land and 
their struggle, or maybe more correctly, their coexistence with nature. His book was written 
in vivid language, he gave a lot of attention to anecdotes and pictures from contemporary 
existence of Siberian inhabitants. Lepecki  showed that Siberia was not only a history, full 
of phantasmatic pictures of Polish sufferings, but it was also very interesting land where a 
life goes on. Lepecki`s novel and papers in „Sybirak”  propagated another vision of Siberia, 
as a land of great opportunities, wonderful wildlife, careers of Poles, a land which Poland 
should start economic and commercial relations with. The most important fact was the 
depiction of Siberia as the second homeland of Poles. Henryka Poznańska claimed that 
Siberia ought to belong to Poland as a colony; it would be a recompense for the age of 
deportations11. Poznańska wrote that Poles were genuine discoverers and conquerors of 
Siberia… This statement has a strong postcolonial potential. It has to be mentioned that in 
those times Poland used to have colonial ambitions. An example is the  activity of “Polska 
Liga Morska i Kolonialna”, “Polish Sea and Colonial League” (1924-1939) which was 
supposed to acquire African,American (Peru, Brazil) or Siberian colonies  for the Polish 
State. Polska Liga Morska i Kolonialna was established in 1918.  

Journalists of the „Sybirak” postulated a new type of Siberian literature, written by 
Poles. They proposed specific geographical locations, genuine Siberian themes. They had 
had enough of Messianism and martyrdom. The model of such literature was a humorous 
novel Dzieje Baśki Murmańskiej. Historia o białej niedźwiedzicy, 1922 by Eugeniusz 
Małaczewski. This novel tells the story of a domesticated polar bear female, who served as 
a soldier („daughter of the regiment”) in the Murmańsk squad under the command of col. 
Julian Skokowski. Kazimierz Wyka, famous Polish academic and literary critic, wrote in 
1935 that „Siberia in Polish consciousness has such obsolete emotional colours that it is 
high time to undo the old charms12”. An example of earlier literatureusing a depiction of 
Siberia different from the Romantic one,, is Anima villis (1893), a novel written by Maria 
Rodziewiczówna. It tells the story of Poles who chose to stay in Siberia after the end of 
katorga. For them Siberia was a land of great opportunities and wonderful nature. The 
protagonist collected a small fortune with his hard work. The same path (hard work for 
improving of life situation) was chosen by the characters of the novels by Ferdynand 
Ossendowski, Mocni ludzie (Strong people, 1935) and Edmund Jezierski`s W tundrach 
Sybiru (In Siberian tundra, 1916). They are like Robinson Cruzoe on his island; they are 
„Robinsons of tayga”. Such an expression may be found in  Kamil Gizycki, Przez knieje i 
stepy, 1938 or in Odnalezieni by Alicja Montrouge, (1937).  

In contemporary Polish literature there also exists a similar attitude towards  the 
depiction of Siberia. Jakuck. Słownik miejsca/Yakuck. The dictionary of the location by 
Michał Książek (2013) is a reportage book. Książek refers to works by Wacław 
Sieroszewski and Edward Piekarski. It is a memoire of one single year which Książek spent 
in the city of Yakutsk with his family. The book tells about Yakutian history and culture, as 
well as about the present day of people from Yakuck. Książek, who had fallen in love with 
Yakutia via Sieroszewski`s Jakuty, went there for cultural and linguistic studies. In effect, 
Jakuck. Słownik miejsca is full of descriptions of Yakutian words and customs, history is 

                                                 
11 H. Poznańska, Dwie powieści syberyjskie„Sybirak”, no 2, 1938, s. 27 
12 quot. for. Z. Kopeć, Syberia przepisana, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, z. 2, s. 142 
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blended with the present. Because Książek is an ornithologist and forest keeper, he gave a 
lot of attention to describing Siberian wildlife. As a result, his book gives a complete 
picture of the location, he exploited the methodology of the anthropological „thick 
description” (C. Geertz). Książek fulfilled the assumption of spatial turn, and gave the 
reader a reportage being the perfect realization of the holistic vision of human sciences. 
Jakuck. Słownik miejsca allows to hope that to Poles, Siberia will become a „tabula rasa” of 
history, and will finally receive its own face. Sib-ir, the sleeping land, will wake up in 
Polish culture in a new shape.  

Finally, I would like to mention Lód/The Ice (2007), a novel written by Jacek Dukaj, 
famous science-fiction writer. This epic novel (over 1,000-page)  is the realization of the 
alternative history genre.  Lód is founded on the idea of “freezing history” as the effect of 
the Tunguska meteorite fall in 1908th. Poland was ice-bound even in 1924th and there is no 
independent Poland, in fact Poland has been annexed by Russian Empire. The protagonist, 
Benedykt Gierosławski, travels by Trans-Siberian Express, forced by Russians to search for 
a father he actually cannot remember, who has the power to talk with the Luty, angels of 
ice, the power which gives him hope to control the course of history. Dukaj refers to 
Anhelli (Słowacki). This is an opportunity for Dukaj to undermine the Messianism and the 
idea of suffering of Poles in Siberia. In his book Poles are successful businessmen, they are 
real Siberian aristocracy of money. Because Gierosławski obtained a gift of speaking with 
Luty, he established a manufacture of history in Siberia. He could freeze history in a given 
moment, or defrost it, to make changes in the world`s politics. In Dukaj`s novel Siberia 
became a promised land for Poles, the most important place in the whole world, where the 
history and politics are governed by a Pole, Benedykt Gierosławski. Of course, Dukaj`s 
novel may be accused of postcolonial background, but it ismore important  that in this 
novel, as in Książek`s Jakuck. Słownik miejsca, Siberia is the one of the main protagonists, 
and it is depicted not in Romantic, martyrdom poetics, but in the opposite way. Siberia is a 
land of great opportunity, wonderful wildlife and interesting native people. This is a land 
which, finally, is awaking for Polish cultural consciousness. Maybe this signals the fact that 
there will  no longer be a Sib-ir “sleeping land”, but only a Siberia. 

I call with this paper for a holistic vision in human sciences, blending in research 
fields of literary studies, anthropology of culture, goepoetics, history, journalism and public 
discourse analysis. I believe that it is the best opportunity to understand our world and the 
best way to teach students respect for world’s cultural heritage and diversity.    
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Фигурата на Александър Божинов се проектира на фона на цивилизационната 

градска история и очертава нови естетически и културни параметри. Тя е илюстрация 
за един интелектуален, медиен и комедиен спектакъл, характерен за модерната ни 
смехова култура и градската митология от началото на XX век.  

Кариерата му на художник начева в далечната 1896 г., когато постъпва в рису-
валното училище, открито в същата година. Първата си карикатура Божинов помест-
ва във в-к „Вечерна поща” на С. Шангов. По същото време дебютира с хумористични 
рисунки за в-к „Смях и сълзи”, стартирал на 9.V.1898 г. под редакцията на Р. В. 
Радев. През цялото си съществуване, хумористичното издание  е изпълнено с карика-
тури и рисунки на Божинов.  

Освен че сътрудничи на почти всички сатирични издания: „Смях” (1914-15), 
„Българан”, „Вечерна поща”, „Смях и сълзи”, „Злъч и смях”, Божинов участва с кари-
катури в „Камбана”, „Зора”, „Нашенец”, „Свободна реч”, „Македония” и др. под 
псевдоними Бедния Альоша, Бисмарк II, Бедния Хайнрих, Гений III, Методи Генков, 
Камен Дерский, Лумпациус, Митрофан Голий, З.Д. Петков, Нестросва Simus, Orlando 
Savonarola, Septimius Sever и др.  

Във всички свои изказвания Божинов твърди, че изпитвал голямо влечение към 
литературата и щял да се отдаде на книжовно творчество, ако тогава то е давало въз-
можност за препитание. Затова започва да рисува, според силите и възможностите си, 
защото рисунките се търсели и плащали. Но литературните  предпочитания винаги са 
го съпътствали и са предхождали рисуването. Първото стихотворение, което написва, 
е озаглавено „Просяк” и е отпечатано в ученическото списание „Извор”, излизащо в 
Русе. 
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Като студент в София, той изпитва влечение към журналистиката и започва да 
пише материали, хумористични стихове и прозаични текстове, илюстрира ги и на-
писва на ръка хумористичен вестник „на вътрешно-семейни теми”, наречен „Гел 
гелим” (1897-99) – израз, употребяван от един от роднините му.  

 

Божинов е изключен от рисувалното училище за рисуване на карикатури на 
министри и др. високопоставени лица, въпреки че ги подписва с псевдоними. Из-
ключва го самият проф. Иван Мърквичка за рисуване на карикатури на преподавате-
лите си. Тогава започва своята журналистическа дейност.Инерционно е наричан  ба-
ща на българската карикатура, тъй като тогава карикатуристите са били съвсем мал-
ко. Той е архитектът както на веселия и причудлив свят, излязъл изпод молива му, 
така и създателят на стихове, фейлетони и комедийни разкази.  

Творчеството му отваря коридор към една епоха, видяна през погледа на хумо-
риста. Това, което днес особено ни интригува, е реконструирането на онова взаимо-
действие на различните полета – кръчмата, кафенето, веселата бохемска компания, на 
онази България, която вече е изгубена за нас. Те осветляват психологията на едино-
мислещите интелектуални кръгове и издания. Ако искаме да подчертаем емблемати-
ката, то неизменно трябва да започнем с едно от най-репрезентативните издания на 
българския хумористичен печат – „Българан”. 

В един от малкото обстойни прегледи на българския хумористичен печат 
„Естествена история на българския смях” Ясен Бориславов пише: „Редакцията на 
вестника се помещавала в гостилница „Средна гора” на Бай Георги Атанасов от 
Панагюрище, който в разказите и спомените на българановци неизменно фигурира 
като един от стълбовете на компанията”. (Бориславов, 2014:178) [4]  

Но всъщност стълбът на „Българан” е Александър Божинов, който в оптиката на 
Бориславов е „Най-оригинален, най-весел и духовит, ненадминат виртуоз в интимни-
те забави на групата”, прецитирайки почти дословно Елин Пелин от спомена му 
„Българановци”, поместен в сборника, посветен на Ал. Божинов (1924).  

Сред съзвездието интелектуални присъствия са македонските поборници Христо 
Силянов и Александър Кипров, Владимир Попатанасов (Пепо), Петър Нейков, 
Александър Балабанов, Елин Пелин, Андрей Протич, художникът Петър Морозов, 
артистите Сава Огнянов и Васил Кирков, както и архитектите Кирил Маричков, 
Пенчо Койчев и Коста Баталов. Ал. Божинов се очертава като синтетичен талант, ха-
рактерен за ситуацията на модерността, който работи в изобразителното изкуство, 
карикатурата и литературата.    

В своите спомени пред сина си Божинов твърди, че е вложил в „Българан” цели 
6 години – от бр. 28/10.IX.1904 той редактира вестника съвместно с Кипров. Божинов 
успява да привлече за сътрудници Елин Пелин, Рачо Стоянов, Николай Лилиев, 
Теодор Траянов, Димчо Дебелянов и други млади поети и белетристи. Той променя 
столичноцентричния модел, давайки трибуна на сътрудници от провинцията. В 
„Българан” е привлечена и сръбската художничка Бета Вуканович, създател на поли-
тически и автокарикатури. Така вестникът налага традицията на жените-художници.  

Ал. Божинов школува от западните списания и вестници, подробно разучава 
техниката на големите чужди графици. „Българан” запознава българската аудитория 
с карикатурите на Гулбрансон – карикатурист на авторитетното германско хуморис-
тично издание „Симплицисимус”: „Оттам се научих аз, че карикатурата не трябва да 
бъде нито плосък смях, нито жесток удар – научих се, че карикатурата трябва да носи 
всички добродетели на гражданина и трябва да притежава всички ценности на едно 
произведение, т.е. карикатуристът трябва да бъде човек, а карикатурата – изкуство” – 
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пише Ал.Божинов в сп. „Златорог”, г.V, кн.5. По това време българановци получават  
списание „Симплицисимус” и препечатват някои негови карикатури. Така Божинов 
успява да инициира налагането на европейското изкуство и култура в България. 
Както твърди самият карикатурист: „Тогава хората нямаше къде да си купят чужди 
списания, а не всеки можеше да ги следи в Народната библиотека. С „Българан” 
популяризирахме известните по онова време хора, за които се пишеше понякога или 
чиито произведения се превеждаха у нас”. (Божинов, 2015:71) [3] 

Александър Божинов е един от основоположниците на политическата карикату-
ра у нас. Заедно с образите на артисти и поети по страниците на „Българан”, той ри-
сува ген. Рачо Петров, Никола Генадиев, Михаил Маджаров, Александър Малинов, 
Михаил Такев, което според признанието му е обусловено от „техните слабости, 
които най-ярко изпъкваха”. През 1909г. Божинов прави една интересна изложба – той 
изрязва от картон карикатури на политици и ги нарежда като живи фигури в подхо-
дящ ситуативен контекст – градини, заведения и др. Не закъсняват и наказателните 
процедури – по-късно, когато той напуска „Българан” и работи в други хумористич-
ни издания, Александър Стамболийски забранява отпечатването на някои карикату-
ри, на което свободолюбивият Божинов отговаря с фейлетон, че няма право да уп-
ражнява цензура на печата и министър-председателят вдига ветото. Ал. Божинов 
светкавично реагира с карикатурата, изобразяваща Стамболийски като укротен бик, 
на която министър-председателят искрено се засмял и саморъчно разписал да се от-
печати. По-късно Стамболийски му предлага работа в Берлин като аташе по печата, 
но с артистичния си дух  Божинов реагирал остро, твърдейки, че не става за синекур-
ни длъжности. 

Веселата му неспокойна линия оставя в историята на карикатурата поредица от 
дружески шаржове като тези на: Стефан Македонски в ролята на Палячи /1936/, 
Фьодор Шаляпин /1934/, актрисата от МХАТ Германова /1924/, Сава Огнянов и др. 

Негови творби са излагани на изложби във Венеция, Загреб, Мюнхен, Белград, 
Прага и др. 

Демократът Божинов винаги е служил на един господар – творческата свобода. 
Дори докато специализира в Германия, той изпраща карикатури за вестника и пише 
гневни сатири против Фердинанд. За тази си проява карикатуристът изтърпява 
присъда 6214 от 14.VI.1907 в Софийския апелативен съд и е осъден на една година 
тъмничен затвор „за докачане честта на н.ц.в. държавния глава” (Божинов, 2015:77) 
[3] Два месеца преди женитбата си Ал. Божинов пак лежи в затвора. Когато излиза 
оттам пише на 7. IV.1907 в картичка до годеницата си: „Освободиха ме от затвора 
при условие, че ако се оженя, ще излежа двойно наказание и ще платя 5000 лева 
глоба”.  

В притурка към брой 41 на в-к „Работническа борба”/17.I.1905/, той пише: „В-к 
„Българан”, единственият хумористичен вестник у нас, бил даден под съд за оскърб-
ление на свещената и неприкосновена особа на княз Фердинанд. Ние не можем освен 
да сърадваме редакцията на в-к „Българан” за сторената й чест от почитаемото бъл-
гарско правосъдие, което ще иска да запазва българския гражданин от лоши помисли 
за държавния глава; надяваме се, че „Българан” ще почне да се ползва с по-голямо 
внимание от свободолюбивото гражданство.” (Божинов, 2015:78) [3] 

Днес поведението на демократа Ал. Божинов може да бъде пример за свободен 
интелектуалец, който не се страхува да изрече истината на висок глас. След влизане-
то в сила на Закона за печата в „Българан” той помества стихотворението „Разговор 
по телефона със свети Иван”: / „-Ало, ало, кой е там? / -Българан. / Разгеле, за теб 
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таман... / Говори Свети Иван. / Е, кажи кой там царува, / цар ли някой или княз? / И 
със вас / как живей и поменува? / Казвай волно – аз съм сам. / Българан: Не знам. / 
Прави ли по вън разходки, / туря ли ви борч голям? / Българан: Не знам.” / (Божинов, 
2015:78) [3]  

Ал. Божинов и българановци яростно се сражават срещу цензурата и монархи-
ческата институция. На процеса, на който е осъден за фразата „Обичаме го ний, 
обичаме го много”, на въпрос на прокурора какво всъщност означава тази фраза, 
Божинов отговаря с тънка ирония, че се касае за „Ода на виното”.      

