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СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ  

И ИНОВАЦИИ В ЧЕРНО МОРЕ В ПОСОКА 2030 г. 
 

проф. д-р Милен Балтов 
Бургаски свободен университет 

 
STRATEGIC RESEARCH AND INNOVATION AGENDA FOR THE 

BLACK SEA TOWARDS THE YEAR 2030 
 

Prof. Milen Baltov, PhD 
Burgas Free University 

 
Annotation: The Blue Economy has a great potential for the Black Sea countries and for 
Europe as a whole as it can be considered an instrument to promote cooperation, stability 
and empower the coastal communities in the region. Research and innovation is key to 
foster human and infrastructures capacity building in coastal, marine and maritime sectors 
in view of unlocking unique opportunities for a sustainable and environmental friendly blue 
growth in the Black Sea. In this sense, the Strategic Research and Innovation Agenda 
(SRIA) will become a reference framework for marine and maritime strategies to be used as 
a programmatic tool for defining national, European, and sea-basin priorities. 
 
Key words: Entrepreneurial types, the Global Entrepreneurship Monitoring, Employment 
generation drives, promoting pro-employment entrepreneurs. 

 
 

Въведение 
През 2017 г. беше лансирана инициатива и подкрепена от Европейската комисия 

(ЕК) за разработване на съвместна програма за научни изследвания и иновации и 
ръководство на националните и на равнище ЕС политици, наречени „Инициативата 
за син растеж за изследвания и иновации в Черно море“. Както беше подчертано в 
документа за визия на Бургас, тази експертна работна група се състоеше от експерти 
от черноморските крайбрежни страни (Република България, Грузия, Румъния, 
Руската федерация, Република Турция и Украйна, както и Република Молдова), в 
сътрудничество с морски експерти от водещи европейски морски институти и 
организации, с подкрепата на Европейската комисия1. Те изготвиха Burgas Vision 
Paper4 – основният рамков документ за споделена визия за продуктивно, здраво, 
устойчиво, устойчиво и по-добре оценено Черно море до 2030 г. Документът беше 
лансиран по време на Европейския ден на морето 2018 в Бургас, България (май 2018 г.),  
Той се занимава с основните стълбове, върху които може да се изгради нов 
Стратегически дневен ред за изследвания и иновации (SRIA). Този процес беше 
допълнително подкрепен от Декларацията на министрите към Обща морска програма 
(2018) 5 за Черно море, одобрена от същите черноморски държави. 
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Фиг. 1. Характеристики на басейна на Черно море 
 

 
 

Изт.: Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda, DG RTD and DG Mare 
at the European Commission, Brussels, 2019. 

 
Подходът на SRIA се основава на следните принципи на Burgas Vision Paper и 

той идентифицира четири основни стълба, върху които може да се разработи нов 
набор от действия за научни изследвания и иновации. Решаването на основните пре-
дизвикателства в областта на Черноморските изследвания – Мостът на знанието на 
Черно море, е в съответствие с разработването на продукти, решения и клъстери в 
основата на черноморския син растеж. Изграждането на критични системи за подкре-
па и иновативни инфраструктури и определено образованието и изграждането на ка-
пацитет, ориентирани към овластените граждани и засилената работна сила. 

 

Проблемите за стимулиране на изследванията и иновациите в морските и 
крайбрежбните пространства на Европейския съюз 

Балтийско, Адриатическо и Йонийско море, Черно море, Средиземно море, 
Северно и Атлантически океан са всички уникални морски региони. Това заслужава 
специално разработена стратегия, която използва силни страни като потенциала за  
възобновяема енергия на Атлантика и се справя със слабости като замърсяване на 
морето в Балтийско море или морска безопасност в Средиземно море. 

След приемането на инициативата за синергия на Черно море през 200799 г. Ко-
мисията работи за увеличаване на знанията за Черно море, застъпва се за устойчиво-
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то му използване и насърчава координацията и взаимодействието между различните 
морски участници на национално и морско равнище. Като част от тези усилия бяха 
идентифицирани области за засилено сътрудничество в синята икономика и проучва-
не на потенциални морски клъстери 100. Впоследствие Комисията публикува покани 
за проекти в подкрепа на публично-частните партньорства (Данелис, 2013 г.). 

Пример за това е изпълнен вече проект за пилотно публично-частно партньор-
ство в Средиземно и Черно море, който цели насърчаване на използването на изкуст-
вени рифове като ефективни достъпни инструменти за стимулиране на иновативния 
и устойчив крайбрежен и морски туризъм. Такива рифове предлагат възможности за 
Синия растеж в широк спектър от дейности с икономическа, социална и екологична 
полза. Проектът стартира през август 2016  г. и е получил 167 500 евро финансиране 
от ЕС. Партньорите по проекта са от Испания, Италия, Франция и България. 

В съобщение на ЕК от 13 септември 2012 г., озаглавено „Син растеж:  
Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ (COM 
(2012)0494), като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 
комитет от 20 март 2013 г. относно „Съобщение на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейскияикономически и социален комитет и Комитета на 
регионите – Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и 
корабоплаването“, – като взе предвид становището на Комитета на регионите от  
31 януари 2013 г. относно „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските 
дейности и корабоплаването“, 

Морското пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните 
зони е свързано и със законодателно предложение на Комисията за морското прост-
ранствено планиране и за интегрираното управление на крайбрежните зони като 
необходими мерки за управление на увеличаващия се брой морски и крайбрежни 
дейности и за опазване на околната среда. Морското пространствено планиране се 
очаква да доведе до намаляване на разходите на предприятията и до подобряване на 
климата за инвеститорите, докато интегрираното управление на крайбрежните зони 
ще улесни координацията на дейностите в крайбрежните зони и ще подобри тяхното 
управление като цяло. 

Тъй като съществуват значителни различия между държавите членки по от-
ношение на развитието на системи за управление на морското и крайбрежното 
пространство, призовава Комисията да осигури разпространение на най-добрите 
практики и възприемане на поуките от съответните подготвителни дейности. Празни-
ните в научните познания относно морските дейности и заобикалящата ги среда 
представляват пречки за пространственото планиране и изтъкват значението на 
инициативата „Познания за морската среда 2020“ и на конкретните й цели като кар-
тографирането на морското дъно на европейските води до 2020г.; Морски умения и 
заетост. 

Смята се, че цялостната заетост в синята икономика може да надмине прогнози-
раните 7 милиона работни места до 2020 г., ако бъде подпомогната от политики за 
професионално обучение, които да осигурят мобилна трудова сила с достатъчна спе-
циализация и опит. За съжаление е изградена отрицателна представа за условията на 
труд, здраве и безопасност, която продължава да уронва привлекателността на 
морските професии. Така ЕК насърчава инициативи за мобилността на работниците 
между отраслите на икономиката и между държавите членки като многогодишна 
програма за обмен на студенти, преподаватели и млади специалисти по примера на 
„Еразъм“; подкрепя сътрудничеството между предприятията и предоставящите обучение 
с цел подготовка на завършващи студенти за работните места в новите сектори. 
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През последните три години Комисията обяви поредица от секторни инициативи 
за петте сектора с цел засилване на техния потенциал. В основата е инициативата за 
син растеж и предлаганите мерки, които имат за цел регулирането и засилването на 
синята икономика. При все това се поставя акцент върху преодоляването на две 
основни предизвикателства от особено значение за извличането на максимални ползи 
от синия растеж. 

Първото предизвикателство се отнася до необходимостта да се гарантира, че 
работната сила притежава необходимите умения за развиващите се морски сектори, 
така че синият растеж да се превърне в растеж с висока степен на заетост. Второто 
предизвикателство се отнася до осигуряването на интегрирана устойчивост на синия 
растеж, т.е. да се гарантира, че този растеж няма да навреди на уязвимата морска среда и 
че ще допринася динамично за борбата срещу изменението на климата. Що се отнася до 
растежа с високи темпове на заетост, предлаганите мерки обхващат следното: 

 Създаване и финансиране на Европейски секторни съвети по въпросите на 
заетостта и уменията, за да бъдат регистрирани новите тенденции по отноше-
ние на работните места и необходимостта от умения и обучение. 

 Подобряване на привлекателността на професиите, свързани с корабоплава-
нето и морето, чрез действия за регулиране и стимулиране. 

 Подпомагане на усилията на регионално равнище за оценка на необходи-
мостта от професионални умения и за гарантиране на оповестяване на ин-
формацията, която се съдържа в „Панорамата на уменията в ЕС“. 

 Нови инициативи за допълнително обучение, които насърчават мобилността 
на работната сила, като например многогодишна дейност за обмен на 
студенти, университетски преподаватели и млади специалисти, например по 
подобие на програмата „Еразъм”. 

 Сътрудничество между промишлеността и учебните заведения с цел под-
ходяща подготовка на завършващите студенти за новите и постоянно про-
менящи се професии. 

 Подкрепа за секторите с висока заетост, като например за круизния туризъм 
и за вятърната енергия от морски инсталации. 

Що се отнася до интегрираната устойчивост, предлаганите мерки обхващат 
гарантиране, че морското пространствено планиране и интегрираното управление на 
крайбрежните зони ще бъдат използвани за осигуряване на добро състояние на 
околната морска среда до 2020 г. В основата е Рамковата директива за морска стра-
тегия. Тя касае подкрепа за научни изследвания в областта на морския добив на 
полезни изкопаеми със следене отблизо на неблагоприятните въздействия върху 
околната среда, но също и стартиране на промишлена стратегия за синя енергия, 
която да има за цел. 

Mаксималното използване на потенциала на морето за борбата срещу изменение-
то на климата води до законодателно предложение през 2013 г. за създаване на Син 
пояс на корабоплаването в ЕС с цел ускоряване на преминаването от сухоземен към 
морски транспорт. Цялостно прилагане на законодателството на ЕС цели преодоля-
ването на нарастващия проблем с отпадъците в морските води, като например дирек-
тивите за управление на отпадъците, за пристанищните приемни съоръжения за отпа-
дъци от експлоатацията на корабите, за качеството на водата и за морската стратегия. 
Насърчават се биологичните аквакултури и защита на здравето на потребителите, що 
се отнася до фуражите за риба и до управлението на неблагоприятните последствия, 
свързани с разширяването на сектора на аквакултурите. 
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Морският и крайбрежният туризъм играят важна роля за туристическата иконо-
мика на ЕС и за икономиката на крайбрежните региони, като в множество случаи те 
са основен източник на доходи и заетост. В европейските морета е съсредоточен най-
големият процент от световния пазар (70% в района на Средиземно море) на ветрохо-
ден и яхтен туризъм, докато круизният туризъм е сектор с бързи темпове на развитие 
и с непрестанно нарастване на търсенето в световен мащаб. 

Крайбрежният туризъм в съчетание с морския туризъм може да окаже решителен 
принос за диверсификацията на европейския туристически продукт и за разширява-
нето на икономическата активност, така че тя да обхваща и отдалечените от крайбре-
жието райони, със специален акцент върху връзката между първия и третия сектор, 
като по този начин се умножават ползите за европейския туризъм и за европейската 
икономика като цяло. 

При все това подсекторите на крайбрежния и морския туризъм са изправени пред 
значителни предизвикателства, като например явлението разпокъсаност, което дейст-
ва в ущърб на сближаването между крайбрежните региони на ЕС, сезонния характер, 
отсъствието на инфраструктура, отсъствието на диверсификация и иновации по отно-
шение на предлагания продукт, сезонно обусловените промени в заетостта в съче-
тание с висока концентрация на неквалифициран персонал, високите изисквания за 
устойчивост и спазване на ангажиментите в областта на околната среда, неотложната 
необходимост от преодоляване на отрицателните въздействия на изменението на кли-
мата, нарастващото търсене на международния туристически пазар на туристически 
услуги на високо равнище, натискът, произтичащ от все по-интензивната междуна-
родна конкуренция. 

За да могат секторите на синия растеж да се развиват и да разгърнат целия свой 
потенциал за принос за европейската икономика, е необходимо стратегическо плани-
ране на равнище на ЕС, що се отнася до координацията и взаимодействието между 
съществуващите политики, а също така що се отнася до разработването на нови ини-
циативи и инструменти. За да оползотворим в максимална степен възможностите, 
предлагани от синия растеж, заинтересованите участници от обществената и частната 
сфера трябва да обединят своите усилия и да работят в единна политическа рамка, 
която да отчита новите приоритети на ЕС. 

 

Подходи и резултати при разработката на Стратегическия дневен ред за 
изследвания и иновации в Чрно море 

Осем работни срещи бяха проведени от експертите, които се присъединиха към 
инициативата „Син растеж за изследвания и иновации в Черно море“с подкрепата на 
ЕК. Първоначално беше събрана и анализирана информация за национални и между-
народни морски изследователски проекти. Второ, бяха пропуснати пропуските и въз-
можностите за научни изследвания и иновации, заедно с необходимата обосновка и 
движещи фактори от всяка страна на Черно море. Трето, бяха идентифицирани ре-
гионални и национални гранични и рамкови условия за нуждите и възможностите за 
научни изследвания и иновации за успешно прилагане на Стратегическия дневен ред 
за изследвания и иновации в Чрно море (SRIA). Въз основа на генерираните данни и 
резултатите от тези работни срещи експертите на Инициативата изготвят: i) обща 
визия, ii) предизвикателства, iii) цели на SRIA. Тези резултати бяха представени във 
Визията от Бургас. 

Матриците и миналата информация за проекта бяха анализирани и обединени в 
обобщени графики, за да се идентифицират нуждите и пропуските. За това на 
експертната група бяха доставени набори от предварително дефинирани ключови 
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ключови думи и те бяха помолени да картографират национални и международни 
проекти. В резултат на това упражнение беше разкрит различният фокус на проек-
тите, финансирани от национално ниво и финансирани от ЕС - например, докато на-
ционалните проекти се фокусират най-вече върху биоразнообразието, замърсяването, 
наблюдаването. След приемането на Визията от Бургас през май 2018 г., усилията на 
Черноморската инициатива за син растеж бяха насочени към разработване на целите 
и действията на SRIA. Структурата на SRIA беше заложена така, че да проправи пътя 
за ефективно и реалистично прилагане на SRIA, който включва ясно определение на 
целите, предизвикателствата, целите и основните участници (Фигура 2). 

 
Фиг. 2. Връзката между Визията от Бургас и прилагането на СРИА  

за Черно море 
 

 
 

Изт.: Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda, DG RTD and DG Mare 
at the European Commission, Brussels, 2019. 

 
Програмата за стратегически изследвания и иновации (SRIA) ще насочва заинте-

ресованите страни от академичните среди, финансиращите агенции, индустрията, 
политиката и обществото да се справят заедно с основните предизвикателства в 
Черно море, да насърчават синия растеж и икономическия просперитет на Черномор-
ския регион, за да изграждане на критични системи за подкрепа и иновативна изсле-
дователска инфраструктура и за подобряване на образованието и изграждането на ка-
пацитет. Синята икономика има голям потенциал за черноморските страни и за 
Европа като цяло, тъй като може да се счита за инструмент за насърчаване на сътруд-
ничество, стабилност и овластяване на крайбрежните общности в региона. Докато 
Черно море е уникален морски басейн, който е богат на биоразнообразие, наследство 
и природни ресурси, басейна е все по-силно под натиск, дължащ се главно на нараст-
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ващото въздействие от фактори, причинени от човека, като еутрофикация и хипок-
сия, свръхулов и въвеждане на извънземни видове, в допълнение към последиците от 
изменението на климата. Комбинацията от тези стресори се счита за основната при-
чина за деградацията на морската екосистема на Черно море, която претърпя драма-
тични промени от началото на 70-те години. Нещо повече, по-дълбоките 90% от 
Черно море са най-големият обем на морски води на Земята без кислород и сероводо-
род, точно както глобалният океан от геоложкото минало е бил преди милиард годи-
ни между 1,8 и 0,8 милиарда години. Следователно Черно море, с комбинирания си 
морски басейн и крайбрежни социално-икономически системи, може да се счита за 
естествена лаборатория с глобално значение, за фундаментална наука, политика за 
устойчивост и синя икономика. 

В Декларацията от Букурещ от м. май 2019 г., се изтъкна, че научните изследва-
ния и иновациите са от ключово значение за насърчаването на изграждането на чо-
вешки и инфраструктурен капацитет в крайбрежния, морския и морския сектор с ог-
лед отключване на уникални възможности за устойчив и екологичен син растеж в 
Черно море. В този смисъл Стратегическата програма за научни изследвания и ино-
вации ще се превърне в референтна рамка за морските и морските стратегии, които 
ще бъдат използвани като програмно средство за определяне на национални, евро-
пейски и морски приоритети. 

Като първа стъпка Програмата за стратегически изследвания и иновации ще ръ-
ководи изследователите, академичните среди, финансиращите агенции, индустрията 
и политиците за насърчаване на социалното благополучие, просперитета на черно-
морските граждани и подпомагане на икономическия растеж и работните места на 
страните, граничещи с него. 

Необходимо е да се обърне внимание на възникващите предизвикателства, които 
се ръководят от редица водачи, причинени от човешки произход и природни факто-
ри, като замърсяване, морски транспорт, еутрофикация, изменение на климата и 
крайбрежни опасности. Изобилието от газови хидрати е особено предимство на 
Черно море, което представлява както възможности, така и рискове. Рибните запаси 
и разнообразието на видове са подложени на силен стрес, общите проучвания и мо-
ниторинг могат да дадат основа за по-добра оценка, управление и превенция. 

Предоставяне на точни прогнозни инструменти и възможности за справяне с все 
по-сложния масив от мултистресори и техните слабо разбрани взаимодействия, 
включително връзката им с реки, вливащи се в Черно море. В същото време, образо-
ванието, науката и иновациите са най-важният инструмент, който може напълно да 
отключи потенциала за син растеж на живите ресурси, възобновяемата енергия в мо-
рето, туризма, културата, транспорта, морските въглеводороди, които са в основата 
на синята икономика на региона. Науката и иновациите подпомагат развитието и 
прилагането на бреговите и морските политики и стратегии в Черно море, включи-
телно по-добри оценки, прогнози и управление на екосистемите; разбиране на уязви-
мостта, рисковете и възможните мерки за смекчаване. Знанието подкрепя основано 
на доказателства и информирано вземане на решения за устойчив растеж на черно-
морските икономики в отговор на предизвикателствата пред обществото, околната 
среда или климата. 

SRIA е разработена по вече договорените цели, както е посочено в документа за 
визия в Бургас, за да отговори на свързаните с това предизвикателства. Инициативата 
определи четири основни стълба, върху които може да се разработи нов набор от 
действия за научни изследвания и иновации (вж. Фигура 2), а именно: 
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 Справяне с основните предизвикателства в областта на Черноморските из-
следвания и тук да изиграе ролята на мост на знанието на Черно море. 

 Разработване на продукти, решения и клъстери в основата на черноморския 
син растеж. Те са свързани с черноморска синя икономика; 

 Изграждане на критични системи за подкрепа и иновативни инфраструктури – 
основни съвместни инфраструктури и политики; 

 Образование и изграждане на капацитет – насочени към овластени граждани 
и засилена работна сила на синьото. 

В рамките на SRIA са заложени три принципа. Първо, стълбовете подкрепят раз-
работването и приемането на иновативни, подходящи за целите системи за наблюде-
ние и обмен на данни (съчетаващи изграждане на екология и социални данни) в 
съществуващите мрежи. Второ, действията са предназначени да се възползват пре-
димно от механизмите за съфинансиране и съвместно програмиране и органи на 
национално, транснационално и международно ниво. Трето, Черноморската SRIA ще 
се актуализира редовно в диалог и в тясна връзка със съответните национални и из-
следователски заинтересовани страни и при необходимост ще бъдат направени до-
пълнителни разяснения и ревизии. 

Основен резултат от SRIA ще бъде помогагане в определяне на приоритетите на 
национално ниво, за да допринесе за развитието на националните програми за син 
растеж. Освен това, предложените в SRIA действия и тяхното прилагане ще генери-
рат научни знания. Такива нови знания включват по-добри оценки, прогнози и управ-
ление на екосистемите, както и разбиране на уязвимите места на екосистемата. 
Знанието е ключовият елемент за научнообосновано и добре информирано вземане 
на решения. Подобно изготвяне на политики проправя пътя към устойчива синя ико-
номика. 

Стълб 1 за справяне с основните предизвикателства в областта на Черноморските 
изследвания има две основни цели. Едната е ориентирана към разработване на инова-
тивни мултидисциплинарни изследвания, надграждащи се на съществуващите ини-
циативи, включително механизми за обмен на данни, които ще генерират знанията, 
необходими за повишаване устойчивостта на екосистемите. А от друга страна предо-
ставяне на нови знания за смекчаване на въздействието на глобалните климатични 
промени и множеството екологични и антропогенни стресори в Черно море от интер-
фейс земя-море до дълбокия басейн 

Стълб 2 касаещ разработване на продукти, решения и клъстери в основата на чер-
номорския син растеж цели постигането на други две цели. Подпомагане на морските 
и морските изследвания и иновационни области във всички черноморски страни за 
създаване на синергия, увеличаване на икономическите ползи, намаляване на опас-
ностите в услуга на проспериращи, устойчиви и оправомощени общности, които 
произтичат интерес от черноморския басейн. Цели също и създаване на стимули за 
морски иновации в съществуващи и нови сектори на синята икономика. 

Целите при Стълб 3 (за изграждане на критични системи за подкрепа и изследо-
вателски инфраструктури в полза на черноморските общности) са доста по-широки. 
Сред тях е разработването на интелигентни, интегрирани системи за наблюдение и 
мониторинг в подкрепа на научните и социално-икономическите предизвикателства 
на Черно море, към управление за устойчива екосистема, смекчаване на въздейст-
вията от изменението на климата и точна прогноза за адаптивно управление. В също-
то време се цели и насърчаване на хармонизиран набор от работни методологии, 
стандарти и процедури по всички аспекти на крайбрежните и морските изследвания. 
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Пак в този стълб е заложено разработване на нови морски технологии чрез обла-
годетелстване на четвъртата индустриална революция за Черно море за насърчаване 
на безопасен и устойчив икономически растеж на морския и морския сектор, опазва-
нето и валоризацията на морското културно наследство. Не на последно място е 
целта и за откриването на механизми за създаване, подкрепа и насърчаване на старти-
ращи предприятия, ориентирани към кръговата и синята икономика в Черноморския 
регион. 

При Стълб 4 (в значителна степен хоризонтале касаещ образованието и изграж-
дане на капацитет) са развити три цели. Сред тях, подпомагане на официалното и 
неформалното обучение, образование, обучение и използване на знания и технологии 
за създадени и нововъзникващи морски и морски работни места; овластяване на анга-
жираните с океана граждани, допринасящи за чисто, без пластмаса, здравословно и 
продуктивно Черно море и не на последно място об;ият принос за засилен диалог за 
научна политика при формулиране на крайбрежни и морски политики и програми. 

Като следващи стъпки работата ще продължи с обратна връзка на национално 
ниво за определяне на ключови рамкови условия за прилагането на SRIA с приноса 
на различни групи заинтересовани страни, включително политици, регулаторни 
агенции, изследователи и крайни потребители. Това ще подпомогне и създаването на 
оперативна мрежа от заинтересовани страни въз основа на четирите стълба, оп-
ределени в тази версия на SRIA. Приносът, предоставен от всеки стълб на SRIA за 
нуждите, пропуските и приоритетите, ще продължи да се анализира, като се вземат 
предвид приоритетите за научни изследвания и иновации за Черно море, определени 
от последните и текущи съответни инициативи и проекти. Такъв динамичен процес 
ще позволи редовни актуализации на SRIA. 

 
Заключение 
Съществува благодатна почва за новаторски и жизнеспособен растеж в морските 

и крайбрежните отрасли, при условие че бъдат прилагани правилните институ-
ционални рамки за експлоатация. Инициативата на Комисията за син растеж се осно-
вава върху пространно изследване на икономическите възможности на морските и 
крайбрежните отрасли, което идентифицира пет сектора с особени възможности за 
създаване на работни места и прилагане на новаторски подходи. Те са синята енергия 
(вятърна енергия и енергия от океана), аквакултурите, морският и крайбрежният 
туризъм, добивът на морски полезни изкопаеми и сините биотехнологии. С поставя-
не на основния акцент върху устойчив и приобщаващ растеж синият растеж се пред-
ставя от Комисията като морското измерение на стратегията „Европа 2020”. 

Синият растеж не замества Интегрираната морска политика, а по-скоро я съжи-
вява. Тази политика е основният инструмент за установяването на необходимите 
условия, които да позволят на предприятията от ЕС да създават добавена стойност в 
синята икономика. В допълнение към междусекторните инструменти. 

Обратната връзка на национално ниво за определяне на ключови рамкови усло-
вия за прилагането на SRIA с приноса на различните групи заинтересовани страни е 
от изключително значение. Инициирана е подкрепата за създаването на оперативна 
мрежа от заинтересовани страни въз основа на четирите стълба и предстоят вече 
програмирани продължаващи инициативи и проекти. 
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Abstract: While the crowdfunding phenomenon has attracted considerable practitioner and 
scholarly attention, existing research does not allow us to fully understand the determinants of 
crowdfunding campaigns performance. This is a key question within crowdfunding 
research to date. 
Using the most popular crowdfunding platform in Portugal (PPL crowdfunding), we 
constructed a data set to capture campaign characteristics and funding outcomes. We 
focused on 347 PPL campaigns initiated and ended in 2017 to test our hypotheses. Data 
were compiled from campaign descriptions and final result appearing on the PPL platform. 
This platform uses a rewards-based model where founders receive tangible, nonmonetary 
rewards for their contributions, often in the form of products /services, or tokens of 
appreciation such as thank you notes. 
Using a binary logistic regression model this paper investigates the factors driving a 
campaign’s success. Such factors include project goal (euros),  duration of campaign, 
facebook shares, geographic distance, project comments, communication quality, type of 
founders and number of backers. The dependent variable is a dichotomous variable (0/1) 
that indicates whether a project has received the full target amount. We use this success 
indicator to assess whether projects that received full funding generally differ significantly 
from projects that did not. 
Our results highlight the importance of some variables related to the project and the role of 
social networks on funding success rewards-based crowdfunding. These conclusions offer 
new insights into the dynamics of rewards-based crowdfunding. 
Key words: crowdfunding; rewards-based crowdfunding; success prediction; 
entrepreneurial finance. 
 
 

1. INTRODUCTION 
In the summer of 1885, the Statue of Liberty was in pieces in New York, with no 

funding to stand on a pedestal. So Joseph Pulitzer decided to launch a fundraising campaign 
in his newspaper The New York World. The campaign raised money from more than 
160,000 donors with more than three quarters of the donations, totaling less than a dollar. In 
just five months, The New York World grossed $ 101,091 - enough to cover the last $ 
100,000 to complete the pedestal. If launched today, the campaign would be a classic 
crowdfunding project, such as those run online by existing platforms around the world. He 
used the paper to raise money from a very large group of donors, each promising only a 
small money exchange. In a similar vein, artists, musicians, small entrepreneurs, and others 
have long relied upon funding from various backers to produce new works. Rewards-based 
crowdfunding enables funders to obtain financial resources from the general public, via 
internet-based platforms, in exchange for some level of non-financial reward (Davis et al., 
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2017). While the crowdfunding phenomenon has attracted considerable practitioner and 
scholarly attention, existing research does not allow us to fully understand the determinants 
of crowdfunding campaigns performance. This is a key question within crowdfunding 
research to date (McKenny et al., 2017). Thus, relatively little is known with regard to what 
drives the funding success of reward-based crowdfunding campaigns. Specifically, we seek 
to examine the factors driving a rewards-based crowdfunding success. To answer this 
research question, we using the most popular crowdfunding platform in Portugal (PPL 
crowdfunding), we constructed a data set to capture campaign characteristics and funding 
outcomes. This platform uses a rewards-based model where founders receive tangible, 
nonmonetary rewards for their contributions, often in the form of products /services, or 
tokens of appreciation such as thank you notes. The paper is structured as follows: Section 
2 provides a brief overview of the study context. Section 3 presents a review of literature 
and the hypotheses to be tested. The data used, the statistical model and measurements of 
the variables are detailed in Section 4. The univariate and multivariate results of our data 
analysis are presented in Section 5. Section 6 provides conclusions. 

 
2. STUDY CONTEXT 
Important steps have been taken to introduce regulation of crowdfunding into the 

Portuguese legal system. First, with the publication of Law no. 102/2015, of August 24, 
that defined the legal regime for crowdfunding (LRC). In this law, crowdfunding is referred 
to as the type of financing of entities (or their activities and projects) through which any 
natural or legal person, national or foreign, obtains investment from one or more individual 
investors, using a crowdfunding platform. In LRC four different modalities of 
crowdfunding were established and regulated, namely: (i) Donation-based crowdfunding 
(ii) Reward-based crowdfunding; (iii) Equity-based crowdfunding; (iv) Lending-based 
crowdfunding. Law no. 102/2015 was subsequently supplemented by Administrative Rule 
no. 344/2015, of October 12, which established the rules applicable to the prior notification 
procedure for the start of activity of crowdfunding platforms through the means of 
Donation and Reward. More recently, the Portuguese Securities Market Commission 
approved CMVM Regulation No. 1/2016 where it defined the regime applicable to Equity-
based crowdfunding and Lending-based crowdfunding. Notwithstanding this progress in 
building the legal framework for crowdfunding, legal and regulatory provisions for Equity 
and Loan crowdfunding platforms continue to await the publication of  penal system 
appropriate to these modalities of crowdfunding. 