В обръщение към читателите по случай втората годишнина на „Българан” 
Божинов защитава пламенно гражданската си позиция: „Защото само оня, който не е 
боравил в журналистическото поле, не може да знае какъв тежък, почти непоносим 
труд е да се издава един вестник с толкова много илюстрации, а главно хумористи-
чен. Колко души има у нас, които могат да разчепкат една язва леко, безобидно, нази-
дателно? „Българан” се е нагърбил с нелеката задача да стреля срещу грабители и 
техните ятаци, върху унизителите на човещината и върху техните покровители. 
Върху пигмеите и техните инстинкти. Върху всичко, което пълзи, лигави се, граби, 
унижава, живее на чужда сметка. Върху всичко гадно.” (Божинов, 2015:75) [3] 

Обществото на българановци успява да сложи началото на жанрове като естра-
да, скечове, рецитации, модерните песни – народни и градски, концертното рисуване 
и кукления театър. Първото представление е осъществено с помощта на арх. Танчо 
Донков, който изработил куклите с лица на Н. Танев, Ал. Божинов, Щъркелов, 
Букорещлиев, Б. Денев, Камбуров и едно магаре с физиономията на скулптора 
Андрей Николов.  

Друга инициатива на българановци е литературният сборник под редакцията на 
Андрей Протич, издаден от книжаря Христо Олчев, в който участват Ал. Божинов 
(Герган), Ал. Балабанов (Гретхен), Е. Пелин, Тр. Кунев, Вл. Попатанасов (Пепо), А. 
Протич (Светозар Петков), Хр. Силянов (Торпедо), Кириак Савов (Фаустус), Ц. 
Церковски и др. Именно тук Ал. Божинов помества своя автокарикатура и хумори-
стична автобиография: „По същия ред, както всички хора, съм излязъл на бял свят. 
Оттогава до днес съм живял в едно голямо безредие. Обичам каквото мисля да го на-
рисувам, или да го наредя в стихове. Затова минавам за художник и сегиз-тогиз за 
поет. Прави ми удоволствие да се закачам, затуй и мене ме закачат: тъй разбирам 
смисъла на живота и се считам за най-щастливия човек на земното кълбо. Обичам ху-
бавия смях, хубавата бира, хубавите хора.” (Божинов, 2015:83) [3] 

Ал. Божинов престава да редактира „Българан” през 1928 г., когато постъпва 
като художник в Народния театър. Издава стихосбирката „Лека нощ” с подкрепата на 
кюстендилския книжар Яким Якимов. В този период надделява рисуването и Божинов се 
отдава напълно на карикатурата. Той продължава да печата разкази, публикувани в 
различни списания, а един от тях е преведен на сръбски.  

Почти неизвестен факт е, че двама популярни локални герои – Пижо и Пендо, 
са рожба на Ал. Божинов. Чрез тях той показва български регионални черти и макар 
да е роден в Свищов, твърди, че познава шопите по-добре, тъй като от малък ги на-
блюдава в кръчмите и пазарите. Това са подпланинските витошки шопи, докато Елин 
Пелин рисува други шопи – чернодрешковците. Впоследствие Пелин заема Пижо и 
Пендо, за да ги изобразява в хумористичните си разкази. 

През 1902 г. Божинов заминава с намерение да следва там за Мюнхен с малкото 
пари от изложбата, която прави заедно с Морозов. Второто му пребиваване в 
Мюнхен е през 1904 г., а третото през 1912 г. През 1906 г. с дружество „Лада” при-
съства на изложба в Белград. Всички художници са наградени със сръбски ордени, с 
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изключение на Божинов и още една художничка, тъй като са пренебрегнали приема в 
двореца.  

Ето как изглежда карикатурата на Божинов през погледа на другия огромен бъл-
гарски карикатурист – Илия Бешков: „Смехът на Божинов е навсякъде: и като сатира, 
и като присмех, и като радост – във всички слоеве и във всички възрасти. Той осмя 
възрастните грешници и негодници, а на децата даде във весели картинки и стихове 
най-чиста радост. Александър Божинов е не само баща на българската карикатура – 
той я издигна в изкуство и й даде език графичен, който родствено и равноценно стои 
до богатия, действен и ясен български език.” (Бешков, 2008:130) [1] 

Една цяла митология може да бъде свързана с името на Ал. Божинов и 
гостилница „Средна гора”. Там се събират веселите българановци, които често ядат 
на вересия при щедрия собственик Бай Георги. Обичайни посетители са актьорите 
Сава Огнянов и Атанас Кирчев, Елин Пелин, Петър Нейков, Димитър Бояджиев и др. 
Този топос разкрива ярка бохемска традиция на непринудените и весели другарски 
разговори, които са вдъхновявали безбройните карикатури върху бялата дъска в 
кръчмата, остроумните надписи върху нея или веселите стихотворения. Както твърди 
Б. Кунчев, това са своеобразни феномени на културата, които ще се проучват и зана-
пред като многозначителна тема, защото са „част от духовната ситуация на отмина-
лите времена и от живота на онези, оставили името си в историята на изкуството и 
културата”. (Кунчев, 2014:269) [5] 

Българановци създават и свой марш, наречен „химн на фимилянистите” (онези, 
които обичат да пият), озаглавен „Отец Ной”. Вестникът се превръща в културна 
траектория, която създава „странични” културни дейности, характеризиращи 
„Българан” „не просто като гнездо на бохемстващи артисти, а по-скоро като култур-
но средище и начало на една нова етико-естетическа вълна в българската култура, 
трябва да се посочи и „Литературният сборник на българановците” (1906), както и 
двата хумористични календара, които те издават през 1905-а и 1906 г.” (Бориславов, 
2014:183) [4] 

Изданието действа като катализатор в българската модерност от началото на 
XX век. Този дух намира приемственост в издания като „Смях”, „Шантеклер”, 
„Българан” (1916-1924). Ако потърсим модерността, която българановци привнасят в 
българските условия, макар и вече изпреварени от Алековата „Весела България”, те 
успяват да очертаят фигурата на интелектуалеца в публичното пространство и медий-
ния климат, с неговия художествен синкретизъм, което е особеност на цялата модер-
на периодика на XX век. 

Различните алкохолни питиета са цивилизационни знаци в сатирични стихотво-
рения, анекдоти, сценки, разкази, карикатури и рисунки. Халбата е семиотика на 
хедонизма и е елемент от някои винетки на Божинов, като илюстрации на „Литера-
турния сборник на българановците”. Както и при останалите членове на кръга, така и 
при Божинов се забелязва напрежение  ниско/високо, идеалистично/реалистично, па-
тетично/делнично,  грозно/пошло, уличното и дребнавобитийното.  

Друг похват е пародийното преобръщане на високата литературна класика, 
пародиите са предимно по стихове на Иван Вазов, а целият цикъл „Студени картин-
ки” на Елин Пелин демонстрира тази тенденция. Потвърждение за това са две от ран-
ните стихотворения на Божинов „Сантиментална разходка из моя гардероб” и „Ода 
на моя балтон”: / „О, балтоне,  ти си дивен чародей! / Лирата ми слаба й, за да те въз-
пей... / [...] / Ти опита с чувство баварската бира, / И видя нектара откъде извира, / 
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[…] / С теб пръв се влюбих – О, велики Боже, / И с теб на гърба ми отказаха тоже...”/ 
(Бориславов, 2014:194) [4] 

Божинов внася модата хумористично да се опоетизират вещи, пародийно да се 
разместват и преобръщат критерии и стойности, както се забелязва в стихотворение-
то „Моята муза”. Бориславов вижда в тези пародийни разрушавания „търсене на една 
нова социална функция на смеха, той е инструмент на ново подреждане на стойнос-
ти. В ценностната система на модерния смях балтонът, цилиндърът, ботушите, бира-
та и котлетите са точно толкова значими, колкото князът, политическите партии, про-
пагандираните идеали, любовта, поезията или природната картина. Травестирането 
на възвишеното и идеалното в тривиално и делнично е по принцип често използван 
хумористичен прийом.” (Бориславов, 2014:195-196) [4] 

Сатирата винаги е предизвиквала скандали, неодобрение, отхвърляне и преслед-
ване. Според статията на естета Боян Пенев в сп. „Мисъл” (2, 1905) „Българан” „се 
задява с дребнавото в живота”, което не заслужава особено внимание. Той идеализи-
ра „безделието и духовната пустота, „приятното самозабравяне и лекомислие”, за 
което светът е „разкошен салон, отдето се минава за спалнята на вечността” 
(Magnus). (Бориславов, 2014:199) [4] 

Неоценим е приносът на Божинов в живописта, приложните изкуства и детската 
илюстрация. През 1924 г. той е съставител на една от най-добрите детски антологии – 
„Златна книга за нашите деца” и заедно с Е.Пелин, Д.Габе и Стоян Попов /Чичо 
Стоян/ помества свои стихотворения, най-популярното от които е „Бабо Мравке, где 
така...” калкирано от стара басня на Езоп, преминала по-късно през Лафонтен. 
Поколения деца са се възхищавали на илюстрациите му към ритмуваната проза на 
Е.Пелин „Страшният вълк” /1956/. Илюстрациите към „Под игото” /1950/ не излизат 
в изданието, защото се провежда конкурс, спечелен от Б.Ангелушев. Писателските 
изяви на Божинов не свършват с това, той е кръстник на книгата на Е.Пелин „Пепел 
от цигарата ми” и на Ст.Л.Костовата „Комедия без име”. 

Истинският му реформаторски дух се изявява в Народния театър, където създа-
ва нова европейска  сценография и костюми с високо професионално равнище, 
поставя въпроса за функциите на художника-декоратор и приносът му към цялост-
ната постановка. С това допринася за модернизирането на българския театър, където 
е интелектуалната плеяда – П.Славейков – управител, П.К.Яворов – драматург, 
Йозеф Шмаха – гл.режисьор, И.Попов – режисьор. През 1910 г. Божинов е уволнен, 
но той продължава да пише театрални критики /„Възкресението на Ханеле” от 
Герхард Хауптман”/. Въпреки че формата е фейлетонизирана, той продължава да от-
стоява проблема за театралната декорация в контекста на модерността, като критику-
ва авангардиста Ив.Милев, че не е приложил докрай стила на кубизма. Пише статия 
за операта „Гергана” на Маестро Г.Атанасов. 

Във в. „Сговор” бр.139/Х.1923 г. помества програмна статия „При хората на но-
вото изкуство” по повод модерната театрална формация „Студия” на Леон Даниел: 
„Но в постановката „Играта” аз видях усилията на хората от студията да дадат едно 
изпълнение, което да отговаря на художествените изисквания на новото време”. 
(Божинов, 2015:136) [3] 

През 1929 г. Ал.Божинов е избран за член-кор. на Академията на науките и из-
куствата, а след смъртта на акад. Иван Лазаров временно оглавява Института по изо-
бразителни изкуства. 

Ролята на Божинов в културата на България в първото десетилетие на ХХ-и век 
е тя да излезе от периферната си примитивност. Петър Нейков ни го представя като 
интелектуалец със солидно влияние в софийското общество: „Човек, близък на писа-
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телските среди и младите художници”.(Нейков,1956,:140) [6] Още неговите съвре-
менници го наричат „Най-достоен наследник на А.Константинов” – в „Златорог” 
С.Скитник пише: „Едва ли имаме творческа личност, тъй неразривно свързана с на-
шия всекидневен живот, тъй бързо, остро и талантливо реагираща на всяко обществе-
но събитие, на всяка духовна проява, като Божинов. Пътят на Божинов е някаква 
будност и нетърпеливо надничане във всяка жизнена проява.” (Божинов, 2015:147) 
[3] Скитник не забравя да спомене експресивните пейзажи на Божинов, изискано 
колоритните портрети и стилизации, кабаретната гротеска, възкресяването на стария 
български керамичен орнамент и добавя: „Само това стига – да го наречем Големия 
между нас”. 

Проф. А.Балабанов акцентира върху поета и писателя А.Божинов, той го опре-
деля като „силен и поетичен художник, преизпълнен с оригиналност, с дълбока духо-
витост и с поезията на един свободен дух, който не иска да вижда това, което само 
другите виждат, иска да покаже какво той вижда”. (Божинов, 2015:150) [3] Балабанов 
говори за стиховете му, за политическите злободневки, наричани от автора „леки 
римувани бележки” и припомня стихосбирката му „Лека нощ”. 

До Втората световна война делото на Божинов е широко популяризирано в 
България – през 1908 г. е издаден първият албум с карикатури, през 1912г. е чествана 
15-годишната дейност на А.Божинов, през 1924 г.е организирано честване, учреден е 
комитет от общественици и хора на изкуството с председател Е.Пелин, уредена е 
изложба, издаден е втори албум със скици и карикатури, като тези на И.Вазов, 
Г.П.Стаматов, Елисавета Консулова-Вазова, Конст. Щъркелов, Ст.Л.Костов, Борис 
Денев, Е.Пелин, А.Балабанов, а през 1959 г. е честван 80-годишния му юбилей, 
съпътстван от изложба на над двеста негови творби. Незабравими остават: цикъла 
„Образи от минало време”, където са Я.Вешин и Иван Ангелов, д-р Кръстев и Кирил 
Христов, С.Радев и д-р Н.Генадиев, проф.А.Митов, Антон Шоурек и Иван 
Мърквичка, журналистите Й.Хербст и Емил Казак-Чермак и др.; цикъла „Хора на из-
куството”, както и илюстрациите към „Литературен сборник на българановците”.  

А.Божинов е съден от Народен съд по делото за българските интелектуалци. В 
негова защита се възправя другият емблематичен български карикатурист – 
И.Бешков, който заявява: „На подсъдимата скамейка е изправена карикатурата 
...Трудно е да се защитят карикатурата и хумора, защото те нямат приятели....За тази 
карикатура, която в половин век се е раждала от ръцете на А.Божинов и която днес е 
изправена на съд, аз свидетелствам като неин малък представител у нас и моля ви, 
господа Съдии, бъдете милостиви, тъй като вашето осъждане с нищо няма да увели-
чи нашето, на карикатуристите, наказание, определено отдавна. Ние сме в шестия 
кръг на Ада.” (Бешков, 2015:120-122) [2] От това време е цикълът на Божинов „В 
Централния затвор” /1945/, където е карикатурата, изобразяваща Д.Талев и Камен 
Каменов в килията. 

Делото на Божинов постепенно минава в забвение. У старите поколения споме-
нът избледнява, а младите не го познават. В учебниците много по-често се срещат 
карикатури на Бешков. Божинов е един от най-дълголетните творци, творческата му 
енергия не го напуска и в дълбока старост и той продължава да рисува, създава реди-
ца акварелни картини, илюстрира Паисиевата История, изследва развитието на стари-
те български занаяти /кованото желязо/, продължава да описва историята на българ-
ската карикатура, дава интервюта за вестници и радиото. 

В последните си бележки от живота, озаглавени „Витошки песнопения”, той 
говори за различните художествени траектории, с които се е занимавал, за активния 
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журналистически живот, който е водил: „Покрай всекидневните карикатури, които 
помествах в столичните вестници, позволих си дързостта да поетизирам – пишех 
стихове. /.../ В такова мое сладко пътешествие вслушвах се в птичето сладкопеене, 
мятах се от спомен на спомен и си приказвах с моите любими близки и приятели, 
пишех писма, които не им изпращах....” (Божинов, 2015:382-383) [3] 

Днес ретроспективно говорим за европейския творец, един от строителите на 
културна България, чиито стенописи в Свищовската академия са били определени по 
времето на тоталитаризма за  изличаване, защото „не представяли истинския днешен 
живот”, а в ХХІ-и век по неговите спомени „Миналите дни” или „Старовремските 
кинотеатри”, огромния брой карикатури, рисунки и скици, шаржове и гротески се 
опитваме да сглобим картината на онази стара България, която ни оставя безмълвни 
пред своята грациозност, изисканост и красота.  
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Abstract: The strategy of the speaker in the speech act is formed in accordance whit the 
communicative task, and tactics requires reconsideration of the concrete linguistic means, 
suitable for the completion of the communicative task. In connection whit the „task 
suggestion”, syntactic, lexical and morphological linguistic means are looked into. Special 
attention is drawn on the morphological phenomena „neutralization” and „transposition” 
as having „suggestive” effect. 
 
Key words: speech act; communicative task; suggestion; transposition and neutralization 
as morphological phenomena whit opportunities for „suggestion”. 
 
 

Във всяко общество един от основните въпроси е въпросът за властта, т.е. за 
възможността един човек да накара други хора да направят или да му съдействат да 
направи това, което той иска. Власт се постига по два начина – чрез принуда и чрез 
убеждаване. Любопитно е изказването на Дж. Рокфелер, че умението да се общува с 
хора с цел убеждаване е стока, която подобно на захарта и кафето може да се купи с 
пари. Още по-интересно е продължението: „За тази стока (убеждаващото говорене) аз 
съм готов да платя повече, отколкото за която и да е друга стока.” (Х. Маккей, 1991) 
Съвременната цивилизация, чиято основна ценност е демокрацията, е цивилизация 
на говорещия човек, който не принуждава със сила, а убеждава със слово. 