The most popular crowdfunding platform in Portugal is PPL crowdfunding. This 
platform was founded m 2011 in Lisbon by four MBA students of different nationalities. 
PPL crowdfunding uses a rewards-based model where funders receive tangible, 
nonmonetary rewards for their contributions, often in the form of products / services, or 
tokens of appreciation such as thank you notes. The terms of funding follow an All-or-
Nothing model and its activity is accredited by Crowdsourcing.org, the benchmark in the 
Crowdsourcing and Crowdfunding industry, according to CAPS (Crowdfunding 
Accreditation for Platform Standards). PPL is a founding member of the European 
Crowdfunding Network, whose main objective is to join efforts to promote this new tool at 
European level. In March 2018 the PPL crowdfunding website stated that since its 
inception € 2 731 738 has been raised with 73 805 individual contributions (€ 37 average 
support). In 1 800 projects launched since its inception, 830 campaigns were funded in an 
average period of 49 days. The success rate in PPL is approximately 45%. On average, the 
projects financed raised € 2 818. Until March 2018, the categories of initiatives that had 
raised a greater volume of funding were Music and Social. 
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3. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DERIVATION  
Project goal. Literature suggests that influence of funding target on crowdfunding 

campaign success differs with model of crowdfunding. In the case of reward-based 
crowdfunding most studies indicate that higher funding goals are negatively associated with 
success (Belleflamme et al., 2014, Cordova et al., 2015, Cumming et al., 2014, 
Kuppuswamy and Bayus, 2013; Mollick, 2014, Zheng et al., 2014). Although we may 
admit that high funding targets may provide a sense of security in some funders, we believe 
that this effect is very small. Thus, in line with the results of previous studies, we have the 
following hypothesis: 

H1: Smaller crowdfunding projects are more likely to be successfully funded than 
larger projects. 

Geographic distance. The theory predicts that investors in entrepreneurial ventures in 
the early stage will tend to be local, to compensate costs of collecting information and 
monitoring progress (Florida and Smith 1993, Lerner 1995, Mason 2007). Likewise 
crowdfunding backers tend to support campaigns that are geographically close to them (Lin 
and Viswanathan, 2015). Mollick (2014) concluded that early contributions from local 
investors (eg. family and friends) can determine the pattern of subsequent contributions by 
more distant funders. However some authors devalue the geographic variable because 
online mechanisms can reduce economic frictions associated with financing in early-stage 
projects over long distances (Agrawal et al., 2011, Vulkan et al., 2016). Due to the cultural 
proximity existing as ex-Portuguese colonies our sample has campaigns that are destined to 
some of these African countries. These remote campaigns can exacerbate the doubts of 
funders as they cannot easily follow the development of projects. This mechanism is 
expected to work in our sample and we hypothesize that: 

H2: Crowdfunding projects developed in Portugal are more likely to be successfully 
funded than projects located in ex-Portuguese colonies. 

Duration of campaign. The duration of crowdfunding campaigns is determined in 
advance. Typically long campaigns durations are associated with greater visibility of the 
project and consequently better performance. However also may argue that very long 
campaign duration may be perceived as lacking in trust of founders. Results of empirical 
studies give reason for these two currents. Zheng et al. (2014) found that the duration of the 
campaign is positive related to success in rewards-based campaigns in China, while no 
significant relationship was confirmed for the United States. Other studies also found that 
project duration increases the chances of success in reward-based campaigns (Cordova et 
al., 2015, Burtch et al., 2013). On the other hand, the duration of the campaign is negatively 
related to success in studies conducted by Cumming et al., (2014); Kuppuswamy and Bayus 
(2013); and  Mollick (2014). Our expectation is that the "visibility" factor of a longer 
duration can overcome the "lack of trust of founders" factor. Thus, we propose the 
following hypothesis: 

H3: Crowdfunding projects with a longer duration (i.e., open for more days) are more 
likely to be successfully funded than those with shorter duration. 

Project comments. During the project campaign some projects receive comments on 
the platform that can stimulate (new) funders to invest  (Mollick, 2014). Antonenko et al. 
(2014) refer that the number of comments or founders updates on the project matter and 
point out that intensive communication positively impacts successful projects. Based on 
these previous results the following hypotheses will be tested: 

H4: Crowdfunding projects that received comments on the platform are more likely to 
be successfully funded than those who have not commented. 
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Number of backers. Kuppuswamy and Bayus (2013) argue that a greater number of 
backers in rewards-based crowdfunding may lead other potential backers to think that they 
may not contribute to a project that has already received abundant support because they 
assume that others will provide the necessary funding. However the results of the empirical 
studies do not seem to corroborate this argument. Hoobs et al. (2016) confirmed that 
successful campaigns seem to attract more backers than campaigns that do not reach their 
target funding. Vulkan et al. (2016) concluded that successful campaigns have average five 
times more backers than unsuccessful projects. Our expectation is in line with these results. 
Thus, we have the following hypothesis: 

H5: Crowdfunding projects that receive the support of a larger number of backers are 
more likely to be successfully funded than projects that receive support from fewer backers. 

Communication quality. When starting a crowdfunding campaign on platform the 
founders need to create project profile including a title, project description, target funding, 
campaign duration and rewards. Communication on the platform can be improved by 
inserting photos and video. 

Theories of communication have often been employed to understand entrepreneurial 
fundraising (Ahlers et al., 2015; Plummer et al., 2015). In the case of crowdfunding producing 
a video as an indicator of a higher quality project as it signals at least minimum preparation 
(Mollick, 2014). Zheng et al., (2014) indicated that the shared meaning of a crowdfunding 
project also has a positive influence on the success of the project. The shared meaning can be 
enhanced through a video project. Parhankangas and Renko (2017) consider that key part of 
any crowdfunding proposal is a video pitch, in which the entrepreneurs present the project to 
be funded. By communicating effectively, founders can convince funders about their 
legitimacy and potential (Lounsbury and Glynn, 2001). Thus, we propose the following hypothesis: 

H6: Crowdfunding projects with superior communication quality are more likely to be 
successfully funded than projects that have had inferior communication quality. 

Facebook shares. Networks are important channels through which can access financial 
resources (Ahlers et al., 2015). In relation to crowdfunding there is the social network as a 
result of community crowdfunding platform where the entrepreneur is embedded in .This 
social network can help entrepreneur to find sponsors for his crowdfunding (Nahapiet & 
Ghoshal, 1998; Zheng et al., 2014). Belleflammea et al. (2015) states that ‘social buzz’ or 
‘eWOM (electronic word-of-mouth) in the form of support that a particular campaign 
would receive on social networks (e.g., shares on Facebook, or tweets on Twitter) may be 
critical for the campaign success. They consider que some funders put more weight on 
recommendations they receive from friends in a social network than on general information 
of campaign. According this author “social buzz” may supplement adequately the campaign 
description that a founder would give on a crowdfunding platform. Agrawal et al. (2014) 
suggest that the evolution of a fundraising campaign depends on founder social ties. 
Mollick (2014) shows that a fundraisers number of Facebook connections (taken as a proxy 
for the size of a founder’s social network) are a good predictor of successful fundraising. 
Thies et al. (2014) analyzed the effects of “social buzz” on the likelihood of success of 
crowdfunded campaigns. Their data set combines information about projects proposed on 
Indiegogo and number of shares and tweets that these campaigns received, respectively on 
Facebook and Twitter. Their results show that “social buzz” (especially Facebook shares) 
positively influences project backing. Others author’s also agrees on the importance of 
social networks to collecting funds in crowdfunding models (Agrawal et al., 2011; 2013; 
Kuppuswamy and Bayus, 2013; Lin et al., 2013). Consequently, we hypothesize that: 
H7: Crowdfunding projects with largest number of facebook shares are more likely to be 
successfully funded than projects with fewest shares. 
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Type of founder. In an efficient market success of a founder depends on the quality of 
the campaign. Founders with the highest quality projects should receive funding. However, 
the quality is only imperfectly observable. Funders, therefore, rely on quality signals. 
Funders may condition their actions on how much they “trust” a founder (Belleflammea et 
al, 2015). Duarte et al. (2012) concluding that trusting a borrower plays an essential role in 
a lender’s willingness to lend. We admit that the same thing can occur with crowdfunding. 
Possibly, the characteristics of the founder (eg. private vs institution), even if not directly 
related to the quality of the project, may affect the decision of the funders.  So, the 
institutions those promote crowdfunding campaigns may seem more trustworthy in the eyes 
of the backers than the individual founders. We believe that Institutions are more likely to 
succeed in a crowdfunding campaign, thus we propose the following hypothesis: 

H8: Crowdfunding projects in which founders are institutions are more likely to be 
successfully funded than projects promoted by private ones. 

 

4. DATA AND MODEL DESCRIPTION  
Data for the analysis is derived from the most popular crowdfunding platform in 

Portugal (PPL crowdfunding). The final dataset contains information on 347 PPL 
campaigns initiated and ended in 2017. Data were compiled from initial campaign 
descriptions and result appearing on the PPL platform  after expiration of campaign 
deadline. In the 347 campaigns 52.2% obtained the intended financing while 47.8% did not 
reach the goal project. 

Using a binary logistic regression model this paper investigates the factors driving a 
campaign’s success. The dependent binary variable (1/0) is represented by the campaign 
crowdfunding status (success/failure). The classification of „success“ was assigned in cases 
where the intended financing was obtained (or passed on). They were classified as "failure" 
if the intended funding was not achieved. The independent variables used in this study are a 
mix of continuous and categorical variables. The definitions of the individual level model 
variables are given in Table 1. 
 

Table 1: Definitions of individual variables 
 

 

Variables 
 

 

Description 

Dependent 
variable 

Crowdfunding 
Campaign 
Status 

Whether or not the project 
succeeded in getting the 
funding 

= 1 denoting intended financing 
was obtained (or passed on); 
0= stands not obtaining the 
intended financing 

Independent 
variables 

Project Goal  The amount that the founders
seek using crowdfunding

=  amount of the intended 
financing (€)

 Duration  
 

Funding duration = Number of months 

 Backers 
 

Funders supporting the project = Number of Backers 

 Facebook 
Shares 

Project Facebook shares =  Number of project shares 
made via Facebook (Log10) 

 
 

Geographic 
Distance 

Project region =   0 ex-Portuguese colonies; 
1= Portugal

 Project 
Comments 

Comments about project =   0  not receive comments; 
1= receive comments 

 Communica
tion Quality 

 =   0  communication with just 
videos or photos; 1= communication 
with videos and photos 

 Founders 
 

Type of  founder =   0  Private; 1= Institution 
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The binary logistic regression model to test our hypotheses related to the factors 
driving a campaign’s success given by: 

      Ln 
p

p

1
=  0 +  1 X1+  2 X2+…+  k Xk 

Where p stands for the campaign’s success probability;  0 is the intercept and  i is 

the regression coefficient. In logistic regression the coefficients derived from the model 

(e.g.,  1) indicate the change in the expected log odds relative to a one unit change in X1, 

holding all other predictors constant. The beta coefficients are estimated through the 
method of maximum‐likelihood method. Version 23.0 of the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) was used to analyze the logistic regression. 

 

5. RESULTS 
5.1. DESCRIPTIVE STATISTICS  
Table 2 shows some of the characteristics of the sample. In the 347 crowdfunding 

campaigns in the sample, 89.6% were located in Portugal, while a little more than 10% 
were intended to be carried out in the ex-Portuguese colonies of Africa. The campaigns 
originated in private founders (45%) and in diverse institutions (55%). The initiatives of 
private founders had more cases of failure than success (48.7% versus 51.3%). In the 
Institutions the situation found is different: 55% of the initiatives were successful and 45% 
failed to obtain the target funding. In terms of communication it is noted that about 2/3 of 
the campaigns on the platform were supported in images and videos. The use of only one of 
these means of communication is minority in the sample (38.6%). Campaigns that only 
used photos or video recorded a higher failure rate (53%) compared to campaigns that used 
a strategy of communication with videos and photos together (44.6%). Campaigns that 
received comments during the active period were on average more successful (73.9% ) 
while those that did not receive comments only 34.2% achieved the amount of funding goal 
(Chi2=54.228   p=.000). 
 

Table 2: Descriptive statistics of categorical independent variables 

 

Variable 
 

Value 
Successful Unsuccessful Total 
Percentage Percentage Percentage Frequency 

Geographic 
distance 

Ex- Portuguese 
colonies 

61.1 38.9 10.4 36 

Portugal 51.1 48.9 89.6 311 
 Chi2=1.289   p=.169 100.0 347 

Project 
Comments 

Without  
Comments 

34.2 65.8 54.8 190 

Receive comments 73.9 26.1 45.2 157 
 Chi2=54.228   p=.000 100.0 347 

Communication
Quality  

Video(s)  or foto(s) 47.0 53.0 38.6 134 
Video(s)+foto(s) 55.4 44.6 61.4 213 
 Chi2=2.317   p=.079 100.0 347 

Founders Private 48.7 51.3 45.0 156 
Institution 55.0 45.0 55.0 191 

 Chi2=1.347   p=.146 100.0 347 
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Table 3 shows several continuous independent variables that potentially differentiate 
the campaigns with the highest probability of success. This is notably the case with network 
shares where we see that the most shared campaigns on facebook achieved, on average, 
greater success than those that were less shared (Anova F 34.433; Anova p = 0.000). 
Reward-based crowdfunding campaigns successfully had a greater number of backers than 
those who were classified as "unsuccessful" (Anova F 81.164; Anova p = 0.000). 
Unsuccessful campaigns had a longer duration and larger project goals. The average 
duration of successful campaigns was 1.55 months versus 1.67 months of unsuccessful 
campaigns. The project goal average of the successful campaigns was € 2902.5 against € 4550. 

 
Table 3: Descriptive statistics of continuous independent variables 

 
 

Value 
Total Successful Unsuccessful Successful Unsuccessful Anova-F Anova-p 

Means Means Means Std dev. Std dev.   

Project 
Goal (€) 

3690.8 2902.5 4550.4 8287.9 11351.5 3.448 .064 

Duration 
(months) 

1.61 1.55 1.67 0.62 0.57 3.473 .063 

Backers 
(number) 

45.0 77.5 9.6 96.3 12.3 81.164 .000 

Facebook 
Shares 
(Number 
Log) 

1.87 2.19 1.52 1.071 1.067 34.433 .000 

 
5.2. MULTIVARIATE ANALYSIS  
 

We obtained the matrix of correlations between the independent variables used in the 
model. Although some of the correlations are significant they are not high enough (none is 
higher than 0.5), to conduct to multicollinearity problems (Hair et al., 1998; Sharma, 1996). 

The logistic regression analysis proved to be a statistically significant model 
(difference test/chi square = 327.065, df = 8, p = 0.000). The result of the Hosmer-
Lemeshow test (chi square = 9,160; df = 8; p = 0.329) confirmed that the model fits the 
data. The classification table indicates that the model correctly classifies 87.0% of cases. 
According to the Nagelkerke R Square, the dependent variable variance explained by the 
model is 81.4%.  

Analysis of Table 4 enables identification of the significant Wald coefficients in four 
variables (p<0.05): Project Goal (H1), Duration (H3), Backers (H5) and Facebook Shares 
(H7). These four variables are able to predict the success of reward-based crowdfunding 
campaigns.  

Geographic  Distance (H2), Project Comments (H4), Communication Quality (H6) and 
Founders (H8) also used in the model, are not significant determinants of the probability of 
the success of crowdfunding campaigns at the usual statistical significance (p<0.05). 
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Table 4: Determinants of campaign’s success 

 

Variable 
 

 

Coefficient (B) 
 

Wald Chi-Square 
 

Exp(B) 
 

p-value 

Intercept -.221 .049 .802 .824 
Project Goal (euros) -.001 29.916 .163 .000 (*) 
Geographic  Distance 
(Portugal) 

-.088 .015 .915 .903 

Duration (months) -1.816 11.638 .163 .001(*) 
Project Comments (yes) .868 3.533 2.383 .060 
Backers (number) .166 54.240 1.180 .000(*) 
Communication Quality 
(vídeo+photo) 

-.297 .435 .743 .509 

Facebook Shares  
(Log number) 

.467 4.614 1.594 .032(**) 

Founders (Institution) ,434 ,938 1,543 ,333 
 

(*) (p<0.01)   (**) (p<0.05) 

6. CONCLUSIONS 
 

Previous studies investigated the success determinants of rewards-based crowdfunding 
campaigns were conducted mostly in the US and based on the world's largest crowdfunding 
reward platforms such as Kickstarter or Indiegogo. Our study was carried out in the 
different context and we have added some new potential drivers that can influence the 
success of the crowdfunding campaign. Our study focused on less studied context and used 
new variables complementing existing research on crowdfunding projects' success determinants. 

Before presenting conclusions related to the hypotheses tested, it is important 
emphasize the high level of success found in the sample. More than half the campaigns 
have achieved the goal project. 

We found that project’s target amount is negatively correlated with its success. This 
finding is in line with the results of previous studies referred in literature review section. 
Indeed, and regardless of the context, smaller crowdfunding projects are more likely to be 
well funded than larger projects, confirming our first hypothesis. 

Our study also found that duration of crowdfunding campaign is negatively correlated 
with its success. The long durations of the campaigns can give greater visibility of the 
project, but do not lead a better performance, and perhaps these long campaigns can be seen 
as lack of confidence of the founders. Contrary to our expectation the "visibility" factor did 
not prevail, leading the conclusion that crowdfunding projects with a longer duration (i.e., 
open for more days) are less likely to be successfully funded than those with shorter 
duration. This result is contrary to predicted in our third hypothesis. 

In hypothesis 5 we tested that crowdfunding projects that receive the support of a larger 
number of backers are more likely to be successfully funded than projects that receive 
support from fewer backers. Our hypothesis has been confirmed. The result obtained 
revealed that successful campaigns seem to attract more backers than campaigns that do not 
reach their target funding.  

Our analysis also confirms that the number of Facebook shares correlates with the 
success of the project. This allows us to conclude that projects can be driven to success 
through social network. According results social networks can adequately complement the 
description of the campaign that a founder would give on a crowdfunding platform. As 
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predicted in hypothesis 7 we have confirmed that crowdfunding projects with largest 
number of Facebook shares are more likely to be successfully funded than projects with 
lowest number of shares. 

The quality indicator of the communication of the projects used in study  (video and 
photos) are not correlated with the success of the funding in PPL crowdfunding, contrary to 
what is found in other studies mentioned in the literature. Also the type of promoter (private 
or institution) that we admit can predict the success of the campaign has not occurred. This 
indicates that more than a communication strand or promoter type, funders are sensitive to 
other characteristics. These results lead to the rejection of hypotheses 6 and 8. Our results 
found no correlation between geographic distance and successful financing. The 
crowdfunding campaigns for Portuguese ex-colonies do not seem to exacerbate funders' 
doubts, perhaps because the nature of the campaigns leads them to rely on the development 
of projects. The second hypothesis predicting crowdfunding projects developed in Portugal 
are more likely to be successfully funded than projects located in ex- Portuguese colonies, 
it was not confirmed. 

Finally, we also looked at the 'comments' on the success of the campaign. Comments 
received on the platform seem to have some significance in the success of the 
crowdfunding campaign. However, the level of significance obtained (p=0.06) is slightly 
lower than fixed statistical significance (p<0.05). 

Taking together insights from the related literature and our findings, we put forward 
two conjectures: 1) Smaller and shorter duration crowdfunding projects are instrumental for 
crowdfunding success; 2) The importance of social networking for fundraising suggests 
that funders need to build their networks before committing to campaigns.  

More research is surely needed to assess the determinants of successful campaigns. We 
present two suggestions: First, how do characteristics of the individual launching the 
crowdfunding campaign influence crowdfunding outcomes? Second, Entrepreneurs 
generally broadcast crowdfunding appeals to potential investors using an online narrative. 
These narratives use a variety of media to encourage investment. How the content 
presented and media used interact to influence crowdfunding outcomes?  
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Abstract: Social entrepreneurship has evolved in its design and implementation. The 
objective of this work is to present an innovative proposal that has benefited young rural 
entrepreneurs, through the business model called „Emprendeverde social marketer“, 
conceived and implemented by Minuto de Dios University Corporation UNIMINUTO and 
its extension unit, the Scientific Park of Social innovation (known by the Spanish acronym 
PCIS). Its purpose has been to support entrepreneurs with the generation of their first 
customer and business enhancement strategies. Social entrepreneurship is assumed 
theoretically, as an activity developed by a person or organization to solve social problems 
through Innovation and the development of business strategies in order to achieve Self-
sustainability and the generation of social value. The research methodology is an 
exploratory case study. The results show that Emprendeverde, which is in its fifth year of 
existence, has evolved from problem assessment exercises, to the development of different 
business models and the possibility of becoming a spin off. During this period, it has 
supported the ideation and creation of 70 rural enterprises, 40 of them are still in operation 
and 30 have disappeared. These outcomes raise the need to re-direct its strategy, define 
gaps and action plans, particularly in social marketing, through networks (nodes, links and 
quantitative indicators), to enable it to scale up its services at the national and regional 
level, consolidating a strong and sustainable organization for the benefit of the most 
vulnerable populations in the agricultural sector. 
 
Keywords: Innovation, Social entrepreneurship, green business. 

 
 

1. Innovation as the engine of the economic system 
The process of change is inherent into the human history; the human being has travel 

among different types of socio-cultural structures, political institutions and modes of 
production. With the advent of the industrial age and the development of economic science, 
the change begins to be conceived as an exogenous force to the economic system, and 
whose effects take the form of improvements in productivity [Montoya, C., 2012]. 

Since the eighteenth-century Adam Smith and David Ricardo, realized that through the 
division of labor, the workforce acquires new degrees of specialization, which lead to 
identify possible improvements, and the development of specific machines or tools that 
would allow to produce the same things, with a smaller amount of resources [Formichella, 
2005]. 

Two centuries later, this sum of capabilities would be called technological change by 
Robert Solow [1957]. However, the first important economist to develop the concept of 
innovation was Joseph Schumpeter, succeeding in establishing in 1939 the difference 
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between invention and innovation. He understood the invention as that product or process 
that is born in a scientific or technical field, and remains in that environment, that is, pure 
or basic science. On the other hand, he related innovation to a change of economic and 
social nature that spreads itself to the social sphere, in the form of a product or service 
[Medina & Espinosa, 1994]. 

Within the classical economy, service and goods production requires three factors: 
land, work, and capital. In its perspective, the economy growth is equivalent to an increase 
in production, and in order to get that growth, the increase in the available factors is the 
only condition. However, Shumpeter goes one step further, as he establishes that economic 
development is a constant evolving process, which is result of innovation waves [Olaya, 
2008]. Schumpeter conceived the term innovation as a structural change, a „mutation” 
inside the economic system, one leap that dynamizes the production trends. Now that the 
change has its origins inside the system, it is not more an external force like classical 
economists believed. 

Following this logic, innovation emerges from the adoption and adaption of new 
technologies, that enable entrepreneurs to face competition and new markets in more 
efficient ways; as a result, innovation is a process of creative destruction; it means that old 
models of production, consumption and organization are replaced by new process, products 
and business relations [Montoya, 2012]. In the words of Schumpeter: 

 

„The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes 
from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new 
markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates”. 
Capitalism, Socialism, and Democracy [1943, p.83]. 

 

This brings up that innovation is the driving force behind capitalism. In the fourth 
edition of his book called Theory of economic development, published in 1912, 
Schumpeter states the term innovation, and explains the ways in which innovation 
determines the social organization of production.  

In other words, the transit by the different stages of development, known as modes of 
production, obeys to the appearance of new artefacts, that induce new ways of combining 
the production factors, manifesting a continue economic evolution. For example, the leap 
from mercantilism to capitalism, is explained thanks to the adoption of new technologies 
(i.e. steam), new goods (i.e automobiles), new methods of productions (supply chains), new 
markets (globalization), new materials (rubber, petroleum), and new organizations of the 
industries (multinational corporations). In consequence, the adoption of the technological 
change implies renewed social relationships, where power, propriety and control transited 
from land and precious metals tenure to capital possession. Concluding in simple terms 
innovation is „the ability to produce other things, or the same, but using different methods“ 
[Schumpeter, 1967. p, 76]. 

In the mid twentieth century Professor Peter Drucker, philosopher of business management, 
wrote the first reference to the „knowledge” factor in the year 1959, introducing the term 
„knowledge worker”. Drucker states that knowledge economy emerged when a radical 
change took place in human history, this change meant a transition from knowledge applied 
to the being towards knowledge applied to the doing [Montoushi, 2000].  

Accordingly, the knowledge worker is the person who applies ideas, concepts, and 
information to job in more intensive way that hand operated or physical force. This 
approach led to the recognition that there is a stock of personal and organizational 
knowledge, which influences how to combine and use available production factors. This, in 
turn, allowed contemporary economists to consider a new way of expressing the production 
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function as Q = f (W, L, K, Co)1 where Co indicates the set of knowledge that contributes 
in obtaining the product (Q) [Drucker, 1993]. 

This new perspective allows us to understand that the most important role between the 
unfolding of economic changes corresponds to the advances in scientific and technological 
knowledge, because this knowledge becomes in a stock of capabilities, from which 
innovation takes its momentum. All in all, justified that two more factors were added to the 
production factors of classical economy, namely human knowledge and technology 
[Rozenwurcel & Bezchinsky, 2007]. The concept of "knowledge society" appears with 
Peter Drucker [1969]. However, it is only in the last decade of the 20th century that the 
knowledge economy begins to be considered as a new field of study [Sther, 1994; Castells, 
1996; Mansell, 1998] whose main objective is to analyze the flow of resources towards 
production, distribution and use of knowledge -which can take the form of artifacts, patents, 
or information. 

The Oslo manual defines the term innovation as „the use of knowledge and 
organizational capacity for the introduction of a new, or significantly improved, product 
(good or service), a process, a new marketing method or a new organizational method, in 
the internal practices of a company, organization, or human group“ [Cámara Madrid, 2004]. 
On the other hand, technology is defined as „the organized set of scientific and empirical 
knowledge, which can take the form of useful artifacts, which facilitate processes of 
production, commercialization and use of goods and services.“ Restrepo [2001]. Nowadays, 
the terms of innovation management and technological management are often used 
interchangeably. Innovation management was born as a response to globalization processes, 
whose presence motivates organizations to reconsider their strategies seeking to improve 
their processes, competitiveness and in some cases their social impact [Angel, 2015]. 

Even more important for the case study presented below is the concept of non-
technological innovations, established in the second version of the Oslo Manual, and which 
can be of three types [OECD, 1996, p.439]: i. Implementation of advanced management 
techniques, ii. Introduction or significant change of new organizational structures, iii. 
Implementation of new or improved strategic orientations. 

 
2. The innovation in Uniminuto University 
Innovation, as defined in the Oslo Manual, refers to a concept that goes beyond 

research and development, and whose main purpose is put a new product or service in the 
market. But it also has a reference to more intangible aspects such as new forms of 
organization and new forms of commercialization of companies, complemented with the 
dissemination and social appropriation of the new solutions. According to the Green Paper 
of the Innovation of the European Commission [1995], it states that innovation is 
considered as a synonym of producing, assimilating and successfully exploiting a novelty, 
in the economic and social spheres, in order to provide unprecedented solutions to the 
problems and to find an answer to the needs of people and society [Sleiman et al., 2016].  

In this sense, a classical conception of innovation focused only on technical or 
scientific finding is associated with increasing inequality, while concepts such as inclusive 
innovation can be linked to its reduction [Cozzens et al., 2007]. Inequality, is problematic 
as much in normative terms as for long-term social and economic development, because it 
represents an obstacle to the fair access to capacities and opportunities [Stiglitz, 2012]. 
Hence, international organizations and national governments, companies and the academic 
sector are more committed to this type of approach, thus expanding the number of 

                                                            
1 W=Work; L=Land; K=Capital; Co= Knowledge 
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initiatives globally and locally. This is precisely the same perspective assumed by 
Uniminuto University: innovation must be social, for that reason this institution focuses in 
supporting initiatives of social innovation and social entrepreneurship. 

UNIMINUTO, is a university with headquarters in Bogotá, Colombia, founded in 1990 
by the priest Rafael García Herreros, its substantive work consists on teaching and on the 
processes of social projection, together with research activities, which are a support and a 
complement function to all its missional goals. Uniminuto has presence all over the country 
covering 36 municipalities, many of this with vulnerable population who lives below 
poverty line and have suffered the violence of 50 years of internal armed conflict.  The 
institution’s purpose is aimed at promoting social inclusion with a clear focus on action, 
and supporting the development of its 124.000 students, guiding their professionalization, 
generating a direct impact on the welfare of the communities. On the other hand, the 
Scientific Park of Social Innovation – PCIS, is the innovation branch of UNIMINUTO, 
„which bases its foundation and actions on four general aspects: The missionary 
commission, the UNIMINUTO Organization of God, OMD, as a social enterprise, the 
regionalization of UNIMINUTO and the practices of social innovation existing in 
UNIMINUTO“[Arias, 2016]. 

In this context, was designed and implemented the project called „Emprendeverde 
social marketer“. This project addresses the challenge of creating opportunities for 
economic development in the Department of Cundinamarca-Colombia, through the 
promotion of green businesses. In order to get it, Uniminuto becomes in the first client and 
advisor for the new entrepreneurs. A green business refers to a specific entrepreneurship 
that is done with a good or a service that is elaborated under following standars: a) Those 
are green processes: Minimize the use of energy and water, they prevent environmental 
pollution (soil, air, water) and minimize the generation of waste; and b) Green inputs: 
Manufactured or obtained from nature, through green processes [Pacheco, González & 
Ramírez, M; 2013]. 

 

3. Innovation focused on social entrepreneurship 
Social Entrepreneurship has become an expression of innovation, probably since the 

last three decades; nevertheless, theories surrounding the subject and its nature are still 
scarce [UNIMINUTO, 2016]. We could also think that some real experiences of social 
entrepreneurship have been achieved, without any theorical definition as in the case of 
Emprendeverde. However, the social entrepreneurship’s goal has been always to improve 
the economic conditions of a part of society over time, in a sustainable and strong way. 

If we plan to define social entrepreneurship theoretically, we may try to focus on the 
definitions of traditional entrepreneurship in the sense that it refers to an initiative, albeit 
social entrepreneurship has specific characteristics that mainly address the significant 
benefits for society. On the other hand, it is very likely that it is a term associated with 
social innovation, in the sense of generating social and economic value that can be 
developed through resource channeling for the achievement of a social objective. Social 
entrepreneurship is disinterested and does not intend to generate economic surpluses; 
instead, the benefits of this entrepreneurship category are based on the growth of the social 
economy of a community. 