Съществува разлика между речева активност, речева компетентност и речева 
способност. Речево активен е както човекът, който смята, че единственото нещо, 
което му е нужно, за да води спор, е устата, така и интелигентният индивид, владеещ 
социалните норми на поведение и адекватните им речеви форми, изградени на осно-
вата на езикови познания. Речева компетентност означава познаване на езиковата 
система и речевите норми, специфични за различни типове комуникативни ситуации. 
Речева способност е превръщане на знанията от речевата компетентност в умение, 
което не само да даде възможност на адресанта адекватно да вербализира идеите си, 
но и да подтикне адресата да извърши нещо, да постигне промяна в мисленето, 
стереотипите и поведението му. Действието чрез словото е най-човешкият вид 
действие. Реализира се чрез речевата способност, която невинаги се отъждествява с 
речевата активност. Дори може да се каже, че речева активност, осъществена без ре-
чева способност, има негативен ефект. 
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Безспорно важна функция на езика под формата на реч е репрезентативната, т.е. 
способността да се представят мисли и идеи. Важна е и прагматичната функция, 
която позволява на говорещия не само да назовава и означава, но и да изразява отно-
шение към казаното. И представянето на идеи, и изразяването на отношение, дори и 
комуникативният акт на споделяне дълбоко в същността си имат за цел да внушат 
нещо на другия участник в комуникационния процес. 

Борис Фьодорович Поршнев (2005), създавайки теорията си за антропогенезиса, 
развива тезата, че речевата дейност на човек възниква във връзка с функцията внуше-
ние, сугестия, със стремежа на човек да подчини чрез думите си поведението на дру-
гия. Сугестията е основно средство за въздействие върху постъпките на другите; тя е 
особена система за сигнална регулация на поведението. Има водеща роля в обществено-
политическия живот, но пронизва и всекидневните контакти между хората. Да се го-
вори така, че да се накара реципиентът да види действителността по начин, различен 
от начина, по който я е виждал до момента, да бъде подтикнат да действа по начин, 
различен от действията му до момента, е изкуство и въпросът е дали винаги това е 
вредно и опасно. Опитът да се повлияе върху мнението и действията на другите сам 
по себе си не е разрушителен. Проблемът възниква, когато влиянието на даден човек 
или институция надвишава достойнството на онова, което ни внушава да направим. 
За да изпълни комуникативната функция сугестия, говорещият трябва да преодолее 
филтъра на недоверието, да се справи с чуждата, възможно противоположна, убеде-
ност, да формулира доводите си така, че да разколебае адресата и да го подчини на 
собствената си логика. Комуникативната задача сугестия  реално се осъществява чрез 
комплексен и синхоринизиран набор от лингвистични, паралингвистични и екстра-
лингвистични средства. В конкретния случай в центъра на вниманието са лингви-
стичните изразни средства за постигане на сугестия: синтактични, морфологични, 
лексически. 

Изпълнението на комуникативната задача сугестия може да се осъществи и на 
морфологично равнище чрез неутрализация и транспозиция, които могат да се опре-
делят като морфологични ентимеми. Понятието ентимема е въведено от Аристотел, 
който назовава така реторическия силогизъм (Реторика, 1993). При ентимемата, за 
разлика от логическия силогизъм, една от предпоставките или заключението е изпус-
нато, но се подразбира. Силата на внушението и оттук на убеждаването идва от фак-
та, че адресантът не казва всичко, дава възможност на адресата сам да извърви 
последната права до умозаключението. Когато човек сам стигне до някакъв извод, 
той вярва в него много повече, отколкото ако друг му го е формулирал словесно. При 
неутрализацията и транспозицията работи обстоятелството, че адресатът е носител на 
езика и затова възприема допълнителните стилистични и модални нюанси без адре-
сантът да е назовал нещата директно и явно. 

Възможността немаркираният член на привативна опозиция  в общото си значе-
ние да се употреби във функциите на маркирания член (или маркираните членове при 
многочленни категории) се нарича неутрализация (Куцаров, 1997, „Лекции по бъл-
гарска морфология”, Пловдив). Например морфологична категория време е тричлен-
на. Немаркираната грамема сегашно време в общото си значение може да се употре-
бява вместо бъдеще или вместо минало и това е заредено със сугестивен потенциал. 
Когато предстоящо действие се означи с глагол в сегашно време, се внушава висока 
степен на убеденост, че действието без съмнение ще се реализира, т.е. адресантът из-
праща, а адресатът получава послание, заредено с по-висока степен на сигурност 
(Утре отиваме, занасяме документите и се регистрираме). При представяне на ми-
нали събития използването на сегашно време вместо минало подчертава актуалност-
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та на случилото се преди време, помага за изтъкване на истини с непреходно значе-
ние, внушава живост и усещане за динамика.  

Известно е, че в сблъсъка между рационалната и емоционалната парадигма по 
отношение на масовото въздействие печели емоционалната. Това въздействие може 
да се постигне чрез игра с темпоралните пластове на вестникарските текстове. В пре-
сата (а и не само в нея) рационалността се проявява в програмирането на емоционал-
ното. 

Морфологична категория наклонение се състои от четири грамеми, като немар-
кираната е изявително, а една от маркираните грамеми е повелително наклонение. За 
да не звучи посланието прекалено императивно, за да не се почувства реципиентът 
заставен, принуден, командван, адресантът може да използва форми на немаркирана-
та грамема в съчетание с лексикални маркери. Например вместо повелителната 
форма Кажи! по-умерено заповедно се възприемат изречения с глагол в изявително 
наклонение – Трябва да кажеш; Бъди така добър да кажеш; Намери сили да 
кажеш; Осмели се да кажеш и пр. Засилена императивност се внушава чрез форми 
за сегашно време: Отиваш, свършваш каквото ти казах и се връщаш! Възможно е 
използването и на глаголни форми в бъдеще време за внушаване на императивност: 
Ще отидеш и ще кажеш! 

Немаркираният мъжки род може да се употребява вместо маркирания женски 
или дори среден род и това е заредено с йерархичен потенциал. Човешки същества от 
женски пол могат да бъдат назовани със съществителни от мъжки или от женски гра-
матичен род, напр. Тя е секретар на организацията; Тя е секретарка във фирмата. 
В български език няма връзка между биологичен пол и граматически род и както по-
казва примерът, това се отнася дори до случаи, в които се назоват лица. Назоваването 
със съществително в женски род на същество от женски пол, което заема високопос-
тавена длъжност, е заредено с негативност или подсказва ниска степен на владеене на 
езиковите изразни средства.  

Ако при неутрализацията немаркиран член се употребява вместо маркиран, то 
при транспозицията е обратно – маркиран член се употребява във функциите на 
немаркиран или на друг маркиран член. Транспозициите имат силен стилистичен 
ефект. Например ако същество от мъжки пол бъде назовано със съществително име 
от женски граматически род, се внушава пренебрежение, иронично отрицание, нега-
тивно отношение (В такива ситуации той се държи като госпожица; Той обикаля 
като цветарка; И той и тя са големи деца.).  

Сугестивен заряд има играта с глаголните времена. Употребата на относителни, 
(ориентирани спрямо минал момент) вместо абсолютни (ориентирани спрямо нас-
тоящ момент) глаголни времена не изразява темпорални, а модални отношения, има 
емоционален заряд. В изречението Сега да имахме шише ракийка, как хубаво щяхме 
да се сгреем глаголите формално са в минало несвършено и в бъдеще време в мина-
лото, но означените с тях действия са пожелателно ориентирани към момента на го-
ворене и изразяват както констатация на некомфортно състояние, така и съжаление 
за липсата на назовани реалии.  

Употребата на минало вместо сегашно време на глагола съм в изречения като 
Как ти беше името? няма темпорална ориентация, а характер на извинение, на опит 
да се омаловажи фактът със забравянето на името. 

Минало време, употребено вместо бъдеще, внушава закана с висока степен на 
емоционална ангажираност – Връщай се веднага, че  ти счупих крадливите ръчички; 
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Бързо признавай всичко, че те пребих; А не се е съгласил, а съм му изгорил чергата. 
Олеле, убиха ме! 

Социолог анализира кандидатпрезидентската кампания 2006 година и казва, че 
вотът за Волен Сидеров е наказателен вот, „много от гласувалите за него биха се 
уплашили, ако той станеше президент”. Условността на подчинителния съюз ако се 
подсилва чрез съчетаването с минало свършено време на глагола и внушава иреал-
ност на означеното действие. 

Съвременният български език позволява форми за бъдеще време да се употребя-
ват за означаване на минали събития, като в такъв случай внушават умиление, 
носталгия: Хубав човек беше той – ще те посрещне, ще те нагости, ще поговори с 
тебе, душата ти ще разтуши.  

Маркираните форми за множествено число, когато се употребяван вместо не-
маркираните форми за единствено число, внушават съпричастност, добронамереност: 
медицинско лице пита болния Как сме днес; майка казва за детето си Не можем да се 
отпуснем пред тази учителка. 

Транспозицията по вид на глагола също има сугестивен заряд. Глаголите от не-
свършен вид означават или действия, които протичат като процес в момента, или 
многократни действия. Глаголите от свършен вид представят действието в аспекта на 
неговата пределност или еднократност. Класически е примерът от стих. На Хр. Ботев 
„Хаджи Димитър”, където глаголите от свършен вид внушават чувство за вечност: 
„Настане вечер”, т.е. винаги, когато настане вечер, „месец изгрее”, т.е. винаги, когато  
месецът изгрее и пр. Внушението за безизключителна повторителност на действието 
е кодирано чрез глаголите от свършен вид – Пристигне, отвори вратата, засмее се, 
запее и къщата светне, т.е. всичко това се случва винаги при пристигането на съот-
ветния човек. 

В модалната употреба на формите за бъдеще време в миналото е кодирано 
внушение за хипотетичност и дори неосъщественост или неосъществимост на 
действието: Ако не бях се разсеял, щях да забележа; несигурност или анулиране на 
действието: Щяхме да правим сватба по Петров ден (с подтекст но не я направихме). 

Преизказните форми от категорията вид на изказването, когато са произнесени 
със специфична интонация, изразяват дубитативно значение, т.е. изразяват и внуша-
ват резервираност към информацията за действието или към неговата реалност: 
Нямал бил пари, т.е. лъже; Идвала много пъти да ме търси, т.е. не е вярно, че го е 
направила. 

Преизказността е маркираната грамема в двучленната морфологична категория 
вид на изказването, която изразява отношението на говорещото лице към изказване-
то. Говорещото лице може или пряко да изкаже действието, или да го преизкаже по 
думите на друг, като може да преизкаже и собствените си думи. Преизказността е 
уникално специфична за българския език, не съществува в другите славянски езици 
(Куцаров 2007).  Възникването на преизказността в съвременния български език се 
обяснява с влиянието на балканската езикова среда. Изследователи на преизказните 
глаголни форми забелязват и анализират допълнителни функционални аспекти в упо-
требата им. Явленията са известни с названията дубитатив, т.е. възможност с преиз-
казните форми да се изрази съмнение, ирония, недоверие; и адмиратив – израз на не-
очакваност.  

В езика на българските вестници се наблюдава широкоспектърна игра с глагол-
ните преизказни форми, като към посочените по-горе функционални разновидности 
може да се добави и използването им като езиково средство за изразяване на тенден-
циозна дистанцираност. 
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В класическата си употреба в българския език преизказните форми се използват 
като средство за митологизация, затова най-често се срещат в приказките. В наблю-
даваните вестници много рядко се открива такава употреба. Например разказите на 
Първолета Петкова във в. „Уикенд” (ноември 2009) за готвеното преди години 
убийство на Владимир Живков и за уволнения от Тодор Живков министър Ангел 
Цанев заради любовницата му (и двата материала са в рубриката „Ретро”) по интере-
сен начин митологизират образа на бившия Първи чрез контраст с действията на род-
ния му син а и на бивш министър. Преизказните глаголни форми изграждат атмосфе-
рата на приказка, в която чрез сблъсъка между грижовния Генерален секретар и пръв 
ръководител на държавата Тодор Живков и лошите, към които той се отнася справед-
ливо (дори и да са му най-близки роднини), се оформя ореол на почтеност и се прово-
кира носталгия по силния човек, който се опитва да налага ред и справедливост. 
Целта е някъде далеч в съзнанието на читателя да се породи въпросът защо днес си 
нямаме такъв господар, който да ни стриже, да ни дои, но и от вълци да ни пази. 
„Друга причина за снемането на министъра  (Ангел Цанев) от власт била неговата 
любовница. Госпожата източвала десетки хиляди долари от БГА Балкан. Изобщо не 
се замисляла какви щети нанася. Била художничка. Работела в БНТ като музикален 
оформител. Най-голямата й страст били не рисуването и песните, а пътешествията. За 
да удовлетвори капризите й Цанев всеки месец я изпращал в чужбина ... посещавала 
екзотични страни, ... за самолетни билети не плащала, ... Когато информацията за зло-
употребите на вътрешния министър стигнала до ушите на Тодор Живков, той 
избухнал. „Безобразници!...Бандити”. Потопен в тази приказка, читателят нищо чудно 
да си зададе въпроса „Защо свалиха добрия човечец?!” 

Актуалните новини и коментираните събития от ежедневието не са подходящ 
обект за митологизация, за която е необходима дистанция във времето.   

Медиите могат да раздават оценки и да издават присъди, могат да сринат 
символната власт на отделни личности и да ги превърнат в морално-политически 
трупове преди окончателното им отстраняване или напускане на политическата 
сцена. Много често моралните присъди, издавани от вестниците, не просто изпревар-
ват, а изцяло заместват съдебните. Вестниците в България отдавна са си присвоили 
правото да публикуват недоказани твърдения, да сеят съмнения и така да замърсяват 
публичното пространство с недоказани измислици, чиято цел е да сринат авторитета 
на противника и да освободят властово пространство за друг, и много силно езиково 
изразно средство в това отношение е използването на преизказни глаголни форми. 
Големият проблем обаче не е в самото властово боричкане, а в насаждането в съзна-
нието на българина на циничната и национално нихилистична философия „Всички са 
маскари!”: „Първанов се измъкна, че в президентството нямало данни за забогатели 
чрез приватизация лица.”, „Държавата платила клиповете срещу Бойко” (в. „Капитал”, 
20 - 26 март 2010); „Лечков вършел далавери под чадъра на Борисов”; „Във Франция 
политически ръководители общували с мъже и жени от бизнеса, които финансирали 
партиите им, като в замяна получавали данъчни облекчения.” (в. „Дума”, 11 август 
2011). Съмнение, недоверие и резервираност внушава в. „24 часа” (7 януари 2008) 
със заглавието „София била столица на корупцията в ЕС”. От една страна, добре, не 
позволяваме да ни чернят и да ни представят като втора категория народ и държава. 
От друга страна, отново се промъква онзи деморализиращ релативизъм, който вну-
шава, че и при тях, европейците, не е по-добре, защо тогава ние да сипем глава с пе-
пел и да се напъваме да се променяме?  
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Преизказни форми се използват и за изразяване на иронична недоверчивост: 
„Продуценти забравили да декларират 1,3 млн. лева” (в. „Дума”, 6 юли 2009); „Вече-
рен час за кръчмите в Студентски град – това щяло да ограничи пиянските прояви, 
хулиганствата и побоите.” (в. „Монитор”, 12 март 2010); „Съветите на Доган стру-
вали 50 000 лева, а не един милион евро.” (в. „24 часа”, 28 декември 2010); „Визите 
за САЩ падали до три години” (в. „Новинар”, 15 октомври 2009). 

Най-често преизказните глаголни форми се използват, за да се изрази дистанци-
раността на журналиста, респ. редакцията, от съобщавания факт. В. „24 часа”: 
„Натискали съдийка по дело за удавено дете” (15 април 2011; „Арест за граничари, 
искали по 20 евро от кола” (27 декември 2010); „Петков договарял с братя Галеви 
подялба на пазара” (19 ноември 2010); в. „Дума” – „Двама работодатели наели 129 
работници без договор” (19 ноември 2009); в. „Стандарт” – „Мургина опрощавала 
данъци  по телефона” (11 март 2010) и пр. Р. Ницолова с основание казва, че с упо-
требата на преизказни форми журналистът постига две цели: 1. освобождава се от не-
обходимостта да даде преценка за истинността на съобщението; 2. официалното 
съобщение става еднакво по форма с клюките, слуховете и разговорната реч 
(Ницолова 1999). Констатацията е напълно приемлива и основателна, още повече, 
ако се направи сравнение с употребата на преизказни глаголни форми в общо-
информативни, сериозни и жълти вестници. В сериозните седмичници се срещат по 
изключение, в таблоидните ежедневници не са рядкост, докато от 150 теми в жълтия 
седмичник „Уикенд” 10 са със заглавие, съдържащо преизказна форма: „Красьо 
Черния скрил 20 милиона в трезор”;  „Хамстера извадил Бореца от затвора”; „Алексей 
закрилял руски мафиоти”, „Петя Славова източила парите на Денис Ершов” и пр.  

Всички посочени примери (не само от жълтия печат) ми дават основание да 
твърдя, че не става дума за обикновено журналистическо дистанциране или стремеж 
за доближаване към разговорния стил. Има нещо друго и то е страх. Журналистичес-
ки страх от липсата на достъп до достатъчно факти;  страх, че дори и да докаже твър-
дението си, журналистът може да бъде даден под съд и не се знае какво ще се отсъди 
богинята с превръзка на очите; редакторски страх, че вестникът може да бъде атаку-
ван от засегнатите хора със силни позиции не само в политиката, но и в бизнеса. Уве-
личаващите се вестникарски заглавия и цели материали с употребени в тях преизказ-
ни форми може да се определят като лакмус за журналистическа свобода: повече пре-
изказност – по-малко свобода на словото. Това поставя въпросът дали е достатъчно 
функционално ефективен приетият етичен кодекс на българските журналисти и пот-
върждава изводите от проведената на 18 ноември 2010 г. конференция на тема „Сво-
бодата на медиите и демокрацията под заплаха”, че медиите в България не се ползват 
с достатъчна свобода. Това е отразено и в анализите на международната организация 
„Журналисти без граници”. 

Проблемът има и друг аспект – страхливо дистанцираните и иронично клюкар-
ските употреби на преизказните глаголни форми влияят на националния манталитет. 
Привличат вниманието, дават на читателя възможност да прочете това, което чува 
като слух или си мисли, но поразяват достойнството му на свободен човек, възпита-
ват едно сеирджийско дистанциране. Със сигурност някои журналисти използват 
преизказните глаголни форми само като ефектно изразно средство, като игра, но това 
поставя друг въпрос – залитайки по формата, дават ли си сметка за посланието и вну-
шението, съдържащо се в нея (непознаването на граматическата семантика не осво-
бождава от отговорност).  

Преизказните глаголни форми безспорно са едно от изразните богатства на 
съвременния български език и към употребата им в езика на вестниците, чрез които 
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не просто се формира обществено мнение, а се формира манталитет, е необходимо да 
се подхожда отговорно, за да не се замърсява публичното пространство. Сугестив-
ният ефект при възприемане на вестникарските модели се мултиплицира в съзнание-
то на читателя и това изисква отговорно речево поведение от страна на журналисти-
те. Езиковата игра като израз на творческа находчивост е нещо чудесно само когато е 
изпълнена с отговорно отношение към ценностите, чиято девалвация води до нацио-
нална деградация. 

Всеки конкретен език притежава специфични средства, с които в потока на реч-
та можем да привлечем и да задържим вниманието на събеседника, да му въздейства-
ме и да внушим правотата си, да го подчиним на волята си, да го заразим със свои 
чувства и вълнения. Реторическите възможности на морфологичните феномени неут-
рализация и транспозиция се коренят в обстоятелството, че позволяват нещата да не 
се назовават и означават директно, но недвусмислено да се разбират от носителите на 
езика. Така интелектуалната мощ и красотата на българския език прониква в съвре-
менното пространство и време и се реализира и като сугестивна сила. 
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НОВ ПРОЧИТ НА ОБРАЗА НА БАБА ЯГА 

 

Елка Петрова Петрова1 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 
 

Анотация: Баба Яга е събирателен образ, в който се отразява отношението на хо-
рата към приказния и реалния свят, техните разбирания, вярвания и надежди. 
Представените нови и непознати черти на нейния облик могат да променят нало-
жените схващания за същността ѐ като приказен герой, както и за мястото ѐ в 
съвременната култура. 
 

Abstract: Baba Yaga is a collective image, which reflects the attitude of people towards the 
fairy and the real world, their perceptions, beliefs and hopes. The aim of this paper is to 
introduce new and unknown features of her character and appearance for the Bulgarian 
reader and in particular to prove that these new features can change imposed conceptions 
about her character in fairy tales and her place in contemporary culture.  
 

Key words: Baba Yaga, fairy tales, witch, symbology 
 
 

I. Въдедение 
Образът на Баба Яга е познaт на българския читател най-вече от интерпрета-

циите на Ангел Каралийчев („Омагьосаната жаба“), Николай Райнов („Василиса 
Прекрасна“) и аудиодраматизациите, издадени от „Балкантон“, като „Василиса умни-
ца“. Макар и приказен персонаж, Баба Яга е надхвърлила пределите на повествова-
нието и се е превърнала в герой на масовата култура и субкултурата. Тя е все по-екс-
плоатирана от съвременното изкуство, като заема значимо място в редица филми: 
„Баба Яга – съвременна приказка“, „Как Иван глупака тръгнал за чудо“, „Чудеса в 
Решетове“, игри („Baba Yaga“, „Alan Wade“, „Quest for Glory“), художествени изде-
лия (мартеници, картини), сувенири, талисмани. Баба Яга се превръща в част от суе-
верията и вярванията на хората, в носител на надежди, очаквания за благополучие, 
успех и закрила. Разбиранията на обществото, свързани с образа ѐ, в повечето случаи 
се основават  на асоциации с нейния грозноват външен вид и водят до изводите, че тя 
е коравосърдечна жена, имаща зъл характер, лишена от състрадание, неспособна на 
милост дори към най-невинните и чисти същества като децата. Същевременно тя не 
веднъж е наричана от българския читател „вещица“. Примери за това могат да бъдат 
посочени и в поредица от интернет публикации („Катраненият списък на Баба Яга“, 
Баба Яга – митологични същества и загадки), в които се игнорира лексикалното зна-
чение, с което е натоварена думата „вещица“, а изконната роля на Баба Яга в народ-
ното творчество остава непроучена.  

Целта на настоящия доклад е, след като се анализират част от наличните интер-
претации на славянски народни приказки, в които се среща приказната героиня, назо-
вана с името Баба Яга, да се изведат новите и непознатите за голяма част от  българ-
ския читател специфики на нейния облик. В частност да се докаже, че тези нови осо-
бености в образа на Баба Яга, подкрепени и от положителната символика на облика 
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ѐ, внасят един допълнителен ракурс в значението на този приказен персонаж, място-
то му в културата, вярванията и отношението на хората към приказния и реалния 
свят и довеждат до нов прочит на наложените от масовата култура негативни схваща-
ния, свързани с персонажа. Поставената цел налага ограничението за разглеждане са-
мо на славянското народно творчество, доколкото образът на Баба Яга не е харак-
терен за българския фолклор. 

 

II. Преглед на съществуващите изследвания, свързани с образа на Баба Яга 
Като многолик прикaзен персонаж, обвит в неразгадаемост и мистериозност, 

както и герой, заемащ важно място в съвременната масова култура, Баба Яга е обект 
на множество обстойни научни изследвания и анализи.  

В достъпната българска научна литература липсват задълбочени изследвания, 
засягащи конкретно Баба Яга, като се изключи статията на Георги Бончев „Баба Яга – 
уникална фолклорна фигура“ и превода на статията на Павел Котов – „Что значит об-
раз Бабы-яги“, направен от Олга Тенева. В посочените материали Баба Яга се опреде-
ля като многолика и сложна фолклорна фигура. 

 

В чуждоезичната научна литература могат да се посочат редица учени, засягащи 
тематиката за същността на образа на Баба Яга.  Част от тях са: 

Михаил Забылин. През 1880 година в част втора на сборника си „Русский народ. 
Его обычаи, предания, обряды и суеверия“ руският етнограф Михаил Забылин 
коментира образа на Баба Яга. Забылин отбелязва, че под името Баба Яга славяните 
са почитали „адската богиня“, изобразена като страшилище, седящо в желязно хаван-
че. На тази богиня са принасяли кървава жертва, мислейки, че с това жертвоприно-
шение тя храни двете си внучета. Под влияние на християнството народът забравя 
своите главни богове, а второстепенните запазва, доколкото те символизират житей-
ски събития. Така образът на Баба Яга от зла богиня се превръща в зла старица, „от 
време на време човекоядка“, която винаги живее някъде в гората [1]. 

Владемир Проп. През 1946 година съветският литературен формалист Владемир 
Проп издава своето фундаментално произведение „Исторические корни волшебной 
сказки“, в него той разглежда Баба Яга като сложен персонаж и застъпва тезата за 
Баба Яга – посредник в обреда на инициацията, доказателства, за което според него 
се откриват във всеки един елемент от външния ѐ вид, мястото, което обитава и 
действията, които извършва. Баба Яга е „жив труп“, който усеща присъствието на хо-
ра от света на живите. 

Н. Ерешвили, Е.Мадлевская, В. Павловский. През 2007 година съставителите на 
„Русская мифология. Энциклопедия“ отделят отделна глава от своя труд на Баба Яга, 
като разглеждат нейния произход, нееднозначност на образа и мястото ѐ в приказките. 

Тина Уласевич. В публикуваната на 25 юни 2012 година статия „Баба-Яга: в 
сказках и в жизни“ белоруският психолог Тина Уласевич представя всички лица и 
същности, с които присъства в приказките Баба Яга, подчертавайки и нови, непопу-
лярни черти като съблазнителност, женственост, липсата на съпруг  и др. 

Мирей Пиарота. В публикуваната на български език книга „Жените в приказки-
те“ през 2003 година френският литературовед Мирей Пиарота търси същността на 
женския образ в приказките. Според нея Баба Яга е въплъщение на знаещата жена, 
ангажирана в обреда на инициацията, домакинята, майката и добрия съветник. 

Е. Иванова. През 2013 година в публикуваната статия „The Problem of 
Mysteriousness of Baba Yaga Character in Religious Mythology“ („Проблема за загадъч-
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ния образ на Баба Яга в религиозната митология“ – превод Е.П.), Евгения Иванова 
разглежда образа на Баба Яга, неяснотите около архетипните ѐ характеристики, като 
доказва, че характеристиките ѐ на културен герой, събрал всички особености на 
архаичната религиозна митология, имат влияние върху съвременната религиозна ми-
тология. 

От направеното представяне на възгледите на посочените учени може да се на-
прави изводът, че образът на Баба Яга е нееднозначно изследван. В повечето случаи, 
след като се разгледа наличието на връзка между разнообразните роли на приказната 
героиня, нейният характер и посланията, които те носят. 

   

III. Изследване на образа на Баба Яга на база приказки от славянския 
фолклор 

3.1 Характеристика на изследователския процес 
В настоящото изследване са анализирани всички достъпни приказки в българ-

ската книжовна литература, както и тези в глобалната мрежа на български, руски и 
английски език. Тези, в които присъства образът на Баба Яга, събрани, интерпретира-
ни и разказани от различни автори, са: Александър Афанасиев: „Гъски и лебеди“, 
„Баба Яга“, „Баба Яга и вихър“, „Омагьосаната кралица“, „Маря Моравна“, „Иван – 
царевич“, „Иди там – не знам къде си, донеси – не знам какво“, „Василиса 
Премъдра“, „Баба Яга и момъка“, „Врабец и мишка“, „Царкинята жаба“, „Морският 
цар и Василиса Премъдра“, „Елена Прекрасна“, „Безногият и слепият богатир“, „Баба 
Яга и Иван-царевич“, „Животинското мляко“, „Момата царица“ и д.р.; Николай 
Райнов: „Василиса Прекрасна“; Ангел Каралийчев: „Омагьосаната жаба“; Ирина 
Желязкова: „Василиса прекрасна“, „Принцесата жаба“, „Финист – сокола“, „Маря 
Моравна – обичаната царица“, „Иди там – не знам къде си, донеси – не знам какво“, 
„Альоношка и Иванушка“; Неизвестни автори и аудиодраматизации на 
„Балкантон“: „Баба Яга и ягодите“, „Врабец и мишка“, „Гъски и лебеди“, „Омагьо-
саната принцеса“, „Маря Моравна“, „Василиса Прекрасна“, „Василица умница“, 
„Патилата на Иван“, „Орел и врабец“ и др. 

За да се постигне целта на настоящото изследване, е съставена система от ха-
рактеризиращи образа на Баба Яга качества, които са избрани с цел неговото проуч-
ване. Те са посочени в Таблица 1, а именно: 1) Название на приказката. Анализира-
ните и посочени в Таблица 1 от изследването приказки са избрани поради факта, че за 
тях съществуват български преводи, те са най-популярни, достъпни и познати на бъл-
гарския читател; 2) Място на живеене (А). Мястото на живеене е основна качествена 
характеристика на образа на Баба Яга; 3) Външен вид (Б). Външният вид на Баба Яга 
е предмет на обстоен анализ поради факта, че негативните наслагвания към образа в 
голяма степен се основават на асоциации с външния ѐ вид; 4) Допълващи образа 
атрибути (В). Допълващите образа атрибути (различни видове животни и предмети) 
са включени в изследването като системна характеристика на образа с цел да изгра-
дят цялостна представа за облика на Баба Яга, предвид на липсата на подробни опи-
сания на външния ѐ вид; 5) Гостоприемство и използване на магии (Г). Тези характе-
ристики са избрани като контрапункт на определянето ѐ за зла и охарактеризирането 
ѐ като „вещица“; 6) Роля в приказния свят (Д). Разкриването на положителната или 
отрицателната роля, която изпълнява Баба Яга в посочените приказки, е направено с 
цел уточняване на нейния характер. 

3.2. Резултати от изследователския процес. В резултат на направеното изслед-
ване на посочените приказки и използваните качества, характеризиращи образа на 
Баба Яга, е съставена Таблица 1: 
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Таблица 1. Характеризиращи образа на Баба Яга качества (представени по приказки) 

Назнавие на 
приказката 

Характеризиращи образа на Баба Яга качества 

„Гъски и 
лебеди“ 

(А) В къщичка на кокоши крака, с един прозорец, къщичката стои 
се върти около себе си. (Б) Противно лице, с керамичен крак. (В) 
Животни, които и служат – гъски, лебеди. (Г) Баба Яга не из-
ползва магии. (Д) Отрицателна роля, защото похищава деца. 

„Василиса 
умница“ 

(А) В къщичка на кокоши крака, която се върти около себе си, 
намираща се в края на гората. (Б) Баба Яга е сухо-краката, седи в 
едно хаванче свита и е в заешки кожух завита. (В) Няма описани 
допълващи образа атрибути. (Г) Гостоприемна. Не използва ма-
гии. (Д)  Положителен герой, който помага на момъка (Иван) и го 
спасява от сигурна смърт. 

„Омагьосаната 
кралица“ 

(А)  В хижа насред пълен мрак. (Б) С костелив крак, стара и без-
зъба. (В)  Няма допълващи образа атрибути. (Г)  Гостоприемна. Не 
използва магии. (Д) Положителен герой, който помага на момъка 
да открие своята любима. 

„Маря 
Моравна“ 

(А)  На края на земята, през тридесет царства. В къщичка отвъд 
огнена река, а къщата е обградена с човешки глави. (Б) Няма опи-
сание на външността ѐ. (В)  Кобила, с която обикаля света. (Г) 
Гостоприемна. Не използва магии. (Д) Положително-отрицателна 
героиня. Притежава чуден кон, който дава на Иван, след като той 
изпълнява нейна заръка. 

„Баба Яга“ (А) Живее в гората, в къщичка на кокоши крака. (Б) Няма характе-
ристики. (В)  Тъче платно. Кърпа, гребен, хаванче. Котарак и куче. 
(Г)  Не използва магии. (Д)  Отрицателен герой, който иска да изя-
де девойката. 

„Баба Яга и 
ягодите“ 

(А)  Живее в гората. (Б) Стара, жестока. (В) Няма описани допъл-
ващи образа атрибути (Г) Не използва магии. (Д) Отрицателен 
герой. 

„Принцесата 
жаба“ 

(А)  В къщичка на кокоши крака. (Б) С нос забит в тавана. (В) 
Няма описани допълващи образа атрибути. (Г) Гостоприемна. Не 
използва магии. (Д) Положителен герой, който помага на героя. 

„Иди там – не 
знам къде си, 
донеси – не 
знам какво“ 

(А)  В къщичка на кокоши крака. (Б)  Тя е беззъба.(В)  Всички гор-
ски и морски животни и се подчиняват, а стара жаба се явява като 
помощница. (Г) Гостоприемна. Не използва магии. (Д) Положите-
лен герой, който помага. 