According to Say [1841], the traditional entrepreneur creates any product on his own 
account, on his own risks and benefits; social entrepreneurs develop solutions in a 
disinterested manner, without pursuing utility, which is also described as the notion of 
searching for shared benefits as opposed to the satisfaction of traditional private interests 
supported by the capitalist economy and individualistic societies. 
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Nevertheless, for this document, it is important to define and characterize social 
entrepreneurship from its essence and philosophy. Furnier [2011], states that the academic 
research of the Sekn Network2 proposes a definition of social value creation, citing Gutierrez 
and Lobo [2006]: „The search for social improvement by eliminating the barriers that prevent 
social inclusion, assistance to temporarily weakened or voiceless populations, and mitigation of 
the negative externalities of economic activity“. This definition leads us to think that social 
entrepreneurship „sees“ at the longer term, working for the sustainability of organizations, 
opposing to the destruction of value from a capitalist point of view and determining the 
economic rationality of the creation of social value, inspired by social entrepreneurship. 

Bornstein [2004], defines entrepreneurship as a transforming force of society, in which 
the social entrepreneur must have attributes of a leader: to be able to self-criticize; share 
success to create synergies; extract from their environment to respond efficiently to 
identified problems, with a broad and comprehensive vision that allows innovation; reuse 
available resources; have the ability to create and a high degree of ethics. 

In a research document published by the Central University, Fournier [2011] refers to 
social innovation as a strategy implemented by organizations in the social entrepreneurship 
sector, building unique and specific models that contribute to resolve social problems. They 
propose three key points of relationship between social organization and social innovation: 
1) Their competences 2) their alliances and 3) knowledge of the environment. 

In other words Martin and Osberg [2017] define social entrepreneurship in three 
components: The first identifies a stable scenario, but intrinsically unfair that causes the 
exclusion, marginalization or suffering of humanity. The second identifies an opportunity 
in the unfair equilibrium and develops a proposal of social value; and finally, the third one 
forges a new and stable scenario. 

In order to determine what should be understood by social entrepreneurship for the 
purposes of this work, it is based on the „Essay of clarifications and definitions of the 
related concepts of social Enterprise, social entrepreneurship and social entrepreneurship“ 
by François Brouard and Sophie Laviret [ALAFEC, 2014] whereby they analyze various 
definitions of social entrepreneurship, social enterprise and social entrepreneurship. The 
following definitions stand out: 

- „Social entrepreneurship does not refer to starting a business or making it more 
commercial. It refers to finding new and better ways to create social value“ [Dees, 2002]. 

- „Social entrepreneurship is the art of simultaneously pursuing a financial return and a 
social return on investment“ [Institute for Social Entrepreneurs, 2002]. 

- „Social entrepreneurship is the process of applying the principles of business and 
entrepreneurship to social problems.“ [Cochran, 2007]. 

In order for social entrepreneurship to succeed, the social entrepreneur is required, it is 
a person who puts into practice ideas whose purpose is to solve present problems in society. 
Its incentive is not merely economic, although there is also the idea of social entrepreneurship 
as a mixture of innovative ideas that seek social change and a certain economic benefit in 
order to implement it. 

Therefore, the solidarity-based economy is constituted by a set of individuals arranged 
into associations, foundations, mutual organizations and cooperatives, for which the general 
interest prevails over the individual one, promoting decisions and actions that must be taken 
in a democratic and participative way. Labor prevails over capital in solidarity-based 
economy. This kind of economy does not belong to the public sector or to the sphere of the 
capitalist economy [Economic Zone, 2013], it belongs to the solution of problems that 

                                                            
2 Social Exclusion Knowledge Network 
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affect society in different ways, which can be classified as: education, housing, health, 
environment, among others; this is how the economic and sustainable development of a 
society can be achieved. 

 

4. Emprendeverde an innovative and strategic model of social entrepreneurship 
The commercialization of goods and services at the early stage of an enterprise 

represents one of the main obstacles for their growth and continuity, according to Allmad 
[2013] 98% of the projects in the world fail due to lack of clients. Furthermore, according 
to Block and Sander cited by Fuentelsaz and González [2015] in the absence of job 
opportunities, entrepreneurs are forced to make the decision to start off and become self-
employed; these are defined by the authors as „entrepreneurs of lower quality“, with lower 
costs of opportunity, profitability, job creation, (in most cases the only employee is the 
same entrepreneur), with meager results at the economic level and with higher failure rate. 

In this context, UNIMINUTO, has among its purposes the following3: 
• To provide a learning space where the student can to analyze, understand and 

interpretate  a reality or a specific problem, making contributions from their professional 
knowledge and forward transforming social problems into opportunities. 

• To integrate theory and practice in a real context, where the student's professional 
competences are developed and promoted in a creative way. This is possible thanks to the 
praxeological approach, that states that a reality must be observed, judged, and transformed 
using creative actions based on participatory principles. 

• To create opportunities for the students to know and get into specific market niches, 
according to the field of knowledge, and the nature of their projects. 

• To provide new products and services to society by students who are characterized for 
their comprehensive education based on ethics, social responsibility and citizenship. 

In coherence with these purposes, the PCIS began its work at the end of 2012 with a 
business model called “Emprendeverde social marketer”, with the goal of promoting the 
inclusion of rural and urban entrepreneurships in the market at an early stage, and in this 
order to improve entrepreneur’s quality of life, strengthen their social, environmental and 
economic capacities and add value to their regions. 

The chronology of the most important milestones of Emprendeverde, are highlighted in 
Table 1, for the period 2012 - 2018. 

 

Table 1. Timeline: Main milestones in the development of Empredeverde 
 

YEAR MILESTONES 

2012  Identification of the problems with the rural communities of Guavio, 
Cundinamarca, Colombia.

2013  Development of the initial purchase model for entrepreneurs.

2014  Inclusion of entrepreneurs as UNIMINUTO suppliers, bran registration. 

2015  Model development Emprendeverde Stores, marketing pilot study with 
external customers. 

2016  Design and train students in the Sustainable Business Models for 
Entrepreneurs course.

2017  Development of service lines. (Acceleration, Education, Store, Marketing) 
2018  Design and Development of a Spin off

 

Source. Own elaboration 

                                                            
3 UNIMINUTO propósitos básicos http://www.uniminuto.edu/web/llanos/propositos-basicos1. 
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2012. Emprendeverde emerges as a product of a research financed by Colciencias4, in 
which the PCIS together with some communities propose a solution to replace the high rate 
of commercial intermediation in the products, which increase the cost for the client and 
decrease the income for the producer.  

2013. Development of the purchase model for entrepreneurs to facilitate the 
commercialization of their products. 

2014. UNIMINUTO issues a rector resolution with the objective of supporting the 
purchase of products and services from entrepreneurs affiliated to Emprendeverde. 

2015. Given the legal limitations of UNIMINUTO as a nonprofit organization, is 
developed a concession model, which empower the students for the commercialization of 
products into owned stores of the Institution at Soacha and Girardot municipalities. 

2016. The need to provide entrepreneurs with greater tools and management concepts 
of a business was identified. Therefore, PCIS designed and implemented a certified course 
called Sustainable Business Models for Entrepreneurs, that accounts now four cohorts. 

2017. Service lines are developed: Acceleration, Education, Store and Marketing, 
detailed in Table 2 of this document. 

2018. Given the need for greater resources and scaling up the model, is considered the 
relevance of a strategic change of the organization towards the design and implementation 
of a Spin Off, this process is currently in developing. 

 
4.1. Methodological design of support for entrepreneurs 
The methodology implemented by Emprendeverde focuses on accompanying the 

entrepreneur and it is called „Emprendeverde Case Management“, adapted from ideation 
and business generation tools known as Design Thinking, Lean Startup and Psychosocial 
Monitoring. 

In case management, a follow-up is carried out focused on the growth in sales of 
entrepreneurs, early validation of the market, search for customers, generation of social and 
environmental value. The Emprendeverde team performs a weekly follow-up of the 
entrepreneurships and at the end of the session tasks are assigned to both the entrepreneur 
and the advisor who during the week searches for information to generate more value to the 
proposal. The counseling cycle consists of four weekly sessions with the following topics. 
i) customers, ii) marketing, iii) social value iv) environmental value 

 
4.2. Results along time 
Currently, Emprendeverde is present in 20 of the 116 municipalities in the department 

of Cundinamarca. Its value proposition has been a solution to the problems of 
commercialization of rural goods and services through the purchase of the first invoice 
which is supported by UNIMINUTO, with fair trade criteria that enables the generation of 
social network, strengthening the development in the different territories and promoting the 
care of the environment, starting with the first sell and invoicing of entrepreneurs 
[Velásquez, C, Pacheco, J. 2017].  

 
 
 
 

                                                            
4 COLCIENCIAS: The Administrative Department of Science, Technology and Innovation is the 
entity in charge of promoting public policies to promote science, technology and innovation in Colombia. 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

38 

Table 2. Service lines of Emprendeverde social marketer 
 

No Service Line Target 
1 Acceleration  Provide commercial impulse to entrepreneurs by supporting the 

first purchase of goods and services certified under social, 
environmental and economic standards. 

2 Store  Connecting entrepreneurs with end customers from the promotion 
of fair trade. 

3 Education  Strengthen capacities of management, entrepreneurship and social 
innovation 

4 Marketing  Acting as intermediaries with parameters of fair trade in the sale of 
products and services developed by entrepreneurs to companies. 

Source. Own elaboration 
 

In its five (5) years of existence, Emprendeverde has supported the ideation and 
creation of 70 rural enterprises, 40 of which still exist and 30 of them which have 
disappeared. These experiences led the organization to develop strategies to face this 
mortality in four strategic lines, implemented in 2016, as detailed in Table 2. 

UNIMINUTO has supported entrepreneurs, with purchases over US $ 258 thousand, 
increasing the value of US $ 5,668 in 2013 to US $ 81,506 in 2017, as shown in Table 2. 

 
Table 3. Purchases made by UNIMINUTO to entrepreneurs in the line of acceleration  

of Emprendeverde (us $)5 
 

 
 

Source. Own elaboration 
 

4. Conclusions 
Emprendeverde has promoted the growth of entrepreneurs through the purchase of 

products and services including them as suppliers of UNIMINUTO. Through this purchase 
action, entrepreneurs have a client that allows them to grow and generate value in their 
regions. Among the products that have a higher demand are the food and catering services 
due to the dynamics of UNIMINUTO. The Case Management accompaniment methodology 
allows entrepreneurs to grow steadily over time by identifying strategies in the short and 
medium term together with the advice of the Emprendeverde team. 

At present, Emprendeverde is designing and implementing a strategic redirection, 
aimed to understand and close the gaps to become a university spin-off and be able to 
extend its scope, becoming into a sustainable and long lasting organization for the benefit 
of the entrepreneur communities that are part of the most vulnerable sectors of Colombia. 
This purpose involves the following phases: 

                                                            
5 TRM ($/1 US). 2013: $1926,83; 2014 $2.392; 2015 $3.149; 2016 $ 3.071; 2017 $ 2.984; 2018 $3.000 

LINEAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Foods 5.668 24.633 24.667 22.752 19.963 15.087 112.770

Catering Services 31.049 26.990 18.864 76.903

Handicrafts 2.926 373 1.990 2.601 7.890

Emprendeverde Stores 4.753 40.077 13.530 58.360

Services 2.118 438 2.557

TOTAL YEAR 5.668 29.677 56.527 56.484 81.506 28.617 258.480

AÑO
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- Make a diagnosis of the experiences and learnings developed during the first four 
years of Emprendeverde's existence. 

- Define possible futures in a changing and post-conflict environment in Colombia. 
- Define the gaps, strategy and action plans to turn Emprendeverde into a spinoff. 
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Abstract: The aim of this article is to indicate possible relations between codes of ethics 
adopted in companies and organizations and the values actually expected by employees. 
The implementation of codes does not necessarily mean observance of the declared norms. 
There is an opinion in the literature that ethical codes are mainly aimed at improving the 
perception of the company on the market and thus indirectly serve to increase profits. 
Following the ethical norms by employers is important to the employees' perception of the 
work environment as fair or not, which in turn influences, inter alia, the level of their 
motivation and commitment. The authors, using the free (unstructured) interview method, 
interviewed 100 respondents of three organizations (one from the public sector and two 
from the private financial sector). The purpose of the interviews was to determine what 
values are appreciated most by employees in their workplace. The values were divided into 
several categories: fair wages, fair duty burden sharing, equal development opportunities, 
equal treatment of sexes, equal treatment by the chief, clear employee evaluation 
procedures, equal promotion opportunities, fair distribution of prizes. The results of the 
survey indicated that over 60% of employees pointed that fair wages policy and a fair share 
of duties are the most important from their point of view. An important issue was also the 
equal treatment of the sexes (11%). The rest of the factors were mentioned as significant by 
5% (and fewer) of the respondents. 
 
Keywords: Codes of ethics, moral values, motivation of employees. 

 
 

Codes of ethics in organizations 
It is popularly believed that if an organization shows concern for employees and 

follows with their needs, the workers will be more efficient in their job1. Such a company 
can count on loyalty and devotion, which can be translated into an increase in productivity 
and quality that will offset the costs associated with the employer's concern for an 
employee. It is increasingly accepted that the key to a company success is the employee 
involved in its creation. Some large corporations try to mobilize employees for better 
quality and quantity of work by means of regulations and orders2. Skillful motivating of 
employees brings lasting successes, just as inaccurate impact is a demotivating factor 
limiting commitment and enterprise of the individual. 

In developed countries organizations are treated as „reliable fellow citizens“ that are 
required to comply with ethical principles. They operate within a self-regulatory 

                                                            
1 G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do Etyki Biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, p. 33. 
2 Elementy Etyki Gospodarki Rynkowej, (ed.) B. Pogonowska, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004, 
p. 139. 
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mechanism in which non-compliance with moral standards can seriously damage the 
company's reputation and bring economic losses. Therefore, investing in ethics becomes an 
important factor in the life of the organization, contributing to increase in competitiveness 
through prestige and the image they gain. 

It should be noted that less and less production or service organizations functioning 
legally in the 21st century may ignore the principle of ethics. The reason is the growing 
importance of ethics in achieving economic success in the market. Marek Bugdol stated 
that every second functioning organization in the European Union had a formally written 
code of ethics3. 

The company's code of ethics contains a list of moral standards defining the patterns of 
desirable behaviour. First of all, it cannot be harmful for staff. It is made for several 
reasons. The first includes creation of a positive company image. The second is the will to 
avoid legal consequences of unethical behaviour. Another reason for creating a code of 
ethics is the belief that it has a real impact on the behaviour of employees. The last reason is 
due to purely economic or prestigious reasons. Then, the written ethical principles are not 
observed. They are only written "on paper". The rules are not reflected in the functioning of 
the organization. 

The reception of codes of ethics is divergent. Some researchers believe that they do not 
affect the „life“ of company, while the second part claims that they allow supervisors to 
control the discipline in workplace. They impose a sanction for failure to comply with their 
provisions. There is also a belief that the rules governing the desired ethical behaviour in 
the organization act as a deterrent and discouragement to possible unethical behaviours. At 
the same time, they contribute to the greater involvement of employees and also influence 
the behaviour of the management. Without the involvement of superiors, however, codes of 
ethics, can only remain a model view of the desired behaviours. Therefore, companies, 
while setting their own codes of ethics, must take into account such factors as effective 
communication and relations that stand between the values written in the code and the 
values professed by employees. Codes of ethics should not be created "for the principle" 
only, because they do not take into account the rules important for employees. In that 
situation unethical behaviour would be underestimated by subordinates4. 

The question arises whether codes of ethics solve the issue of application of ethics in an 
organization. In the view of Grzegorz Szulczewski, they are not a sufficient source of 
knowledge about the application of ethical values and norms functioning in a given 
organization5. Numerous situations raise moral dilemmas that are difficult to match to the 
detailed provisions of the codes. Therefore, even the best code cannot replace the 
conscience. Sometimes only simple decency and the awareness that something cannot and 
should not be done can protect an employee from taking wrong decisions. 

The aforementioned reservations led to numerous attempts at seeking and constructing 
of alternative management models. Two approaches may be pointed here. Managing by 
Values  (MBV) by Kenneth Blanchard and Management for Profit and Common Good by 

                                                            
3 M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa 
2007, p. 160. 
4 M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa 
2007, p. 163. 
5 G. Szulczewski, Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych, 
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 2002, vol. 5, p. 202. 
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Thomas Scappell6. They put a greater emphasis on the elements of ethical programs that 
allow for greater freedom of interpretation than on the formulation of detailed rules. This 
freedom is possible since the company's programs of ethics consist of ten elements: vision, 
values, principles, mission declarations, codes of conduct, company strategy, behavioral 
standards, procedures and management systems, ethical monitoring and ethical audit of the 
company. Companies that are called leaders of ethical management make their ethical 
programs available through the Internet, so they are accessible to everyone. The vision, 
values and mission of the organization are the welfare of all its members. In this way, ethics 
programs are not treated as strictly confidential tools of competitive struggle, and ethics is 
not treated in an instrumental way. In particular, attention is paid to linking moral demands 
with the requirements of the business world. Therefore, the values and declaration of 
mission by the given organization contain the statement that its actions are moral, 
responsible and profitable7. 

Many studies conducted in Western companies have shown that ethical standards exert 
a positive impact on the economic performance of enterprises. In Poland, there is also an 
increasing demand for ethics in company management. Currently, the biggest challenges 
faced by the organization's managers are: introduction to the culture of the organization 
clear and transparent ethical principles, implementation of these principles to the 
management strategy, mission and vision of the company, formulating sanctions that 
threaten violation of ethical standards and their consistent enforcement8. 

In order to introduce ethical principles, organizations should train their management, as 
effective and ethical leadership is still rare. T. Pawlus proposes the division of management 
into effective (utilitarian), which is considered especially in the field of praxeology, and for 
morally good actions regarding moral values, which is considered on the grounds of ethics9. 
Praxeology refers to rational, deliberate human actions from the point of view of their 
effectiveness, that is, to achieve the intended goal. Referring this principle to the 
management staff, we can say that it should be characterized by activity and constant 
concern for making the actions more efficient. Praxeological evaluations are completely 
independent of moral judgments. Therefore, the definitions of moral values based on ethics 
are different. We can define them as the object of positive and negative desires, sharing 
them at the same time as a) perceived, that is, accepted as our own and b) those owned by 
the social environment of the individual, so-called. recognized. One can also divide values 
into economic, socio-political, religious and ethical ones. 

Ethical values and their influence on the activities of managers are understood in 
various ways. Research carried out by Wojciech Gasparski shows different answers to the 
question „what do you think is ethical?“10. The author has compared the responses of 
participants from one of the Polish seminars with the replies of respondents from American 
studies. The results show that Polish respondents claimed that ethical is something that 
brings the most good to the largest number of people. Fewer people pointed to the answer 

                                                            
6 K. Blanchard, M. O’Connor, J. Ballard, Managing by Values. How to Put Your Values into Action 
for Extraordinary Results, San Francisco 2003. 
7 G. Szulczewski, Etyka w biznesie…, p. 202. 
8 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, [in:] Etyka biznesu, (ed.) J. Dietl, W. 
Gasparski, PWN, Warszawa 1997, p. 229. 
9 T. Pawlus, Prakseologiczne i etyczne aspekty działalności kierownika, „Annales. Etyka w życiu 
gospodarczym”, 2003, vol. 6, p. 212. 
10 W. Gasparski, L.V. Ryan, Human Action In Business: Praxiological and Ethical Dimension, New 
Brunswick N.J. 1996. 
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saying „do not doanything that does not please you“. In contrast, in an American research, 
the respondents predominantly pointed for the answer – „what you feel is right“. Practically 
no one (0% – in Poland, 1% – in America) pointed to the answer – „what is in line with 
your interest“. The results of these studies indicate, among other things, that the values are 
the result of choosing alternatives for goals, aspirations and behaviours. 

The choice of the employee's behaviour is determined by the values he professes. There 
is a relationship between the values recognized by employees and the effectiveness of their 
work. T. Pawlus states that there are utilitarian values that have no relation to moral values, 
and, at the same time, moral values permeating with utilitarian values are possible11. One 
can therefore suppose that material and moral goods have common roots, which is of great 
importance for managing people. Taking into account the praxeological and ethical 
circumstances of the manager's activity, it is advised that he should consider and create 
opportunities for the employees' pursuit to satisfy psychological and social needs. The most 
important features of such an ethical and effective manager are: ability to create a common 
vision of the company, building teamwork and partnership and living in accordance with 
professed values. These features show that education and experience in managing people 
are not enough, and the integrity of character is important as well for an ethical and 
effective manager. 

 
Areas of ethics in the work environment (An employee perspective) 
This part of the study refers to the perception of ethics in the work environment by 

employees. The authors were mainly interested in examining and identifying areas that are 
the subject to ethical judgements. The basis of this analysis is the results of a survey 
conducted in two nationwide companies. 

The survey conducted in 2018 took a form of questionnaire. Answers were given by 
employees of three organizations (One from the public sector, two from private: banking 
and insurance). The total sample of respondents was 100 people. The selection of the 
sample was non-stable – it took place on the basis of the availability of the surveyed units. 
Respondents were employees who did not hold managerial functions and came from the 
Lodz voivodship in Poland. The characteristics of the surveyed population was as follows: 
1) Gender: 60% women, 40% men; 2) Age structure: from 18 to 25 years – 15%, from 26 to 
35 years – 29%, from 36 to 45 years – 20%, over 46 years – 36%; 3) Education: master 
degree – 63%, bachelor degree – 17%, college – 11%, secondary – 9%. 

The authors found that areas that may be perceived as ethical or unethical in the work 
environment in the perception of employees are: fair pay, fair distribution of bonuses, equal 
treatment by the chief, equal opportunities for promotion, equal treatment of sexes, clear 
and just employee evaluation procedures, fair duty, presence or not mobbing, good 
relations with colleagues (mutual assistance, support). Therefore, it was important to study 
and group the listed elements of ethics in terms of their importance and significance for 
employees of the surveyed companies. 

The authors found that areas that may be perceived as ethical or unethical in the work 
environment are: fair pay, fair distribution of prizes, equal treatment by the management, 
equal opportunities for promotion, equal development opportunities, equal treatment of 
sexes, clear and just employee evaluation procedures, fair burden sharing, existence or non-
existence of mobbing, good relations with colleagues (mutual assistance, support). 
Therefore, it became important to examine and group the listed elements of areas of ethics 
in terms of their importance and significance for the employees of the surveyed companies. 
                                                            
11 T. Pawlus, Prakseologiczne i etyczne…, p. 210. 
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The results of the survey indicate (Table 1) an overwhelming importance of the „fair 
pay“ category as the most important element of ethics in the workplace. It turned out to be 
very important for over 60% of the respondents. This can be an important hint for the 
employer when formulating and running a remuneration policy. According to one of the 
modern concepts of motivation, namely the theory of justice, employees do not work in a 
vacuum but make constant comparisons12. They measure what they bring to work (inputs) 
and what they gain from it (results). They then compare this ratio of inputs to results with 
the ratio of inputs to the results of other similar people. If they perceive this attitude as 
being equal to the ratio obtained by these other persons, they will recognize that there is a 
state of justice. If these relations are uneven, injustice arises, and employees strive to reduce it. 

 

Table 1. The importance of areas of ethics according to employee evaluation. 
 

Areas of ethics in workplace Share 
Fair pay 60% 
Gender non-discrimination 11% 
Equal treatment by management 5% 
Fair burden sharing 5% 
Just assessment rules 4% 
Fair development policy 4% 
Fair bonus policy 3% 
Equal promotion opportunities 3% 
Good relationship with coworkers 2% 
No mobbing 1% 

 

Source: Elaborations based on the survey. 
 

An important variable of the theory of justice are benchmarks chosen by employees for 
comparison. There are three categories: 1) „self“ – comparison of own expenditures and 
results, 2) „system“ – includes the pay policy in organization and the manner of its 
implementation, 3) „other“ – includes other people in similar positions in a given 
organization but also employees outside the organization. This theory indicates that 
employees care not only about the absolute level of rewards they receive for their efforts 
but also about the ratio of the size of these prizes to the size of prizes received by others. 
When people see the state of injustice, then the tension arises. Analysis of the results of 
modern research systematically confirms the theory of justice: the motivation of employees 
is significantly influenced by both the relative and absolute value of the awards. When 
employees perceive injustice, they take action to improve the situation. This may result in 
higher or lower performance, better or worse quality of work done, increased absence rates 
or eventually giving up job13. 

Creation and observance of a fair pay system thus becomes a very important element 
motivating employees. It should however also be stressed that the evaluation of the 
contribution and comparing it with the remuneration received is of a more personal, 
internal, subjective nature as it does not always bear the marks of an objective assessment. 

                                                            
12 S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004, pp. 106-109. 
13 Advances In Experimental Social Psychology, (ed.) L. Berkowitz, Academic Press, New York 
1965, pp. 267-300.; Motivation and Work Behavior, (ed.) R. Steers, L.W. Porter, McGraw Hill, New 
York 1964, pp. 111–131. 
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Another area of ethics that is important for members of the organization is gender 
equality. As can be seen in the case of the surveyed enterprises in Poland, it may still be a 
sensitive area requiring improvement. The remaining elements of ethics, apart from the 
„good relations with co-workers“ category, can be defined as being created mainly in the 
manager – subordinate relationship. Although their weight for employees varies from 1% to 
5% (if taken separately), together it accounts for as many as 25%. This means that 
respondents considered it important. This the direct supervisor who personalizes the 
company to the employee. The manager becomes a kind of creator of ethical standards in 
the organization. 

 
Summary 
Controversy is still aroused by the answer to the question about the goal, for which 

companies adopt and implement codes of ethical behaviour. It is difficult to decide whether 
this is the result of a wider trend of business moralization, or it is only a tool for increasing 
profits. Despite various motives behind this, we are aware that the spread of ethics in 
business brings benefits to both the employer and the employee. An important issue is the 
reduction of the gap between the formal provisions of codes of ethics and the reality in a 
given organization. There is a general consent that is the manager who creates ethical 
behaviour in the workplace. 

Our studies conducted in selected three organizations indicate that employees pay 
special attention to the broadly understood issues of „justice“ in the workplace. They 
mainly concern fair pay, fair treatment by the superior, and gender equality. The sample 
employed in the research does not entitle us to formulate unambiguous conclusions. The 
studies can nevertheless become a guide for the formulation of wage policy in 
organizations. They also point to the special role of the direct manager in recognition of 
justice in the work environment by employees. 
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Abstract: This paper aims analyzing how narratives transmedia are taking advantage of 
the evolution of the consumer to prosumer. This in order to explore through various cases, 
citizen actions caused by credible stories with which they connect and they want to be part 
of. In this way, the collective intelligences and the culture of convergence leads to think 
beyond the technological artifacts. Transmedia storytelling is a possibility of connection, 
immersion and experimentation, in times where cultures industrialize with greater vigor 
and where people sacrifice part of their privacies allowing a brand, a social reason or a 
media discourse to be part of their daily life. 
 

Keywords: Transmedia storytelling, experiential marketing, prosumers, culture. 
 
 

Introduction 
 

„If you're going to perform inception, you need imagination. You need the simplest 
version of the idea. The one that will grow naturally in the subject's mind. Subtle art.” 
[Nolan, 2010]. 

 
The stories have always been an inherent part of societies. Stories, real or fictitious, are 

the ways to build and give meaning to the social dynamics in every territory. This is how 
the transmedia narrative in recent decades have become a perfect setting for the experiential 
marketing. In principle for brand positioning, but also to arrange speeches, values, ways of 
seeing the world, all this in order to have an impact on the transformation of cultural 
practices. Thus, this paper focuses in explore and analyzing how transmedia storytelling is 
getting stronger in almost infinite sceneries of creation and engagement, in times where 
feelings, emotions and connections are more important than sell some a cold stuff without 
an experience behind. 

For this purpose, it will be necessary to make some theoretical precisions regarding the 
current conditions under which marketing merges with greater ability with cultures. 
Reflecting, the symbolic capital of the collectives that conform on the internet. 
Communities in which the intangibles that circulate in the digital agenda are legitimated, 
consciously or not, in that agora of cyberspace that is always anchored in contexts that are 
not alien to users. 

Likewise, aspects around experiential marketing and the arrival of transmedia 
narratives will be addressed to finally make reference to several experiences that have 
managed to activate in users a desire for participation and consumption, to less passive 
citizens who are involved in deep narrative experiences to the point of not hesitating when 
making use of their money to pay for products, donate to a social cause or give up part of 
their privacies in exchange for some benefit offered by a brand. 
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The value of the immaterial, the cultural and the collective 
The consolidation of the internet as a favorable scenario to promote and position 

discourses and ideas, many of them around commercial brands or social reasons (NGOs, 
foundations and activists), has crystallized the projections that UNESCO [2005] had of 
cyberspace as a scenario possible to promote plurality, freedom of expression, collective 
construction, in addition to the exaltation of cultures. 

This is where the knowledge economy has consolidated its place in the current 
evolution. Economy that focuses its interests on the value of the intangible, that is, on 
information and knowledge as the bases of production [Castells, 2000]. It is there where the 
creative industries have understood the prosumer potential that each citizen possesses. It is 
no longer exclusively a matter of a preponderance of the sales margins generated by 
traditional advertising, or of the figures after a crowdfunding or a campaign for community 
purposes, now it also matters the construction of solid and sustained stories in time that 
naturally grow in the collective ideology, legitimized as a truism, as something necessary 
and even non-negotiable. It is no coincidence that the most valuable brands between 2018 
and 2019 belong mostly to the technology sector. Amazon, Apple, Google, Microsoft, 
Samsung and Facebook are the spearhead of an economy where reputation, familiarity, 
innovation, preference and loyalty are more related to those stories that are behind several 
of their products that only with a classic impulse of purchase [Brand Finance, 2019].  

This is how the last time has been marked by the analysis of cyber, but beyond data 
management to approach a more complex field: cyberculture. Live tissues in computer 
environments, cultures that are now warps in almost infinite hypertexts that connect with 
each other and that are allowing witnessing deep cultural transformations, also in the ways 
of participating and connecting with others. Synchronies and communicative asynchronies 
where space is not shared and time is relativized [Fuchs, 2008]. Scenarios where the 
symbolic is enhanced in the countless resignifications, narrations, in the abductions of the 
image to give oneself the opportunity to create, to explore, to infect. Live reflection of the 
action of the collective intelligences pointed out by Lévy [2007], communities equipped 
with a creative network that can even organize topics in traditional media agendas. Not 
forgetting the pharmakon effect of the digital to be able to be a remedy or poison as long as 
it participates a lot or little in the collective dynamics. 