„Елена 
Прекрасна“ 

(А) В къщичка насред поляна. Къщата е обградена с ограда от чо-
вешки кости. (Б) С костелив крак, грозна. (В) Използва коне и ле-
ти с хаванче. (Г)  Гостоприемна, нахранва и изкъпва героя. Не из-
ползва магии. (Д) Справедлив съдник. 

„Приказка за 
подмладяващи- 
те ябълки и 
живата вода“ 

(А)  В къщичка на кокоши крака с едно прозорче. (Б)  Няма описа-
ние. (В)  Няма описани допълващи образа ѐ атрибути. (Г) Госто-
приемна. Не използва магии. (Д) Положителен герой – Казва на 
момъка как да открие ябълките и водата. 

„Финист – 
ясният сокол“ 

(А)  В къщичка на кокоши крака. (Б) С костелив крак, с големи 
устни, а носът и до тавана стърчи.(В) Няма допълващи образа ѐ 
атрибути. (Г)  Гостоприемна. Не използва магии.  (Д) Помага на 
Марушка, като я научава как да открие Финист. 

Източник: Таблицата е съставена от автора 
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От анализа на образа на Баба Яга, присъстващ в посочените приказки, и от пред-
ставените в Таблица 1 нейни характеристики могат да се направят следните изводи: 

Първо. В проучените приказки Баба Яга не си служи с магии, дори в случаите, 
когато нейната роля е отрицателна. Предвид на това, че е ограничен броят на приказ-
ките, в които тя напуска дома си, а умението ѐ да лети може да бъде присъщо на вся-
ка една добра фея, наложеното схващане за определянето и възприемането на Баба 
Яга като „вещица“ е неуместно. 

Посочените факти са в колизия с лексикалното значение на думата „вещица“ в 
българския език, т.е. жена, която прави магии за зло; магьосница [2]. Аргумент в 
тази посока е и етимологията на думата „вещица“ и лексикалното ѐ значение в 
руския език. Думата „вещица“ има праславянски произход от „зная“, като със същото 
лексикално значение тази дума присъства и в руския език. Наличието на тази дисхар-
мония между етимологията на думата „вещица“ и съществуващото схващане сред 
българския читател за нейното значение, както и фактът, че Баба Яга е привнесен ге-
рой в българския фолклор, е едно от доказателствата, че тя не е единствено зла, може 
да бъде носител на положителни черти, а образът ѐ да се тълкува като на жена, баба, 
старица, която е надарена с познания за света.  

Второ. Наличието на разнолик характер на Баба Яга в проучените приказки 
според нас поставя въпроса за първоначалната ѐ роля. Трудно е да се установи дали 
тя е била положително действащо лице и в последствие във вариациите на приказки-
те става носител на негативни качества. В тази насока по наше мнение могат да бъдат 
правени само догадки поради това, че е невъзможно да се определи точният период, 
мястото и целта на създаването на дадена приказка. Това обосновава извода, че нало-
жилото се схващане за изконната ѐ отрицателна героика в приказките и в реалния 
свят е необосновано от генезисна гледна точка.  

Трето. Външната красота не е показателна за нравствените качества на героя. 
Това е засвидетелствано от факта, че в редица приказки като „Василиса умница“, 
„Омагьосаната жаба“, „Финист – ясният сокол“ Баба Яга е дружелюбна, гостоприемна, 
помагаща, разбираща и съветваща, въпреки своя отблъскващ външен вид. Липсват 
детайлни описания на външността ѐ, а за нравът ѐ се съди по нейните действия.  

Четвърто. В изследваните български народни приказки не се наблюдава специ-
фично наименование на жената, бабата, която не е надарена с красота, и живее в го-
рата. В популярните интерпретации на Ран Босилек, Николай Райнов, Ангел Кара-
лийчев и аудиодраматизациите на народно творчество, където се появява Баба Яга с 
присъщите и особености, изрично е упоменато от авторите, че дадената приказка е 
предадена или е по мотиви на руска, или на друга славянска приказка. Анализирайки 
творчеството на посочените български автори, може да се направи изводът, че 
преобладават приказките, в които Баба Яга играе ролята на добър помощник, спаси-
тел, справедлив съдник и съветник. В подкрепа на този извод са приказките от Н. 
Райнов: „Василиса Прекрасна“ и от А. Каралийчев: „Омагьосаната жаба“. Следва да 
се отбележи, че интерпретациите на славянското народно творчество, представени от 
български автори, в които образа на Баба Яга носи негативизъм, са сведени само до 
следните три приказки: „Баба Яга“, „Гъски и лебеди“, „Баба Яга и ягодите“. 

Пето. В приказката „Гъски и лебеди“ Баба Яга е отрицателен герой, който иска 
да изяде дете, но това дете е непокорната и безотговорна сестра, забравила заръката 
на своите родители и изоставила своето малко братче. Това води до извода, че тя е 
била подтикната и разгневена от немарливостта на сестрата, като това отношение на 
Баба Яга може да се разчита като остатък от древнославянската ѐ божествена същ-
ност, при която по правило боговете са справедливи.   
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Предвид на представените изводи смятаме за парадоксална наложилата се в съз-
нанието на българския читател представа за образа на Баба Яга като плашещ, жесток 
и коравосърдечен приказен герой. Отговорът на въпроса за генезиса на този парадокс 
следва да се търси в: 1) древно славянското значение на образа на Баба Яга като зла 
богиня кръвопийца; 2) западноевропейските народнотворчески интерпретации, нал-
ожили се у нас чрез приказките на Братя Грим, основаващи се на погрешни асо-
циации със старицата, описана като „зла вещица“ в популярната приказка „Хензел и 
Гретел“, или 3) в характеристиките на бита и душевността на българския народ, 
включващи и негативизъм. Възможни са и компилации от посочените хипотези. 

  

3.3. Положителна символика в образа на Баба Яга. В анализираните от нас 
интерпретации на славянски народни приказки съществуват множество елементи, 
характеризиращи образа на Баба Яга, свързани с нейната външност, атрибутите, с 
които си служи, мястото, което обитава, и действията, които извърша, в които според 
нас може да бъде открита символика, която да е натоварена с положително значение:  

Външен вид – 1) Носът („дълъг чак до тавана“, „грозен“, „гърбест“) – може да 
се свърже със символиката, че тази част от главата е показателна за характера на чо-
века (изрази като „вре си носа“, „вири си носа“ са допълнителен аргумент в тази на-
сока), в някои народи гърбавият и дълъг нос има положителна конотация – както е 
например при древните гърци и римляните; 2) Обонянието –  Баба Яга проявява 
своето изключително обоняние – усеща „руския дух“, което според нас, предвид 
характера на героинята (добра, помагаща, съветваща), може да символизира усета на 
добрите хора за моралните качества на другите. Могат да се посочат следните при-
казки, в които Баба Яга усеща, че героят „има характер“: „Финист – ясният сокол“, 
„Иди там – не знам къде си, донеси – не знам какво“; 3) Зрението –  В разгледаните 
интерпретации на славянски приказки (вж. Таблица 1) не се набляга на зрението на 
Баба Яга, тя използва останалите си сетива. Това придава мистериозност на образа ѐ 
заради народните вярвания, че очите отразяват душата на човек, неговите помисли и 
характер, както и символиката, разглеждаща очите като орган, подчинен на 
прозорливостта на сърцето; 4) Зъбите и устните. Често описвана като беззъба Баба 
Яга според нас не би трябвало да бъде възприемана като безмилостно същество, 
защото никой истински страшен и жесток звяр не е лишен от остри зъби, с които да 
напада, улавя и разкъсва своята жертва. Грозните зъби и големите устни се тълкуват 
като признак на привлекателност, плодовитост и щастие във вярванията на някои 
африкански и източни народи. 5) Големият ѐ бюст – символ на плодовитостта и 
майчинството. 6) Заешкият кожух, в който е увита в приказката „Василиса умница“, 
се асоциира със заека, който е символ на бдителността и плодородието. Оттук следва, 
че Баба Яга е символ на жената, която е съобразителна и винаги знае как да помогне. 
Умението ѐ да предопределя събитията и невъзможността да бъде изненадана, са 
обусловени от присъщата ѐ зоркост. 7) В появилите се и навлезли в съвременната 
масова култура фигури и предмети, изобразяващи облика на Баба Яга, има елементи 
превърнали се в задължителни от външността ѐ – бенката, метлата, разпиляната коса, 
но не са присъщи на героинята в анализираните приказки.  В продължение на тази 
логика новите атрибути също се свързват с положителна символика: Косата – 
побеляла и разпиляна, символ на старостта и на знахарката, чиято коса винаги е раз-
пиляна, защото събира билки от всякакви места. Косата отразява характера на човек, 
свързана е с неговия живот и съдба – символ на смелост, сила, свобода и мъдрост. 
Поредният атрибут, който се е наложил и се асоциира с името на Баба Яга е 
метлата, с която хората вярват, че тя се придвижва. Приказният герой Баба Яга се 
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придвижва в хаванче, а не възседнала метла. Изключение в тази посока е приказката 
„Маря Моревна“, където Баба Яга използва метла, за да замита следите си, но не и 
като средство за придвижване, като в тази приказка тя не може по категоричен начин 
да се определи като отрицателна героиня.   

Място на живеене – 1) Къщичка на кокоши крака, която се върти, е символ на 
необозримостта на знанията на живеещия в нея, възможност да се гледа на всички 
страни – поглед без хоризонт. Къщичката се намира в само по себе си особено прост-
ранство, малко над земята, т.е. тя не принадлежи на нито един от двата свята – на 
живите и на мъртвите. Къщичката се асоциира с кокошката, която носи символиката 
на първообраза на майчинството, олицетворение на закрилящата любов към слабите. 
Тази характеристика кореспондира с добрия образ на Баба Яга като старица, която 
закриля и помага на нуждаещите се. Посоченото описание на местоживеенето на 
Баба Яга е особено отчетливо в приказките „Василиса умница“, „Принцесата жаба“, 
„Финист – ясният сокол“, „Иди там – не знам къде си, донеси – не знам какво“, къ-
дето тя отново е положителна героиня. В допълнение, народната традиция приема, че 
всеки, консумирал кокоши крак, не може да мълчи и казва истината. 2) Стръмните 
стълби, които водят до къщичката, по правило символизират част от изпитание, поста-
вено с цел да се провери дали героят е достоен да получи нейната помощ. 3) Печката – 
символ на жената готвачка, грижеща се за семейния уют и храната на семейството.  

Допълващи атрибути. 1) Хаванчето, чукчето – свързва се с древните алхими-
ци и аптекарите, които са имали богати знания и са умеели да лекуват. В продълже-
ние на тази логика според нас Баба Яга може да се разглежда като бабата, знахарката, 
която има познания, способна е да помага и както е типично за знахарките – живее в 
гората. Тази характеристика на Баба Яга е особено отчетлива в приказките „Маря 
Моравна“, „Василиса Прекрасна“ и „Василиса умница“, като в тези приказки Баба 
Яга е положителен герой. 2) Хаванчето, чукчето, които използва Баба Яга, са дърве-
ни, къщичката ѐ също е направена от дърво, а понякога дори кракът ѐ вместо косте-
лив е дървен. Различните видове и сортове дървета са ангажирани с богата символи-
ка, те носят благополучие, знание, здраве, щастие и живот. Според нас не е случайно 
обстоятелството за наличието на толкова дървени елементи в образа ѐ. 3) Гъски и 
лебеди –  Присъстват в приказката „Гъски и лебеди“ и се счита, че това са божестве-
ни, обаятелни, добри и горди същества, което по наше мнение обуславя извода, че ед-
ни толкова чисти и невинни създания не биха служили на изначално зла и безсър-
дечна жена. 

Гостоприемството ѐ –  Баба Яга е гостоприемна приказна героиня. Тя приема 
в дома си момъка, храни го, къпе го. Гостоприемство, на което според нас е способна 
само една добронамерена жена, добра къщовница. Като христоматиен пример в тази 
посока са приказките: „Приказка за подмладяващите ябълки и живата вода“, 
„Василиса умница“, „Принцесата жаба“, „Финист – ясният сокол“, „Иди там – не 
знам къде си, донеси – не знам какво“.  

Посочените характеристики, външни белези и атрибути потвърждават факта, че 
образът на Баба Яга, надхвърлил пределите на повествованието и претърпял драстич-
ни промени, трудно може да се охарактеризира като негативен. В допълнение: В ня-
кои конкретни направления на експлоатация на образа (талисмани, сувенири, игри) 
Баба Яга се е превърнала от приказен герой в отличен маркетингов продукт. 

        

IV. Заключение 
От направеното изследване върху описани в анализираните приказки качества, 

характеризиращите образа на Баба Яга, , както и върху тяхната символика, могат да 
се направят следните изводи: 
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4.1. Изводи, свързани с характеризиращите образа на Баба Яга качества: 
Първо. Видно от изводите, формирани след Таблица 1, обстоятелството, че Баба 

Яга не си служи с магии, не може да я охарактеризира като вещица в смисъла на 
лексикалното значение на тази дума. В подкрепа на тази теза са действията на Баба 
Яга, чието гостоприемство не се асоциира със зла умисъл – задължително условие за 
всяка вещица.  

Второ. Фактът, че Баба Яга е привнесен приказен герой в българската литерату-
ра, притежаващ в значителна степен положителни характеристики, дедуктивно под-
сказва, че негативизмът на образа ѐ е в следствие на непознаване на народното твор-
чество. В това отношение тезата за наличие на взаимовръзка „грозен, следователно 
лош“ не може да се приеме. 

 

4.2. Изводи, свързани със символиката на посочениете качества: 
Първо. Анализът на приказните характеристики на Баба Яга (място на живеене, 

външен вид, допълващи образа атрибути, гостоприемство) от гледна точна на тяхната 
символика показва позитивност на образа ѐ. 

Второ. Парадоксално е, че макар образът на Баба Яга да се е установил в съзна-
нието на българската аудитория предимно като притежател на отрицателни черти, в 
съвременната масова култура ликът ѐ е станал основна част от амулети и сувенири, 
на които се предават определени способности на благоденствие: късмет, закрила, 
благополучие. В тази връзка не може да се приеме, че едно зло същество ще допри-
несе добри дела. 
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Интелектуалната карта е не само един уникален и семпъл метод за съхранение 
на информация. Отличителна черта на техниката е участието в процеса и на двете 
мозъчни полукълба при усвояването на информация, като по този начин се гарантира 
най-ефективна работа, а информацията се съхранява по един цялостен начин чрез 
ключови думи. С помощта на карти, използвани в изграждането на визуални образи, 
се подобрява дълбочината на възприемане, което значително увеличава впечатлител-
ността на материала. Слушайки разговора, човек автоматично изгражда в съзнанието 
си  елементите на интелектуалните карти, подреждайки по този начин информацията; 
при четенето на книга той веднага пресъздава в съзнанието си основните изображе-
ния, като ги свързва заедно. Тази смес от информация не води до хаос, а само увели-
чава ефективността на мозъка, осигурява съхранение и подреждане на възприеманата 
информация. 

При конструирането на интелектуални карти идеите стават все по-ясни и разби-
раеми, лесно се установяват  връзките между тях; методът  дава възможност за обхва-
щане  на материала с „един поглед”, възприемането му като единно цяло. Картите са 
лесни за разширяване и модернизиране чрез прилагане на принципа на преместване 
от общото към детайла. Освен това, те могат лесно и бързо да се повтарят, като по то-
зи начин се осигурява запомняне на материала. (1) 

При изграждането  на интелектуална карта се използват различни графични ин-
струменти (картини, символи, стрелки, шрифтове). За предпочитане е листът да е 
разположен хоризонтално: така се дава повече пространство за рисуване, което ще 
позволи картата да се разширява  и обновява. В центъра на страницата се поставя и 
графично се подчертава основната идея (например, името на новата тема). С по-
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мощта на много цветове  от „основната идея” излизат  линии, клонове или стрелки, 
всяка от които отговаря на определен фрагмент от темата. Всеки клон е надписан. За 
имена на клоните е избрана ключовата дума, която най-добре отговаря на темата на 
клона. На големите  клони се поставят по-малки, което съответства на темите разгле-
дани подробно на клоните. (2) 

Картата може да бъде подробна до степен, необходима за разбирането на тема-
та. За да се направи  това, просто трябва да се добавят повече и повече клони към 
цялостното „дърво”. Това е движение от общото към частното: в центъра има общо – 
една тема (тя е непосредствено очевидна), и във всички посоки от този основен запис 
са по-малки теми и данни както за намаляване на тяхната общност. Ключовите думи  
са написани с главни букви; размерът на шрифта се избира в съответствие с важност-
та на ключовата дума. 

Интелектуалните карти трябва да бъдат с много на брой различни рисунки и 
символи (дясното полукълбо в дейността си не се фокусира върху думи, а най-вече 
върху изображения, триизмерни структури), различни стрелки, показващи връзката 
между понятията.  (2) 

 

В часовете по английски език създаването и използването на интелектуални 
карти зависи от темата, целите и задачите на урока. Във всеки случай това е един до-
бър начин за представяне на информация, когато  в центъра е записана една концеп-
ция, от която излизат като лъчи асоциации или свързаните с нея понятия. 

1. Това може да бъде мини-картата за нагледно изобразяване, например, фразео-
логични глаголи. Тя може  бързо да се направи в един урок. В центъра е написан гла-
гол, от него излизат предлози, с който той се използва, под предлога се записва ново-
то значение което придобива глагола. Препоръчително е английските и българските 
думи да бъдат написвани в различни цветове, така че обучаемият лесно да се съсре-
доточи върху единия  или другия език, при необходимост. 

2. Това могат да бъдат карти по определена лексикална тема. Тогава тези карти 
изглеждат като огромно слънце с много лъчи. Някои  изглеждат по-скоро като дърве-
та. Правилното изграждане и визуалната  привлекателност на интелектуалните  карти 
идват с опита. На учениците може да се постави задача да съберат цялата лексика по 
дадена тема, след това да се разпредели на групи и (ако е възможно) да се покажат  
тези взаимоотношения графично. (4) Препоръчително е да се пишат не само думи, а и 
словосъчетания по темата. Препоръчва се под всяка дума или словосъчетание с друг 
химикал или молив да се записва превода.  

3. Може да е карта в подкрепа на преразказ на текст. Тогава в средата на листа 
се написва заглавието на текста или основната  идея. На лъчите се написват словосъ-
четания. Между тях се изгражда определена последователност с помощта на стрелки 
и линии. 

4. Интелектуалната  карта в качеството й на домашна работа може да е с цел  
повторение на думи. Ако тя трябва да се направи у дома, вместо превод на думи мо-
же да се използват снимки, графики, икони, картинки – необходимо е да има личен 
компонент. 

5. Интелектуалната карта е добра за разбор на тема, решаване на проблем, 
въпрос. 

6. Интелектуалните карти са отлично средство за мозъчна атака. (3) 
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Класическите интелектуални карти се създават по следните начини: 
1. Хоризонтално се разполага празен лист хартия (за предпочитане A4). При ри-

суване е необходимо да се използват цветни химикали, моливи, маркери. Използва-
нето на гума не се препоръчва. Специално внимание следва да се обърне на възмож-
ността за използване на множество цветове. Тони Бузан предлага да се използват 
най-малко три. 

2. В центъра на листа е централният образ, който ще символизира темата, с коя-
то започва работата, както на картата така и в ума. Не е необходимо да може човек да 
рисува, за да може да се справи. Идеята може да се представи  схематично, може да 
се използват изрезки от стари списания, снимки на други хора. Трябва да се покаже 
въображение. Съществените елементи трябва да бъдат внимателно изготвени. Въоб-
ражението спомага за създаването на рисунки, а с една рисунка  може да изразят хи-
ляди  думи, като по този начин се спестяват време и усилия, които биха били необхо-
дими, за да се напишат тези думи. Освен това, изображенията се съхраняват, а думи-
те не. Рисунките могат да бъдат схематични, цветни или черно-бели. Всичко зависи 
от създателя на интелектуалната карта. (4) 

3. От основното изображение тръгват клони, които са най-важните ключови ду-
ми и мисли по тази тема. Всеки клон трябва да съдържа само една дума или мисъл. За 
да се подчертае важността на тези клони, (защото те са в пряк контакт с обекта) те 
трябва да се съставят по-внимателно и да се увеличи техния размер. Всички надписи 
трябва да са с главни  букви. 

4. От дебелите клони излизат по-тънки клони, поясняващи основните идеи. Към 
ключовите думи трябва да бъдат поставени асоциации. Броят на тънките клони не е 
ограничен - може да има толкова, колкото идеи възникнат. Колкото повече клони, 
толкова по-малък е шрифтът. (4) 

 
Начини  на работа с интелектуалните карти в час: 
1) Учителят предварително обмисля логиката на картата  (кои клони откъде ще 

се отклонят, в какви цветове ще бъдат направени, и т.н.). 
2) Учителят представя на ученика заготовка на карта без изображения (но, 

например, има добре обмислени надписи). 
3) Учителят обяснява темата, „следвайки” картата  и предлага на учениците да 

нарисуват картинки към понятията. 
Благодарение на интелектуалните карти могат да бъдат задействани три канала 

за постъпване на информация. Много важно е учениците сами да нарисуват картин-
ките, защото личната асоциация работи много по-добре от чуждата.  При обяснение 
на нова или сложна тема  не трябва да се разчита, че ученикът веднага ще направи 
ефективна асоциация. Поради това е желателно да се започне  с черно-бели изобра-
жения, и ученикът може, например, да дорисува по-късно, за домашна работа, свои 
собствени. Всъщност, на практика се оказва, че всяко представяне на информация по 
описания по-горе тристъпков алгоритъм, като цяло, работи. Тази информация може 
да бъде под формата на слънце-неврон, като мисловна карта, на „река”, във вид на 
таблица; главното е да се вижда логиката при групирането на информацията и към 
пораждането на интерес у ученика. (5) 

Предвид това трябва да се отбележи, че в средния етап на образование интелек-
туалните карти се използват в задачи свързани със съотнасяне, обобщаване, търсене 
на главна идея в текста. Използването на интелектуални карти в обучението може да 
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даде огромни положителни резултати, като учениците се научават да структурират и 
да запомнят чуждестранната лексика, а също така и по-натъшното й възпроизвеж-
дане. Мисловните карти помагат да се развива творческото и критичното мислене, 
паметта и вниманието на учениците, а също така  да направят процеса на обучение 
интересен, занимателен и плодотворен. 
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Анотация: Докладът обследва опасността от организационна репутационна криза, 
предизвикана от специфики на социалните онлайн мрежи. Посочени са примери. 
Обосновано е заключението, че при днешния изявен характер на мрежовите отно-
шения, социалните мрежи са причина за повишаване на транспарентността в кому-
никацията и на социално отговорното поведение на организациите. 
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Abstract: The paper reviews the harm the organisation`s reputation crisis is, induced by 
some characteristics of the social medias. Examples with mistakes are shown. Reached is 
the conclusion that in the conditions the contemporary character of the interactions the 
social networks are the reason for the increased transparency of the communication and the 
social responsibility of the organisations. 
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В модерното общество, в условия на напреднала глобализация и ярко изразен 
мрежов характер на отношенията, комуникационното пространство се простира и в 
уеб измерението. Обстоятелството не само разширява корпоративната комуникация, а 
и повишава опасността от комуникационно доминирани по характер на отключващо-
то събитие кризи, каквито са репутационните. По тази причина социалните онлайн 
платформи за споделяне все по-категорично заявяват необходимостта от съобразяване 
с тях и заемат все по-съществено място в организационното компютърно опосредст-
вано комуникационно взаимодействие. 

 
1. Дефиниране на социални онлайн мрежи и социални медии 
В качеството си на предмет на настоящия доклад, социалните онлайн мрежи са 

определени като уебпространствен конструкт – резултат и проява на социалната и 
комуникационна взаимосвързаност и взаимоотношения между представителите на 
информационното мрежово общество. В тях участниците създават и развиват различ-
ни контакти, споделят „идеи, активност, събития и интереси“[24]. Неразделна част от 
социалните онлайн мрежи са социалните онлайн медии или т. нар. социални медии. 
Терминът описва конструктът насочващ съдържанието, на обменяна в социалните он-
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лайн мрежи информация, към определен кръг от потребители. В този смисъл социал-
ните медии са средство за масова комуникация. Социалните мрежи, като взаимоотно-
шения и взаимозависимости, в които се развива личността, съществуват далече във 
времето преди появата на Интернет. В уебпространството, тези формирования преми-
нават, ако не в принципно нова фаза от развитието си, то поне в етап, отличаващ се 
със съществено увеличен потенциал и възможности. Във функционален план участ-
ниците в социалните онлайн мрежи разполагат със значително повече механизми за 
моделиране и направляване на социалното обкръжение, т.е. кой до каква информация 
да бъде допуснат. Освен това, посредством разнообразен набор с уеб инструменти, 
конкретният онлайн участник обменя съобщения; осведомява се за местоположение-
то на хората, включени в съответното ниво на предпочитания; разполага с възмож-
ност за многолика изява, като регистрира различни, но все свои профили и много-
кратно сменя образа си осъществявайки своята социална онлайн изява. Така се създава 
специфично чувство за общност изградено по „неформален и непринуден начин“ [13].  

От технологична гледна точка, социалните онлайн мрежи функционират в рам-
ката на особено големи сайтове, чието софтуерно организиране се извършва с по-
мощта на специфичен протокол и общодостъпни програмни приложения. Така се 
постига висока степен на социална взаимосвързаност, в което анализаторите са еди-
нодушни. Социалните медии и социалните мрежи си приличат, тъй като обмена и съз-
даването на съобщения е от самите потребители и „способноста им да достигат до 
широката публика“[13]. Разликата се състои в това, че в социалните мрежи хората 
търсят създаване и поддържане на контакти и взаимна настояща или бъдеща полез-
ност между членовете на социалната онлайн група, а чрез социалните медии съдър-
жанието се насочва при това с общ или ограничен вид на достъп, до кръг от потреби-
тели.[13] Без замисъл за обединяване на „социални мрежи“ и „социални медии“ и без 
пренебрегване на различията, в докладът е използван и терминът „социални онлайн 
платформи“. Той описва големи области в уеб пространството, където протича 
компютърно опосредстваната комуникация в рамката на социалната онлайн мрежа.  
Допълнително основание е фактът, че някои от уеб сайтовете предоставящи инстру-
ментариум за мрежова взаимосвързаност между участниците, сами се определят като 
„платформи“[12]. 

 
2. Видове социални онлайн мрежи. Особености на комуникатор и аудитория 
В доклада, вниманието е насочено към следните два критерия за диферен-

циране: 
● по териториален обхват: В различните страни са розпространени различни 

социални мрежови платформи: Инстаграм (Instagram) – в Америка и Австралия; 
Вконтакте и Однокласники – на териотрията на Русия и някои страни в централна 
Европа; Фейсбук (Facebook) – в Западна Европа, на Балканите, Индия и Япония; 
Туитър (Twitter) – в Близкия Изток, Турция, Египет, на Балканите и в Западна Европа 
и т.н.  

Посоченото разделяне налага съобразяване, от големите организациите със 
сложна структура (напр. адхокрация), на местните особености и предпочитания към 
социални медии и включването на съответната платформа като активно приложение в 
компютърно опосредстваната комуникация със заинтересованите групи в тези държави.; 

● по вида на идеята сплотяваща мрежата: В едни мрежи преобладава интере-
сът към запознанства, в други към видеообмен, в трети към тематика свързана с 
професии или научни области  и т.н.  
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Пример: Позовавайки се на редица практици, сайтът Иншуранс.бг 
(Insurance.bg)[2] определя, че във Фейсбук се поместват предимно хубави и екзо-тич-
ни снимки, в Туитър се остроумничи, в ЛинкедИн хората се придържат към истина-
та и т.н. Също така е показан и резултатът от експеримент, при който е постa-
вeан отчаяно звучащ статус, че трайно безработен търси работа. Във Фейсбук, 
съобщението се приема като „не на място“, докато в ЛинкедИн за една седмица са 
получени повече от 20 отзива, от които само един е негативен.  

 

Диференциацията по този критерии поставя компаниите в полето на сложно 
съчетаване на частните интереси на личността с функционалното, обусловено от про-
фесия и квалификация, комуникиране на служител в компанията/институцията. Съот-
ветните специфики изискват от организациите стриктно съблюдаване на предпочита-
нията на участниците в мрежата при мониторинга или при изграждането и използ-
ването на профил в съответните социални онлайн платформи. 

Социалните онлайн платформи са „комуникационен феномен“[5].  Чрез тях се 
създава „двустранна връзка с аудиториите, до които и най-популярните традици-
онни медии нямат достъп“[10]. Те позволяват „светкавична и мащабна реализация 
на идеи, хрумвания и концепции"[11]. Под въздействието на социалните онлайн мрежи 
„прозрачността на хората и организациите ще нараства, но това няма да е обеза-
телно свързано с повече персонална интегративност, социална толерантност или 
склонност към прощаване“[19].  

Съществен проблем е , че правата върху собствеността на информацията „каче-
на“ в някои социални онлайн платформи не винаги са в полза на автора.  

Пример: „Декларация за права и отговорности“ на Фейсбук.  
Нейното приемане е неизбежно, ако потребителят иска достъп. Ето текста от т. 2 

„Споделяне на вашето съдържани е информация“, подточка 1:  
„За съдържание, което е обхванато от права на интелектуална собственост, 

като снимки и видеоклипове (ИС съдържание), вие изрично ни предоставяте след-
ното разрешение, зависещо от вашите настройки за поверителност и настройки на 
приложението: вие ни предоставяте неизключителен, прехвърлим, подлицензируем, 
безвъзмезден, неограничен териториално лиценз да използваме всякакво ИС съдър-
жание, което публикувате във или във връзка с Facebook (ИС лиценз). Този ИС лиценз 
се прекратява, когато изтриете вашето ИС съдържание или акаунта си, освен ако 
съдържанието ви е споделено с други лица и те не са го изтрили“[12].  

Този текст показва и един от механизмите чрез които Интернет се претрупва с 
информация, което води до все по-трудно навигирането сред нея, т.е. създава се т. нар. 
„информационен хаос“.  

Базата данни на социалните мрежи съдържа повече информация за човека, от-
колкото тази с която разполагат роднините му[17]. Този своеобразен масив от инфор-
мация привлича интереса на редица компании, виждащи в него източник на данни за 
маркетингово и др. подобно приложение. Единствено бъдещето съдържа отговор на 
пряко отнасящия се до организационната репутация въпрос: доколко правилен и ети-
чен е този подход?. 

Б. Доер, М. Фоуз и Т. Фридрих[14] изследват Оркут (Orkut) и Туитър (Twitter) и 
дават детайлна картина на асинхронните и синхронни връзки между потребителите 
на двете платформи. Така определят, че слуховете, намират синергичен прием в ки-
берпростраството. За съществената роля на това свойство свидетелства и мащабният 
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проект: Феме (Pheme)1. Портфолиото му показва както значението на проблема, така 
и състоянието на съвременните възможности за решаването му: 

„Социалните мрежи се изпълват с лъжи и измама, полуистини и факти. [...] 
бързото разпространение на тази информация чрез социални мрежи и други онлайн 
медии може да има незабавни и значителни, с широк отзвук, последици. [...] в 
момента не е възможно да се извърши такъв сложен комплекс от анализи в реално 
време. “[23] 

 
3. Особености на поведенческите ефекти в социалните онлайн мрежи. 
Относно промените предизвикани от социалните онлайн мрежи съществува и 

скептицизъм. Водещото опасение е, че се ускорява процесът на медиатизация на об-
ществото и се засилва колективното мислене, за сметка на индивидуалното. В най-
обща рамка, Джарон Ланир – създател на термина виртуални пространство, описва 
негативната страна на уеб новостите: 

„... на рубежа на вековете, с цифровата революция нещо не е както трябва. 
Обхващащата света мрежа се наводни от дребнави проекти, понякога наричани 
Web 2.0. Тази идеология, пропагандира радикална свобода в пространството на 
Мрежата, но, по ирония е по-скоро свобода за машините, отколкото за човека. Още 
повече, тази свобода наричат понякога отворена (открита) култура. Анонимните 
коментари в блоговете, безвкусните видеошеги и лековатите меш-ъпи могат да 
изглеждат тривиални и безвредни, но като цяло това е разпространена практика на 
фрагментарно, обезличено общуване, принизила ролята на междуличностното взаи-
модействие като такова“[4]. 

Както и социалните мрежи извън Интернет, тези в уеб пространството оказват 
силно психологическо въздействие върху отделните участници [20]. Резултатът води 
до повишена склонност към споделяне, но виртуално, т.е. нещата не винаги съвпадат 
с действителността извън киберизмерението. Същото се отнася и до проявите на лич-
ността, която в социалните мрежи често комуникира и решава въпроси по неприло-
жим извън уебпространството начин. Тъй като решенията са резултат от реален мо-
рал, реален опит и желания, тази смяна на идентичността не остава само във виртуал-
ното, а намира израз в съвсем действителни събития. Крайна форма са проявите на 
различни психични отклонения, затворени в диапазона от депресия [7] до прояви на 
агресия [18]. 