But do not let yourself be carried away by the opacity of the environment and 
technological innovations, because collective intelligences depend on people, who put 
temperature in the middle [Lévy, 2007]. It is better to refer to a moment in the culture of 
convergence, where old and recent media merge, as well as community and corporate 
media. In addition, a moment where participants can interbreed in unpredictable ways. 
Times where the mind of each individual and the interaction with others allow him to trace 
the rhizomes that allow to connect dispersed contents. The mind is not able to store the 
overabundance of information that exists on each topic, hence inevitably want to share and 
talk with others to complete, complement and legitimize ideas [Jenkins, 2006; Pool, 1983]. 
All this creates a murmur, a contagious effect in the words of Fowler and Christakis [2009]. 
In this way, contemporary consumption is of a collectivity, where there are corporate 
participants with higher degrees of incidence, but ultimately where they constantly 
assemble and disarm puzzles that do not have defined corners [Jenkins, 2006].  

 

Persuade with the emotional over the rational 
In the current scenarios of a heyday of collective intelligence and the culture of media 

convergence, marketing has had to change its strategies, leaving the rational in the 
background to invest their efforts in the emotional. Hence, talk about experiential 
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marketing, understanding it as a field interested in stimulating significant experiences in 
people when they choose a product. It is about awakening the senses of the prosumers and 
achieving a longer memory to the point of adhering to their daily life. Overcoming the cold 
reasoning quality-price or the objective qualities of the product or service [Schmitt, 1999].  

The legend „Designed by Apple in California. Assembled in China“ which is in the 
iPhones is evidence of the turnaround that marketing has undergone in recent times. No 
matter the working conditions where iPhones are assembled or their exorbitant prices, it is 
more important for the user that his iPhone allows him to access experiences linked to the 
exclusive, a synonym of status, a kind of symbolic capital.  

So desired is the experience offered by Apple, that beyond its high costs, the long lines 
and crowds at the time of acquiring a new model is a common phenomenon. Even Samsung 
and Huawei have used those iPhone discourses to build some values of their own brands. 
Samsung with strategies such as the spot „Growing Up“, where they mock Apple speech to 
highlight Samsung Galaxy experience in everyday scenarios. While the Chinese giant 
Huawei has attacked with actions such as giving away batteries of 10,000 mAh with the 
message „Here's a power bank. You'll need it“ to those who made a long line at an Apple 
flagship store in Singapore. 

In short, the experience is about generating engagement by exploiting the senses with 
which the body receives the messages, but in addition to the sensory it is about merging 
with the everyday and that the brands achieve articulation with the essence and with the 
cultural practices of their target audiences. 

Example: a father is about to go out with his daughter, she has a soccer game, but the 
beloved bulldog mascot ruined the football shoes. What to do? Amazon with its Prime Air 
service takes you in a drone some new shoes in 30 minutes (or less) at the door of your 
house. Thus, exposes Amazon in an irreverent spot one of its most recent innovations 
where beyond the novelty of the use of the drone focuses on the experience offered in an 
emergency, a family situation that can happen to anyone.  

Inviting a sensory exploration involves identifying the wishes of the public. Ikea has 
done this on multiple occasions responding to the clamor of many of its customers, who 
asked to have the opportunity to spend a night in the store. Ikea's experiential response was 
to offer a sleepover so that the attendees could enjoy the comfort, functionality and could 
also be treated as if it were a spa at home. Or can you imagine playing Pictionary in front of 
a screen that comes to life in a hallway of a mall to receive different prizes as if it were a 
„Jumanji“ effect? Or how about running fast in a train station against the clock to feel like 
James Bond fulfilling a mission to finally receive a refreshing Coca Cola and some tickets 
for the premiere of 007?  

Experiential marketing then tries to draw bridges between the senses, the daily life of 
clients and the abilities of brands to enter the private and cultural sphere of their target 
audiences to connect, to satisfy wishes and then satisfy needs [Schmitt, 1999].  

The social causes have not been distant to the exploration of the experiential, in this 
case for express purposes of persuading different sectors of the citizenry to collect funds or 
at least raise awareness about a particular problem. In this sense, technological support such 
as virtual reality or augmented reality, have been constituting immersive channels to 
achieve greater penetration and impact despite geographic distances.  

Cases such as the devastation in Syria due to the bombings that have affected a large 
portion of the civil population prompted Amnesty International to launch the website 
360syria.com in order to enhance the collection of funds that had already been done in a 
conventional manner. The resource: the use of virtual reality helmets where citizens of 
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London, Manchester, Bristol and Leeds, could see the destruction of Aleppo caused by the 
barrel bombs launched by the Syrian president Bachar el Asad. 

Movements in the defense of animals have also found in the virtual reality a support to 
sensitize the population around the abuses suffered by pigs, cows and chickens in 
industrialized farms. This is the case of iAnimal, an international organization that focuses 
on reporting animal abuse. Through 360 ° tours, they immerse the user in an experiential 
story, to put themselves in the animal's place and to partially measure the situations of 
suffering and overcrowding that they go through.  

 
Transmedia storytelling, what are they about?  
In the contemporary times of experiential marketing, transmedia narratives have been 

consolidated as perhaps the most powerful resource to connect, promote brands and even 
more important, legitimize discourses, ideas and values made up in a story of zombies, 
superheroes, animals that carry in your pocket, a school of magicians or stories of far far 
away galaxies. Barring exceptional cases, the vast majority of transmedia narratives make 
their appearance alongside the mass media in the twentieth century. Cinema, literature and 
comics are the genesis of a large part of the stories that currently seduce and reach high 
rates of acceptance.  

A transmedia narrative is a story that unfolds in multiple media where the prosumers 
assume various active roles for the expansion of the story [Scolari, 2013]. It is a whole set 
of narrative experiences that in different platforms allow audiences to do multiple 
immersions with their favorite characters, connecting with them and feeding the narrative 
universe, even extracting them to the real world.  

For example, fears before an apocalyptic scenario have been present in the cultures of 
many societies. Hence, the narrative of The Walking Dead is added to previous experiences 
around stories that test audiences in relation to moral and ethical dilemmas in situations of 
fragility. This feed debates among audiences and from there arise prosumers that expand 
the narrative universe. There is also the traditional product placement in the narrative, 
where for example Rick Grimes and Shane Walsh save their lives thanks to the reliable 
Hyundai SUV before a frantic attack of zombies. In fact, during the second season, a car 
similar to the one that appeared in the series was raffled among the fans under the slogan 
„drive to survive!“.  

In the case of superheroes, it is inevitable not to refer to the Marvel narrative that has 
reached historical peaks with the films produced in the last 10 years. Debates against the 
arms production (Iron Man), overpopulation and finite resources of the planet (Avengers: 
Infinity War) or reflections on interculturality and exploitation of the environment (Black 
Panther) are issues that have been coming in these fiction narratives, recognizing the 
realities of their audiences and the media agenda.  

And what about the PokemonGo phenomenon? which managed to fuse tangible 
environments with the famous monsters that evolve through the use of augmented reality. 
Perhaps one of the most memorable cases is that of Amadeu Busquets, a Spaniard over 70 
years old who, when diagnosed with diabetes, had to walk at least 4 kilometers. When he 
discovered the App his boring routine of touring Barcelona was transformed, to the point of 
walking 3,654 kilometers in 1 year.  

Experiences such as these allow us to identify the passions and connections that 
transmedia narratives awaken, where the key is collective action and the culture of media 
convergence to raise the impact of stories and their contents on people's daily lives.  
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Conclusions 
Thinking about marketing today implies thinking about the need to build powerful, 

persuasive, credible stories. Stories that allow multisensory experiences. It's not just about 
selling, it's about positioning discourses, ways of seeing the world. Generating money 
capital does not make sense if symbolic capitals are not being created behind. Selling a 
million cell phones does not ensure the success of a brand if after that sale there are no 
significant experiences that last in the collective memory. 

The potential of experiential marketing cannot be ignored, since it is still a young trend, 
with many narrative and technological possibilities to be discovered. It is precisely in this 
sense that he has been encountering transmedia storytelling, one of his main pillars and 
evidence of the impact of a story on the daily lives of current societies.  

This is where the audience often becomes a heterogeneous group of prosumers, capable 
of realizing, evangelizing and adding elements to the narrative universe that allow its 
expansion. Now are times of collective intelligences and cultures under media convergence 
where stories, experiences, but above all, the ability to position themselves against other 
stories prevail. Process that depends to a large extent on the contagion effects that are 
achieved in the citizens, so that through their active roles they give part of their privacies to 
invite others to be part of a narrative, to then activate the consumption of a product or 
service, or be a participant in a social cause. 
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Abstract: Impact investing is growing at a fast pace as the world are being more aware of 
the tremendous social and environmental challenges. Impact investing are investments that 
are made on a market-structure approach, to generate a measurable social or 
environmental impact as well as a financial return. Among the different instruments used 
for impact investment, Social Impact Bonds appeared in 2010 to catalyse private funds to 
much needed social interventions. To address complex social problems like poverty, 
inequality and unemployment, the governments’ budgets are clearly insufficient and in the 
aftermaths of the 2008 financial crisis, these problems escalated. This innovative financing 
instrument become very popular because governments were very enthusiastic with the 
opportunity provided by SIBs to deliver better social services to the public without 
compromising public accounts and with this solution, overcoming overstretched budgets. 
Typical areas of SIBs application are education, social care, unemployment, criminal 
justice, health and homelessness. A SIB is a result of a public-private partnership. Public 
entities contract on a pay-for-success basis with a private sector intermediary. A relevant 
group of investors provides the upfront funding for the project. After raising the funds from 
private investors, a service provider contracts with the operator and is provided with the 
required capital and technical assistance in return. The interesting feature is the shift of 
responsibility from government to a service provider and the risk of failure to private 
investors. Only if the intervention has been successful, the government will pay for the 
outcome. Otherwise, if the program fails to meet agreed outcomes, investors will take the 
loss. However, SIBs must be seen as a complement rather than a substitute for public 
service delivery and funding, because SIBs entail significant transaction costs. Policy 
makers should evaluate carefully what is the value added for implementing a SIB for a 
policy intervention compared to a more traditional approach. The expected benefits 
obtained from SIBs are far from consensual and the results are mixed. Additionally, the 
majority of SIBs are in the early phase of implementation with limited evidence regarding 
their results. Further analysis is needed in order to develop a robust evidence base. Are 
SIBs an effective tool for long-term development? So far, SIBs have been implemented 
particularly in developed countries but its potential in emerging and developing countries 
is more promising. This paper discusses the promises and results of SIBs, the role of 
similar and more recent instruments such as Development Impact Bonds (DIBs) and 
Environmental Impact Bonds (EIBs) and its potential to contribute to the attainment of the 
Sustainable Development Goals.  
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Introduction 
Among the different instruments used for impact investment, Social Impact Bonds 

(SIBs) are becoming more popular. SIBs were introduced in the United Kingdom in 2010 
and since then have experienced an expansion mostly in developed countries (to the United 
States and across Europe). 

SIBs were developed to address systemic and complex issues that led to poor and 
ineffective services for the most vulnerable and marginalized groups (Dear et al. 2016). 
SIBs offer a mechanism to channel more funds (private funds) to solve or at least, to 
improve interventions in domains like unemployment, foster care, education, health and 
recidivism. Even not seen as the primary source of funds for the delivery of social services, 
SIBs can offer an important complementary mechanism to public sector interventions. 

However, the expected benefits obtained from SIBs are far from consensual and the 
results are mixed. As argued by Dey and Gibbon (2018), „while SIBs can deliver benefits to 
both public and private sectors in certain circumstances, initial studies suggest that the 
claims being made about impact bonds in overcoming societal problems may be 
exaggerated”. 

The goal of this chapter is to present SIBs and to demystify this financial instrument. 
Key concepts related to SIBs are explained, its recent expansion and the pros and cons of 
this innovative financial mechanism are explored. Two related extensions – DIBs and EIBs 
– appeared later and may be more relevant to attain the sustainable development goals 
given its focus on developing and emerging countries alongside their social and 
environmental scope.  

 
Social Impact Bonds: Key concepts  
To address social problems like poverty, inequality, unemployment and other 

multidimensional problems, the governments’ budgets are clearly insufficient. This gives 
the rationale to call for other type of investors. Impact investing are investments that are 
made on a market-structure approach, to generate a measurable social or environmental 
impact simultaneously with a financial return. 

Among the different instruments used for impact investment, Social Impact Bonds 
(SIBs) were considered very promising. SIBs appeared in 2010 in the United Kingdom, in 
the aftermaths of the 2008 financial crisis. This innovative financing instrument become 
very popular because governments were very enthusiastic with the opportunity provided by 
SIBs to deliver better social services to the public without compromising public accounts 
and with this solution, overcoming overstretched budgets. Typical areas of SIBs application 
are education, foster care, unemployment, criminal justice, health and homelessness. The 
emphasis is on prevention and the main benefits accrue from the savings in public budgets 
that are obtained compared to remedial solutions. For instance, in the field of criminal 
justice, the prevention of recidivism will generate savings in police, courts, and prisons. 

A SIB is a result of a public-private partnership. Public entities (at the local or state 
level) contracts on a pay-for-success basis with a private sector intermediary. A relevant 
group of investors provides the upfront funding for the project. After raising the funds from 
private investors, a service provider contracts with the operator and is provided with the 
required capital and technical assistance in return. The service provider works closely with 
the targeted population in order to deliver the required social outcome (Lindenberg and Poll 
2015). The interesting feature is the shift of responsibility from government to a service 
provider and the risk of failure to private investors. Only if the intervention has been 
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successful, the government will pay for the outcome. Otherwise, if the program fails to 
meet agreed outcomes, investors will take the loss. 

The term bond used for SIBs could be misleading, because this is not a fixed-income 
security. A SIB is, in essence, a payment by results (or, payment for success) contract and 
the return is contingent on the performance of the service providers in achieving specified 
social outcomes. The emphasis is on outcomes rather than outputs, and this is a very 
important nuance, because it changes from payment for an activity to payment of an 
achievement of policy objectives (OECD 2016).  

There are four main stakeholders involved in a SIB: investor, service provider, 
outcome sponsor, and evaluator. The investor pre-finances the activities of a service 
provider, that is, cover (all or some of) the upfront costs of service provision. The outcome 
sponsor (normally central or local government bodies) agrees to pay the investor once the 
agreed outcomes have been achieved. The service provider works with the targeted 
population and an independent verifier (evaluator) assesses whether the outcomes are met 
according to the contractual arrangements. Usually, there is a fifth part, the specialist 
intermediary, who is responsible for the design of the SIBs project, securing the contract 
with the sponsors, facilitating investment and managing the project’s delivery (Belt et al. 
2017, Fraser et al. 2018).  