 
4. Огранизациите и социалните онлайн мрежи 
Организационното присъствие в социалните онлайн мрежи не се изчерпва в 

рамките на използване за ново рекламно пространство или за директен маркетинг. 
Новата уебформа привлича компаниите с невероятния си потенциал за постигане на 
съпричастност и единомислие. Някои организации създават виртуални общности, 
чрез които активно противодействат на комуникационните негативи и подпомагат 

                                                 
1  В проекта участвуват: Университета на Шефилд (The University of Sheffield),  Универси-
тета в Саарландер (Universitaet des Saarlandes), МОДУЛ Университета във Виена (MODUL 
University Vienna), „Онтотекст“ АД (София, България), „АТОС“ – Испания  (ATOS Spain SA), 
Кингс Колидж (King’s College London), „айХъб“ – Кения (iHub Ltd), „СуисИнфо“– Швейцария 
(SwissInfo.ch) и Университета в Уоруйк (The University of Warwick)  Целта на инициативата е 
намаляване на информационния хаос чрез софтуер, който показва степента на истинност на 
разпространяваната в киберпространствот информация. 
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преодоляването на евентуална криза. Според немския изследовател и практик Таня 
Кьолер, компаниите възприемат „онлайн комуникацията като интегрална съставна 
част от стратегическата кризисна комуникация.“[16] 

Проектирането на дискурса от социалните медии в ежедневието показва, че в 
пространството на социалните онлайн платформи се инициира мощно въздействие 
върху дневния ред на обществото – не само на информационо мрежовото, но и на ма-
совото.  

 
4.1. Флаш моб.  
През 2003 г., редакторът в „Harpers Bazaar” Бил Уасик демонстрира потенциала 

в социалните онлайн мрежи, чрез идеята за изненадваща среща. Той събира в Ню 
Йорк стотина души около скъп килим в магазин. Случаят вероятно е първата проява 
наречена „флаш моб“ (flash mob). Днес, словосъчетанието вече не е екзотика, а малка 
част от възможностите за организиране на масово поведение и прояви чрез Интернет. 
Резултатът засяга цели държави.  

Сигурно е, че проявата поражда силно желание за социално действие, но не е 
възможно заключението, че флаш мобовете водят до устойчива промяна на нагласите 
и поведението. Многобройните примери показват дори обратното. Сред тях е и този с 
принуденият от натиска на протестиращите и подал оставка през 2001 г., филипински 
президент Джоузеф Ескада. Той е осъден на доживотен затвор през 2007 г. Шест 
месеца по-късно е помилван и през 2013 г. е избран за кмет на столицата Манила  
[22, 15]. 

 
4.2. Краудфъндинг 
Става дума за съзидателна посока в действието на социалните онлайн мрежи. 

Краудфъндинг е нашумялата през последните години проява на онлайн организиране 
на реални предприемачески проекти свързани с технологии, култура и дори наука. 
Направлението, както пише Здр. Райков, е една от най-ярките изяви на креативно биз-
нес мислене [9]. Чрез компютърно опосредствана комуникация в уеб пространството, 
експерти и ентусиасти в дадена област синхронизират идеите си, популяризират ги и 
намират адекватно спонсориране. При това, процесът се развива толкова бързо, че 
почти не остава място за нелоялна конкуренция.  

Връзката между краундфъндинга и дейността на утвърдилите се на пазара и 
институционалната сфера организации не е особено ясно изразена, но пред корпора-
тивните субекти се открива още една възможност за установяване на симетричност в 
отношенията със заобикалящите публики, т.е. за развиване на ефективен и социално 
отговорен ПР. Институциите и компаниите са в състояние, чрез финансиране на про-
екти в съответствие със собствените интереси да влияят на отношението на околната 
публичност и да привличат нови стейкхолдери, използвайки непокрити до момента 
области от икономиката, при това с влагането на неголям ресурс. Своеобразна заро-
дишна форма на краундфъндинга прозира в конкурсите за творческа идея, организи-
рани от  наложили се на пазара производители. Дори популярните автомобили на 
Фолксваген от модела „Голф“, започват като любителски проект на група ентусиасти. 
Автомобилните концерни и до днес организират популярни конкурси за идеи. 

Така на практика гласът на заобикалящата общественост се вплита в организа-
ционното звучене и естествено води до сериозен ръст на позитиво настроените заин-
тересовани групи. 
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5. Уеб пространството и социалните мрежи в глобални конфликти и кризи.  
Пример: Социалните медии и „Бритиш петролеум“ по време на разлива на 

петрол в Мексиканския залив 
 

На 20 април 2010, дълбоководната платформа „Дийп уотър хоризон“ (Deep 
Water Horizon) принадлежаща на водещата петрободобивна компания „Бритиш 
петролиум“ (British Petroleum) предизвиква грандиозен разлив на нефт в Мексикан-
ския залив. За неговото потушаване, на компанията са необходими 87 дни. Следват 
множество съдебни процеси. От „Бритиш петролиум“ не предоставят изчерпател-
на информация за случилото се и за хода на анти кризисните действия. Това комуни-
кативно поведение, освен че създава благоприятна среда за поява на слухове, предиз-
виква и активни протести от страна на природозащитници по целия свят. Компа-
нията е осъдена в множество съдебни процеси и изплаща солидни глоби.[1]  

В социалните медии се оформят се различни групи и се обменя пародийно съ-
държание, т.е. черен хумор, който е съществена заплаха за задълбочаване на 
съществуващата вече репутационна криза. Ето някои постове[21]: 

„Хиляди хора са атакувани годишно от морски животни. Ние от Бритиш 
петролиум силно искаме да намалим броят им. Заповядайте отново!“ (п.м.)[21]; 

„Катастрофата е строго дефинирана дума, нека се съгласим, че това е шего-
вита дребна беля“ (п.м.)[21]; 

„Даваме всичко от себе си, за да превърнем петрола в петролонада. За сего 
субстанцията има УЖАСЕН вкус.“ (п.м.)[21] 

 

Според създателя на блога Социалномикс (Socialnomics(TM)) и автор на книга 
със същото име, Е. Куалман (Erik Qualman) [6]  онова, което „Бритиш петролиум“ 
пропуска да направи е: 

- незабавно публикуване в световните мрежи за видеообмен на видео от раз-
лива. Действието е задължително в съвременния свят. Блогърът напомня, че 
чрез създадената транспарентност, сe осигурява публична подкрепа или поне 
се намалява критичното обществено отношение.; 

- публикуване в социалните медии на видеоматериали от самите действия по 
потушаване на бедствието.; 

- регистриране на присъствие в социални онлайн платформи. 
 

Същевременно блогърът оценява като позитивни: сдържаното поведение 
спрямо пародийни профили и публикуването в корпоративния сайт на „Бритиш пет-
ролиум“ на множество препракти към други сайтове, от които се разбира, макар и 
не от „първа инстанция“ какво става. 

 
Изводи 
Развитието на процесите показва, че поне към настоящия момент, социалните 

онлайн мрежи инициират бързо социална активност в групата, но не променят мо-
ментално културните, историческите и ценностните страни на факторите влияещи 
върху социалното развитие. Последното изисква дълго и целенасочено въздействие. 

След появата на социалните мрежи, компании, институции и др. са поставени в 
условия на нови кризисни заплахи, най-вече за репутацията и управлението. Също та-
ка, пред организациите се разкриват както нов канал и механизми за пълноценен и 
симетричен диалог със заинтересованите групи, така и възможности за активна съв-
местна корпоративна дейност с представителите на заобикалящата публична среда. 
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Активността в социалните медии, налага на организациите поддържане на 
постоянна транспарентност в отношенията със заинтересованите групи и спомага за 
постигането на високи нива на социално отговорно поведение. 
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Абстракт: Настоящия доклад разглежда възможностите за откриване на нови 
хоризонти в образованието, въз основа на прилагане на образователни иновации в 
съдебната система. В изследвания период, Окръжен и Районен съд – Бургас разра-
ботват пилотна образователна програма с участие на бургаски училища, организи-
рат студентски практики, дни на отворени врати. Предмет на изследването ще 
бъдат новите идеи в образованието, приложени от двете съдебни институции. 
 

Ключови думи: съд, образование, иновации. 
 

Abstract: The current report examines possibility of finding in the education, by applying 
educational innovations in the Judiciary. The time between 2014 – 2016, the district and 
regional court in Burgas were creating a pilot educational program, featuring schools from 
Burgas. They organize student practices, open door’s days. Subject of study will be the new 
ideas in the educational system, that implemented by two courts of law. 
 

Keywords: court, education, innovation 
 

 
„Знанията в действителност са голямото слънце на небосвода. Неговите лъчи 

разпръскват живот и енергия.“ 

Даниел Уебстър 

Образованието отваря своя хоризонт и поглед към нови идеи и форми на обуче-
ния. Предмет на настоящото изследване ще бъдат образователните иновации, които 
прилагат в практиката си, в периода 2014 – 2016 г., Окръжен и Районен съд – Бургас. 
Стремежът на двете съдебни институции е към  предаване на нови познания на мла-
дите хора и откриването на иновативни обучителни форми.  Ще се изследва научният 
проблем, водят ли тези нововъведения до по-голяма информираност на младите хора 
от една страна, от друга – създаването на имидж на съдебната институция и изграж-
дането на репутация пред обществото. Включени са няколко case-study, като студент-
ските практики, които прилагат в работата си с публиките Окръжен и Районен съд – 
Бургас; организирането „Дни на отворени врати“ и превръщането им в традиционна 
отворена инициатива на двата съда. Друг изследван случай в разработката ще бъде 
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въвеждането на пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран из-
бор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ сред ученици, с цел 
превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и зна-
чението на съдебната власт в Република България.  

Според Уикипедия, образованието обхваща преподаването и научаването на на-
учни знания и специфични умения. За основна цел на образованието се смята и пре-
даването на  традиции между поколенията. Образованието е от значение и за иконо-
мическия напредък, подобрявайки човешкия капитал и създавайки възможности за 
въвеждане на нови технологии в производството.[1] Настоящия доклад изследва 
именно целта на образованието, да информира и образова младите хора, като прием-
ници и последователи; създаване на допирни точки и изграждане на мостове на зна-
нието между поколенията. С развитието на обществото се развиват и методите на 
възпитание и обучение; прилагат се нови форми. Една такава нова образователна 
форма е въведената пилотна образователна програма на Висшия съдебен съвет, която 
Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас прилагат в своята практика, в периода 
2014- 2016 г. Според енциклопедията Уикипедия, ученето е целенасочен и рационал-
но организиран процес за усвояване на социалния опит в неговата обобщена и сис-
тематизирана форма, като запазва своето основно свойство да води към прогресивни 
и относително трайни промени. Научният проблем, който изследва настоящата ста-
тия е, успяват ли двата съда да повишат информираността и знанията на младите 
хора, чрез образователните въведения. Един от разглежданите case-study е разработе-
ната пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и граж-
данско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от Висшия съдебен съвет в Ок-
ръжен и Районен съд – Бургас. Друг case-study е традиционния „Ден на отворени вра-
ти“, който организират ежегодно двете съдебни институции. 

 
Публичност и иновации – етимологични препратки 
Образователният процес, като средство за предаване на информация излиза изв-

ън традиционните и класни форми; дава път на нови възможности за обучения. В 
стремежа си да стане достъпна и разбираема за публиките среда, съдебната власт тър-
си нови форми на комуникация и образованост. За да докаже своята публичност и 
откритост съда отваря вратите си за граждани. 

Според тълковният речник „публичен“ означава „достъпен за всички; отворен 
за всички; който става в присъствието на публиката“.[2] Също според тълковния реч-
ник, значението на термина „иновация“ е „нововъведение; изменение в дадено явле-
ние“. Изразени чрез своя смисъл, тези две понятия откриват проявление в работата на 
двата съда, чрез прилаганите нови образователни форми и диалог с публиките. Раз-
пространението на знанията и информацията за тях постепенно набира скорост във 
времето чрез печатната книга (1454 г.), вестниците (1605 г.), радиото (1900 г.), теле-
визията (1935 г.) и интернет (1983 г.). Комуникациите стават масови. Тази масовост 
на предаване на информация и изграждане на консуматорско общество, неангажи-
ращо се с анализаторски задачи и лишено, поради липса на време или инертност, от 
изследователски способности, водят до търсенето на нови форми на предаване на ин-
формацията. Обществените процеси стават публични и общодостъпни. Според уче-
ния Христов, в процесът на стимулиране се използват  такива стимули  и инструмен-
ти, които да предизвикат най-близко до желаното поведение.[3] Водейки се от тази 
теория, в практиката си през 2014 – 2016 г. двата съда  на Бургас – Окръжен и 
Районен, правят опити да достигнат до съзнанието на хората, стремейки се към осъ-
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ществяване на контакт и близост с тях. Целта е това да доведе до познание на съдеб-
ната институция и нейната работа. Търсене на диалогичност с публиките и по-висока 
информираност на децата, учениците и студентите или бъдещото активно социално 
общество, което ще се развива, стъпвайки на тези знания. Според Цветкова информи-
рането е процесът, чийто субект е получателят и именно от него зависи ефектив-
ността и резултата от информационния акт. Ученият приема информирането като 
съзнателно и активно действие на информиращия се.[4] Този процес се изследва в 
настоящия доклад, успяват ли с нови идеи и практики двата съда да провокират инте-
реса на подрастващите към съдебните дела и институции, което да доведе до по-
широкото им опознаване. Иновативността води ли до ефективност на информира-
ността. За да се повлияе на публиките и да се насърчи техния интерес, безспорна ро-
ля и значение има авторитета на съдебната власт за младите хора.  

 
Репутация и имидж на съдебната институция 
За да говорим за откритост и разбиране на съда, трябва да се обърне внимание 

на изградения имидж на съда пред обществото, осъзнаването и разбирането на съдеб-
ния процес, което води след себе си и създаването на репутация, вяра в правотата и 
последователност. Според тълковния речник, значението на термина „репутация“ е 
„общественото мнение или оценката за някого; неговото реноме“. Синонимният реч-
ник прави препратки към „престижа, честта, доброто име, славата и известността“.[5] 
Репутацията, според Уикипедия, е  мнението на определена социална група или в об-
ществото като цяло по отношение на личностните достойнства или пък недостатъци 
на някого, тоест конкретна личност или за група от хора, както и за организации,  
според определени критерии. Репутацията може да се смята за компонент на иден-
тичността.[6] Когато разглеждаме репутацията на съдебната институция, не може да 
не се обърне внимание на преобладаващите негативни обществени оценки. Съдът е 
обвиняем, че е затворена система, която не желае публичност, а от своя страна, това 
води до неразбиране на неговата функционалност. За да обърнат тези нагласи на об-
ществото и заложените в него стереотипи,  представите на младите хора, Окръжен и 
Районен съд – Бургас се стремят към откритост и отвореност в своята работа. Търсе-
не на диалог с целевите публики, която комуникация да се трансформира  в разбира-
не и превъзпитание на отношението на обществеността. За ученият, имиджът е ком-
плекс от външни възприятия, натрупани в съзнанието. Изследователят на имиджа, 
Милко Петров, го описва като интерпретирано възприятие или изпълнена с допълни-
телен смисъл импресия или сходна психическа репрезентация на нашите възприя-
тия.[7] Според учения, той зависи от характера на външните дразнения, но и от пред-
варителната психическа нагласа на личността. Ако приемем, че имиджът е процес на 
въздействие върху селективната способност на съзнанието, перцептивната дейност 
на индивида, то откритият диалог, който се опитват да осъществят с публиките си 
Окръжен и Районен съд – Бургас въздейства на перцепцията на младите хора. Имид-
жите са носители на репутацията. Изграждането на имидж на съдебната институция 
може да доведе до промяна на възприятията и нагласите на публиката, отчитане на 
достойнствата на съда, в неговата правораздавателна роля и изграждане на индивиду-
алност. Върху нея и ролята и целите на съдебната власт може да се акцентира и пре-
зентира чрез осъществяваните образователни срещи с ученици и студенти, от страна 
на двата съда.   

 Според Тълковния речник, понятието „имидж” означава „образ, който е създа-
ден в обществото за отделен човек, група, институция, държава; репутация.”[8] Ети-
мологичният корен на думата „имидж” се съдържа в английската дума „image”, което 
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в превод означава образ. В този си контекст, имиджът на Окръжен и Районен съд – 
Бургас ще има своите положителни интерпретации, ако е открит и достъпен до об-
ществеността. Младите хора трябва да имат познание за работата на съдебната власт, 
за да изградят своето отношение към нея. Според Кенет Боулдинг, личният имидж е 
склад на субективно знание за света и нещата.  Изследователят третира имиджа като 
основен фактор за общественото разбиране, определящ човешкото поведение.[9] Те-
зи лични познания могат да бъдат създадени, чрез пряк контакт и диалог с целевите 
публики. Следваната тенденция от двете съдебни институции за осъществяване на 
срещи и учения извън класните стаи и студентски скамейки и влизането на студенти 
и ученици в съдебните зали. 

 

Нови съдебни практики 
Окръжен и Районен съд – Бургас работят по проект „Студентски практики“ през 

2014 г. Провежда са практическо обучение на студенти в съответствие с изучаваната 
специалност под контрола на ментори от съда – съдии и съдебни служители, които 
обучават практикантите, поставят им задачи и контролират изпълнението им. Целта е 
придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията на студента в ре-
ална работна среда. Повишаване стимула на студентите за участие в допълнително 
практическо обучение. Практическото обучение се проведе след одобрение на сту-
дента с помощта и под контрола на ментор от Бургаския окръжен съд, и при настав-
ничеството на преподавател от съответния университет в рамките на 240 астрономи-
чески часа по предварително изготвена програма. Менторът обучава практиканта, 
възлага му задачи и контролира изпълнението им, потвърждава чрез уеб системата 
присъствието на практиканта, изпълнението на възложените му задачи и в края на 
практиката отбелязва преценката си за проведеното практическо обучение.  

 В същата година, 2014 г., е организирана и изнесена  лекция на студенти по 
специалността „Право“ – задочно обучение, от Бургаския свободен университет. Те-
мата „Съвкупност от престъпления и групиране на наказания при множество прес-
тъпления“ е била съобразена с изучавания от тях в 3 и 4 курс материал. В срещата са 
участвали съдии от Наказателното отделение при Окръжен съд – Бургас и ръководи-
телят му, съдия Петя Петрова – заместник – председател на Окръжен съд – Бургас. 
Съдия Яни Гайдурлиев представи пред студентите същността на групирането на 
наказанията и правилата за определяне на съвкупността на престъпленията, различ-
ните видове и хипотези на съвкупност на престъпленията. Той подкрепи лекцията си 
с актуална съдебна практика. Всички присъстващи съдии се включиха в обсъждането 
на конкретни примери и при отговорите на поставените от студентите въпроси. 

Районен съд – Бургас е избран за пилотен съд по проект „Правосъдие – приятел 
на детето” през 2014 г.  В рамките на проекта в сградата на съдебната палата – Бургас 
са обособени и оборудвани „Стая за деца” и специализирана съдебна зала. „Стаята за 
деца” е предназначена за изслушване на дете, участващо в съдебна процедура; про-
веждане на консултация между социален работник и психолог с дете, участващо в съ-
дебна процедура, както и като място, където детето може да изчака в „приятелска” 
среда своето или на негови близки участие в съдебно заседание. В подкрепа на деца-
та и техните родители са изработени и две нови иновативни услуги „Информационна 
програма за родители“ и „Контактен център за деца и родители“. Тази инициатива е 
стъпка  на съдебната институция в осъзнаването на необходимостта от нов подход и 
ново отношение към децата като участници в съдебните процедури, информираност-
та им за техните права и интереси. Тази иновация приложена в практиката на Бургас-
кия районен съд, води до повишаване на доверието на младите хора в съда. 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 458

В съдебната палата по покана на Окръжен съд Бургас през 2014 г. е експонирана 
изложба на деца от Школата по фотография към Общински детски комплекс. Със 
снимки на тема „Аз и моят град Бургас” творците показват  нюанси на града, видени 
през очите им. Това е модел на двустранен процес на информираност, от една страна 
децата опознават съда, влизат в неговите кулоари, което им вдъхва увереност и 
познания за неговата работа. От друга страна осигурява обратна връзка с другите 
публики – съдът и обществото. Съдът се доближава до детското съзнание и светоглед 
и се осигурява възможност на повече граждани да се запознаят с творчеството на 
младите таланти. 

Аналогичен образователен процес се организира през 2016 г. На 1 юни, Денят 
на детето, ученици от 5 и 6 класове на ОУ „Васил Априлов“ посещават съдебната па-
лата и се организира своеобразен детски празник, посветен на празника. В инициати-
вата участват и фотографи от Школата по фотография при Общински детски ком-
плекс. Учениците рисуват по темата „Съдът в детските очи и мечти!“ Техният ръко-
водител и преподавател по рисуване, Анна Михайлова определя посещението на де-
цата като ренесансова мисия, чрез изкуството да се развива въображението. Младите 
хора да опознаят съда, неговата дейност и мисия и да успеем чрез творчеството им, 
да погледнем институцията през техните очи. 

         

 
 

Учениците успяват да наблюдават протичането на реален съдебен процес, да 
влязат в съдебна зала, запознат се с работата на магистратите. Провокацията към 
младите творци ги стимулира да творят и с картините си илюстрират наученото от 

съда в този ден. 
Децата, като 
участници в тази 
иновативна ко-
муникационна и 

образователна 
спирала създават 
идея за нова съ-
дебна институ-
ция „Съд на 
изкуството и 
прегрешенията“. 
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Активното сътрудничество на Окръжен и Районен съд – Бургас с образователни 
институции продължава през 2015 г.  Двата съда си партнират  успешно с правната 
катедра към Бургаския Свободен Университет, като се осигурява възможност на сту-
дентите през цялата учебна година да посещават съда, а също така се организираха и 
съвместни инициативи по повод Деня на отворени врати. През същата  година се 
сключва споразумение за сътрудничество с Университета „Проф. Асен Златаров“ с 
цел провеждане на учебни практики в съда на студенти от специалността „Социална 
педагогика“. Студентите се запознаха на място с организацията на работа в съда, със 
създадените условия за прилагане на детско правосъдие, както и имаха възможност 
да се срещнат с магистрати и да обсъдят ролята на социалния работник и психолога в 
съдебния процес с участието на деца.  

Представители на Районен съд – Бургас участват на 20 април 2016 г. в организи-
рания от Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ форум на тема „Партньорство в практическото обучение на студенти“. 
Целта на форума е била обсъждане на възможностите за продължаване и подобрява-
не на сътрудничеството между факултета и институциите, в които се провеждат дъл-
госрочни и краткосрочни стажове на студенти от педагогическите специалности. 
Районен съд – Бургас е удостоен с плакет за „Партньор в практическото обучение на 
студенти педагози“. Партньорството между Районен съд – Бургас и Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ започва през 2015 година, когато се сключва рамков дого-
вор за сътрудничество с цел запознаването на бъдещите специалисти с работата на 
Районния съд и популяризирането на неговата дейност чрез осъществяване на учебни 
практики на студентите от специалността „Социална педагогика“. В продължение на 
две години студенти от специалност „Социална педагогика“ посещават Районен съд – 
Бургас, където се запознават със структурата, организацията на работа на съда, сре-
щат се с магистрати от съда, които ги запознават с нормативната уредба, свързана със 
семейните отношения, закрилата на детето, закона за домашно насилие и други про-
цедури, засягащи пряко интересите на децата. Студентите се запознават също така и 
с наказателната отговорност на малолетни и непълнолетни лица, както и с прилагане-
то на наказателен процес. Акцент на посещенията се поставя на ролята на социалните 
работници в процесите с участието на деца. Студентите имат възможност да посетят 
и съдебни заседания, за да придобият знания и на практика да се запознаят със съдеб-
ните процедури.  

Наблюдава се процес на отворено образование. Излизане извън класическия 
формат на обучение. Действащи магистрати, със силата на своите компетенции и 
професионализъм, предават на студентите своя практически опит. Липсата на те-
жестта на тогите не ги прави по-малко правдиви, но ги представя като част от об-
ществото, което прилага законите. Този процес, от една страна, е представяне на съ-
дебната институция в нейната реална същност, от друга – по-прекия досег с младите 
хора, откритост на съда. Двустранната комуникация е обмен не само на знания, но и 
приобщаване и изграждане на мост между поколенията и предстоящото професио-
нално израстване на студентите. Младите хора не само се образоват, но успяват да 
променят своите нагласи към съда и изграждане на добро отношение, което е един от 
компонентите на репутацията. С този метод на работа, Окръжен и Районен съд – 
Бургас изграждат силна идентичност и познаваемост за своите публики, основаващи 
се на смислени взаимоотношения с тях. Изградената вече репутация на съдебната ин-
ституция пред младите хора, води след себе си и изграждане на имидж. 
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В оповестен доклад до медиите, за дейността на Окръжен съд – Бургас и Район-
ните съдилища през 2015 г., председателят на Окръжния съд, Боряна Димитрова 
казва: „Остава въпросът обаче, дали подобни инициативи са достатъчни за справя-
не с имиджовата криза, в която се намират съдилищата. Обществото продължава 
да не разбира сложността на съдийската работа, а ние продължаваме да не успя-
ваме да обясним адекватно,какво точно се случва в съдебните зали и защо съдът не 
може и не трябва да се поддава на влиянието на общественото мнение, провокира-
но, дали от липсата на добро законодателно решение за справедливост, или от 
чувство за мъст. Все още работим усилено по въпросите за уеднаквяване на съдеб-
ната практика и предвидимост в правораздаването, макар и в сложна законодател-
на среда, което е от изключителна важност за доверието към институцията.“ 

Според изследователят на имиджа, Милко Петров, при появата на нови предиз-
викателства има два основни начина да се справиш с тях. Или да се противопоставяш 
на доминиращата тенденция, уповавайки се на досегашния си капитал, престиж и 
опит, или да се впуснеш по вълната на промените и да извлечеш максимума от 
предоставената ти възможност.[10] С организирането на образователни форуми и 
срещи с обществеността, с открити уроци и обучения на ученици и студенти, тенден-
ция, която се наблюдава в работата на двата съда в изследвания период, 2014-2016 г., 
може да се обърне обществения негативизъм в позитивно отношение към съдебната 
институция. Да се търсят нови образователни възможности за информираност на 
младите хора. Петров приема, че хората, в частност – организации, могат сами да съз-
дават определен имидж.  

 
Case – study: Дни на отворени врати 
Провеждането на инициативата „Дни на отворени врати в органите на съдебна-

та власт“ се превръща в традиция за двата съда в изследвания период, като програма-
та винаги е изпълнена с редица събития. През 2014 г. над 200 ученици и студенти са 
посетили Окръжен и Районен съд – Бургас. Инициативата е била насочена към пови-
шаване на правната култура на подрастващите относно престъпления свързани с нар-
котици и отрицателното въздействие при употребата им. За да се запознаят младите 
хора с опасните последици от наркотиците, двата съда организират среща с директо-
ра на Българския институт по зависимости, д-р Георги Василев, който изнася беседа 
как влияят наркотиците върху здравето на човек и как се стига до зависимостти от 
алкохол, хероинът, метаамфетаминът и други. Според Петев единствената константа 
на съвременния свят е промяната. За учения обществото е най-голямата организация, 
която се трансформира, за да се възпроизвежда.[11] Ако се опрем на тази теория, 
инициативата „Дни на отворени врати“ през 2014 г. цели разкриване на рисковете от 
употребата на наркотични вещества пред младите хора и тяхното осмисляне, т.е. въз-
действа се на съзнанието на подрастващите, оттам и трансформацията в тяхното мис-
лене. Всичко това онагледява един образователен процес, който по своята същност е 
открит и търси диалогичност и разбиране, компоненти на знанието. 

През 2015 г. инициативата „Дни на отворени врати“ се провежда под патронажа 
на Висшия съдебен съвет в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за 
по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейност-
та на съдебната система“. Провежда се конкурс за ученическо есе „Познатата и не-
позната съдебна власт“, в който се включват 30 ученици от населени места в окръж-
ния район –  Бургас, Несебър, Поморие, Средец и други. Окръжен и Районен съд 
Бургас отново се фокусират върху проблема с наркоманиите в симулативен съдебен 
процес, който подготвят със студенти от специалността „Право“ на Бургаския свобо-
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ден университет. Студентите застават на мястото на съда, прокурора, защитника и 
останалите участници по делото, за да придобият преки впечатления за работата в съ-
дебно заседание и да привлекат вниманието на гостите в „Денят на отворени врати“ 
към този правен процес.  

     

   

Студентите по „Право“ към Бургаски свободен университет се включват в кръг-
ла маса на тема „Същността на професията на магистрата“. Разделени на групи те де-
батират защо предпочитат професията на съдията, на прокурора или на следователя, 
за нравствените и професионални качества, които трябва да притежава всеки кан-
дидат или заемащ тази професия. Модераторите – съдии и прокурори, целят да  про-
вокират участниците да мислят и увеличат своите познания за съдебната власт, ней-
ните структури и проблеми.  

През 2016 г. млади хора от 5 бургаски училища – ГПАЕ „Г. Милев“, ГПНЕ 
„Гьоте“, ГРЕ „Г.С. Раковски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГСАГ „Кольо Фичето“,  
се включват в инициативата „Дни на отворени врати“. „Това е кампания, насочена 
към младите хора, защото те са бъдещето и надеждата на държавата!“, думи,  с 
които председателят на Бургаския окръжен съд, Боряна Димитрова, поставя начало 
на поредицата от дискусии, които последват в деня. Бургаските ученици правят инте-
рактиви разходки из съдебните зали и отдели, в края на всяка дискусия. За Петев 
предпоставка за добра комуникация е координиране на двата вида информационни 
потоци – вътрешни и външни. Ефектът от нея са социално приемане, разбирателство, 
намирането на смисъл. Ако приемем, че с илюстрираните инициативи говорим за ко-
муникация в организации като училището, университета, от една страна говорим за 
вътрешен образователен поток, какъвто осъществява самата учебна институция, от 
друга страна – опознавателен поток от външна страна, в лицето на обекта, в случая 
Окръжен и Районен съд – Бургас и тяхната работа. Тази осъществена двустранност е 
иновативен образователен модел. През 2016 г. инициативата „Дни на отворени вра-
ти“ е част от протичащата Образователна програма в двата съда  „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

 
Case – study: Пилотна образователна програма на ВСС „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 
Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е пилотна и се осъществява от 
Окръжен и Районен съд – Бургас, съвместно с Окръжната и Районна прокуратура в 
града, цели да обогати познанията на учениците относно структурата и функциите на 
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българската съдебна власт, да формира правна грамотност и култура в младите хора, 
разбираемост и отвореност към общественото правосъдие, реализиране на един от 
елементите на гражданското образование на практика. Програмата се изпълнява през 
учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г., в рамките на която двата съда избират училища – 
партньори, като работят в сътрудничество и реализират учебна програма. Образова-
телната програма преминава под формата на лекционен курс. През учебната година 
на учениците се представят различни теми, свързани със съдебната система, хулиган-
ските прояви на непълнолетни лица и последиците от тях, разделение на властите в 
Република България, темата за децата и кибер-престъпленията, трафика на хора.  

     

     
 

Образователната програма приключва през 2016 г. с организиране на виктори-
на, с участието на пет бургаски училища – Търговска гимназия – Бургас, ПМГ „Акад. 
Н. Обрешков“, ГПАЕ „Г. Милев“, ГПТЕ „Гьоте“ и ГРЕ „Г. С. Раковски“. Председате-
лят на Окръжен съд – Бургас, Боряна Димитрова се обръща към включилите се уче-
ници с думите „Бургас има изключително будни и умни деца. Дано ние сме успели да 
повишим с една стъпка доверието към нашите действия!“ Заместник кметът по об-
разование в Община Бургас, Йорданка Ананиева, която е гост на викторината се об-
ръща към организаторите и участниците с думите „Радостен факт е, че съдебната 
власт има такава инициатива – да отвори вратите за най-добрите ученици! Много 
е важно младите хора на България, че като бъдещо поколение съдии и прокурори, са 
важна част от правовата ни държава.“ 

   

 
 

Проведената викторина провокира младите хора да опознаят законите в стра-
ната, тяхното приложение и съдебна практика и ги мотивира да мислят и изразяват 
своето мнение и позиция. Този анализаторски подход не би могъл да бъде осъщест-
вен, ако липсват знания. Тук е ролята на интерактивното съдебно състезание между 
училищата, като мотив и стимул тези познания да бъдат необходимост и стъпка към 
победата в импровизираната надпревара.  
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Образователна иновативност 
В направен документален филм за провеждането на инициативата „Ден на отво-

рени врати“ в двата съда, анкетираните участници, в лицето на учениците, коменти-
рат положителната роля при опознаване работата в съдебната система при провежда-
нето на подобни срещи и прояви. Анкетираните участници говорят за недосегаемост 
на съдебната институция, непознаване на действащите правила и законодателство в 
Република България и отчитат като полезен организирания „Ден на отворени врати“ 
и образователни открити уроци. Младите хора споделят, че съдът внушава респект и 
е институция с авторитет, който се явява основата на полагането на нови знания. Но е 
добре да се търсят нови форми на диалогичност и представяне работата на съда. 
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