The interest in this new financial instrument was not equally spread among different 
countries and regions. SIBs appeared mostly in developed countries, with the UK with 47 
active contracts, and the USA with 26 followed by The Netherlands with 11 and Australia 
with 9, according to the database from Social Finance (see Table 1).1 

Under the same label of impact bonds and applying the same model, more recently 
appeared Development Impact Bonds (DIBs) and Environmental Impact Bonds (EIBs). In 
the first case, DIBs emerged to invest into developing countries and the main difference to 
SIBs, is that typically private investors are rewarded by donors instead of host country 
governments. The first DIB was launched in 2015, to be implemented in India (Rajasthan), 
with a focus on girls’ education, namely to increase the enrolment retention and learning 
outcomes for 15 000 marginalized girls and boys in 166 public schools in Rajasthan 
(Loraque 2018, OECD 2016). 

Another recent development, EIBs have the goal to finance environmentally 
sustainable initiatives. Its development is at a much more nascent stage with few EIBs in 
the design or proposal stage (Dey and Gibbon 2018). One of the few EIBs currently under 
implementation is on urban storm water management (in Washington, as described next). 

Table 1 summarizes the active Impact Bonds contracts (mostly SIBs but including 
some DIBs and EIBs). For instance, the three active contracts on the domain of poverty and 
environment are related to: 1 SIB contract in the Netherlands for the implementation of a 
Social Hospital in The Hague to help multi-problem families with debt issues, 1 EIB 
implemented in Washington (USA), the first of the country, to fund the construction of a 
green infrastructure project in the Rock Creek sewerage system, to manage storm water 
runoff and improve the water quality (when the volume of flows exceeds the capacity of the 
sewer system, this results in storm water and sanitary sewer overflows into area watersheds, 
affecting the water quality) and 1 DIB (The Village Enterprise DIB) implemented in 
Western Kenya and Northern Uganda to poverty alleviation, by creating sustainable 
microenterprises to extremely poor households, providing training and the necessary 
knowledge to run a business, alongside seed funding. 

 
                                                            
1 More details are available at https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/ 
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Table 1: Active Impact Bonds contracts2 
 

Field of 
implementation 

United 
Kingdom 

USA 
The 

Netherlands 
Australia Others Total 

Child and family 
welfare 

6 6 0 4 4 20 

Workforce 
development 

15 2 8 0 16 41 

Housing / 
Homelessness 

16 4 0 3 0 23 

Health 8 3 1 1 9 22 

Education and 
early years 

1 2 0 0 8 11 

Criminal justice 1 8 1 1 1 12 

Poverty and 
Environment 

0 1 1 0 1 3 

Total 47 26 11 9 39 132 
 

Source: Adapted from sibdatabase.socialfinance.org.uk  (accessed on 10. April.2019) 
 

UK alone, accounts for more than one third of the SIBs that exist worldwide and the 
four countries detailed above (UK, USA, The Netherlands and Australia), taken together, 
account for more than 70%. 

Family and childcare, education and employment for vulnerable social groups, 
homelessness among NEETs3 and recidivism, are among the main areas to develop SIBs 
(OECD 2015, 2016). 

SIBs are not appropriate for every project or policy area. Some preconditions are the 
cashable savings must outweigh the higher cost of capital and transaction costs occurred in 
a SIB contract; the availability of clear and measurable outcomes; the outcomes should be 
possible to achieve successfully to motivate investors to pre-finance and bear the risk; and 
the existence of contracts that fully specify the responsibilities of each stakeholder - 
investors, public entities and service providers, requiring the appropriate legal and political 
conditions (Belt et al. 2017; Chamaki et al. 2018). 

 
Expected benefits and reasons for concern 
The SIBs main advantages pointed in the literature are, to a certain extent, the same 

that are mentioned concerning the general model of public-private partnerships. To private 
investors, there are new investment opportunities through the accessibility to markets that 
once were an exclusive of the public sector and third-sector organizations, allowing greater 
diversification and profitability. In addition, it is an opportunity to engage in more social 
responsible investment and more green / social business practices, aligned with today’s 
concerns, and as a way to improve investors’ public image. In the public sector side, the 
advantages are probably clearer:  

                                                            
2 The other database on SIBS contracts is Instiglio, available on www.instiglio.org/en/projects/ 
3 NEET – Not in Education, Employment, or Training. 
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‐ Leveraging of public funds, allowing projects to proceed, even when the public 
funds are not available for their implementation or previous interventions have failed or at 
best, achieved mixed results. 

‐ Risk transfer to social / private investors. There is an explicit identification, 
quantification and allocation of risks, which is translated into more efficiency in risk 
management.4 

‐ The use of a performance-based mechanism for payments, induce quality 
improvements and innovative approaches. The focus on outcomes rather than processes, 
allows for greater flexibility and innovation. 

‐ More efficiency in the procurement process. The need of preparing outcome based 
specifications makes the public sector focus on exactly what is essential. 

‐ SIBs projects, with a strong emphasis on prevention rather than remedial solutions, 
increase performance and reduce costs to public entities. 

 

SIBs are said to offer a win-win-win mechanism, private investors win a return on 
investment; public entities win savings; and society wins a public good (a social service), 
although this is a questionable statement as pointed in Balboa (2016) and, Dey and Gibbon 
(2018). 

However, the SIB model presents also several disadvantages. Some of them related to 
the general PPP model, namely, high cost of the procurement process, lengthy and complex 
negotiations, difficulties in specifying clearly the outcome in order to be measured, and 
potential conflicts of interests among the different stakeholders. Other concerns are 
mentioned such as client picking, creaming and parking (OECD 2015). Using payment by 
results schemes, providers may be incentivised to respond to financial pressures and 
incentives by choosing (picking) selected elements to the target groups. Creaming refers to 
select individuals that are more likely to trigger an outcome payment. Parking is the 
opposite behaviour, where those individuals unlikely to generate an outcome payment are 
de-prioritised (Rees et al. 2013). Another difficulty is related to the ability to effectively 
measure performance, to ensure that program targets are really met and budget savings are 
effectively generated (Dermine 2014). 

Moreover, financial risks are distributed unevenly. The commissioner has to pay the 
investor only when the project meets its predefined performance targets. If targets are 
missed, investors lose their investment. Service providers, receiving the finances up front, 
do not have any immediate financial risk (Berndt and Wirth 2018). 

A systematic literature review on SIBs, from high-income countries, was conducted by 
Fraser et al. (2018). Covering 101 references involving the academic (38 references) and 
grey literature (63 references), from 2009 until 2015, the authors presented an important 
synthesis. The majority of papers were theoretical and just one quantitative study was found 
reporting on SIBs outcomes. Three theoretically distinct narratives about SIBs were 
identified: a public sector reform narrative (associated within the broader scope of New 
Public Management theories), a private financial sector narrative (located within social 
entrepreneurship theories) and a cautionary narrative. The first two narratives dominate the 
grey literature, with a win-win rhetoric; and the cautionary narrative, more sceptical, is 
associated with academic literature. Additionally three major themes were explored in the 
literature. First, the public vs private values – the PPP nature of SIBs influence the 
traditional values of the public and the private sector, in both theoretical and ideological 
terms. Questions are raised about the extent to which public entities should be moved by 
                                                            
4 By contrast, in traditional procurement, risks tend to be ignored. 
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profitability, or otherwise, the private sector agents should pursuit different interests than 
traditional profit maximization, and to seek more socially minded returns. Second, the 
focus on outcome measurement in public services (although this is a more consensual topic, 
for both the proponents and critics of SIBs). The third theme is related to risk transfer, and 
the practical and ideological consequences that this may have for specific services and 
policy in general terms (Fraser et al. 2018). Table 2 presents a summary. 

 
Table 2: Theoretical lines of SIBs literature 

 
Themes/ 
Narratives 

Public sector 
reform narrative 

Private financial 
sector narrative 

Cautionary narrative 
(miscellaneous) 

Competing 
public and 
private 
values 

Public sector 
entities have 
important 
shortcomings in 
terms of service 
design, delivery and 
accountability. 
Using private sector 
management 
techniques and 
values allow 
remedying these 
issues. 

Blending public and 
private values will 
offer private sector 
investors an 
opportunity to 
effect socially 
worthwhile change 
through social 
entrepreneurship 
whilst 
simultaneously 
pursuing 
commercial 
interests. 

SIBs are more one 
example of 
financialization. This is a 
process whereby both 
macro-economic and 
public policy-making is 
subordinated to financial 
sector interests. 
Concerns also arise 
related to competition 
and the adoption of 
performance 
management schemes, in 
non-profit and voluntary 
sector provider 
organizations, because 
this may lead to a 
diminution or distortion 
of their social mission. 

Outcome 
measurement 

SIBs are an 
extension of 
outcomes-based 
contracting. They 
introduce greater 
accountability and 
transparency 
between 
commissioners and 
service providers. 

The expertise of 
external entities, 
such as the 
specialist 
intermediaries are 
seen as crucial to 
the implementation 
of SIBs. They bring 
enhanced data 
monitoring 
techniques and 
skills to allow an 
independent 
evaluation, as a way 
to ensure that 
outcome payments 
are earned in a valid 
and fair way. 

The shift from process to 
outcome measures aligns 
SIBs to an evidence-
based approach. 
However, outcome 
measures need to be very 
carefully defined and 
calibrated by 
commissioners, 
providers and investors. 
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Risk transfer 

The financial risk is 
transferred to 
private / social 
investors. Public 
entities do not need 
to release any 
public funds unless 
projects achieve 
success. 

Two distinct views: 
for some, SIBs are 
a niche for pro-
social investors 
who will take 
higher risks and 
smaller returns; for 
others, investors 
desire guaranteed 
returns or higher 
yields to 
compensate the 
higher risk. 

Risk calculations are 
likely to be highly 
context- specific, making 
it difficult to benefit 
from the accumulation of 
past experience in SIBs 
investing. Some SIBs 
projects have benefited 
from government 
support, suggesting that 
private sector investors 
may be more risk-averse, 
requiring government or 
philanthropic funds to 
guarantee or underwrite 
their investment. 

Source: Adapted from Fraser et al. (2018) 
 

The empirical evidence is too limited to give support to any of the narratives, although 
the cautionary narrative seems to be more plausible. Since this literature review, the 
scientific debate has continued along the same lines, with arguments being presented for 
and against SIBs (Maier et al. 2018). For instance, additional critical reflections appeared 
related to SIBs’ adequacy as a funding mechanism to welfare provision with Edmiston and 
Nicholls (2018). The authors explored four social impact bonds in the UK context. Through 
an in-depth study they concluded that there is, very little definitive evidence to suggest that 
services funded through SIBs lead to any relative improvement in social outcomes 
compared to more conventional performance by results commissioning models.  

 
Successes and failures of SIBs 
Despite its expansion, the expected benefits obtained from SIBs are far from 

consensual and the results are mixed. In addition, the majority of SIBs are in the early 
phase of implementation and there is a lack of empirical data on its effectiveness. 

The world’s first SIB project – The Peterborough One Service – was launched in 2010 
with the aim to reduce recidivism at Peterborough Prison over a five year term, involving 
three cohorts of prisoners (OECD 2016). The Peterborough SIB pilot was originally 
intended to operate until 2017. Support from the One Service was available to cohort 
members for a period of up to 12 months post-release, and engagement was on a voluntary 
basis. For the first two cohorts of released prisoners, the program operated in a payment by 
results basis under the SIB model, but the intervention was modified during the process and 
the third cohort received support under a fee-for-service arrangement (Disley et al. 2015). 
There is still a lack of information about the cost – effectiveness of this SIB project, but in 
the evaluations it is stated that stakeholders did not report any major costs or disadvantages, 
however transaction costs were high (Maier et al. 2018). In addition, positive effects 
mentioned include the strong and constructive partnership between all stakeholders and a 
number of innovations in the program were reported, although these were not necessarily as 
a result of SIB funding mechanism (Disley et al. 2015). 

Dear et al. (2016), in their analysis of the first six years of SIBs implementation dated 
of June 2016, reported 60 projects launched in 15 countries. 22 projects have reported 
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performance data, and from that, 21 projects indicate positive social outcomes. In addition, 
12 projects have made outcome payments and 4 projects have fully repaid investor capital. 

But more important than stories of success, also failures or inviable SIBs should be 
analysed to prevent future poorly performing projects. Chamaki et al. (2018) presented two 
examples of inviable SIBs. The first was the Be Active Program, launched in 2009 in 
Birmingham (UK), with the aim of providing free access to local sports centers during off-
peak hours. Although some positive results were achieved – more people were encouraged 
to participate in physical activity, with improvements in health, decreased rates of smoking 
and an increase in subjective well-being – the benefits were equal to costs, not being 
materialized in savings required by project investors. Other SIB project inviable was the 
US-based Wyman Center’s Teen Outreach Program (TOP), a program designed to prevent 
teenagers’ pregnancy. The program involved 8000 female students during 4-years and 
successfully reduced the incidence of pregnancy during participants’ school years. 
However, the savings generated were not sufficient to cover project costs (Chamaki et al. 
2018, Dao 2012). 

Due to the tailored nature of each SIB and each evaluation, it is not possible to draw 
definitive conclusions about the perils and merits of SIBs in general terms (Maier et al. 
2018). The findings and conclusions should be case-specific. 

 

How SIBs could contribute to the Sustainable Development Goals: the role of 
impact bonds 

The Sustainable Development Goals (SDGs) are established to achieve a better and 
more sustainable future and to address problems related to poverty, inequality, climate, 
environmental degradation, prosperity, and peace and justice.5 Given that the majority of 
the challenges are concentrated in developing countries, particularly DIBs and EIBs are 
more appropriate to deal with these challenges. 

Just to cite some examples, from Instiglio database, DIBs are being considered in 
Mozambique (to prevent malaria), South Africa (HIV treatment and prevention), Uganda 
(to control sleeping sickness), Brazil (to withdraw from hospital chronically sick patients 
and offer a better solution).  

According to Loraque (2018), the first DIB (Educate girls) was launched in 2015 to run 
until June 2018 and was established with the goals of improving the enrolment, retention 
and learning outcomes for 15 000 neglected boys and girls in Rajasthan (India). By July-
2017, results have showed that the intervention has achieved 87.7% of the 3-year enrolment 
target and 50.3% of the 3-year learning target. 

More recently, in November 2017, the Village Enterprise DIB was launched targeting 
approximately 12 000 households in Kenya and Uganda, with the goal of poverty 
alleviation, through the empowerment of families providing training and skills to develop 
sustainable microenterprises and simultaneously seed capital (Loraque, 2018). 

Belt et al. (2017) explored the DIB project developed in Peru with the goals of increase 
productivity and market sales of cocoa and coffee produced by the Asháninka people (an 
indigenous community living in the Peruvian Amazon). This project has showed the 
opportunities for DIBs development in emerging economies within the agricultural sector. 
Results highlighted a successful completion of the project, with targets achieved and 
important lessons emerging for future contracts. 

Another possible area of DIBs intervention is related to control tropical diseases. If a 
DIB for sleeping sickness can be developed and used to underpin successful disease control 

                                                            
5 More details available at https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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in Uganda, the financing approach could be extended to other geographical areas and to 
different tropical diseases, where adequate disease control tools already exist, but are 
insufficiently applied (Welburn et al. 2016). 

Concerning EIBs, they have been promoted as a potentially powerful instrument in 
water provision, clean energy, parks management and sustainable agricultural practices 
(Balboa 2016), but so far, few EIBs are being implemented. 

There is still a long path to be followed, but the rising number of projects being 
launched recently, encourages the view of DIBs and EIBs assuming a more active role to 
catalyse private resources to much needed social and environmental interventions in order 
to attain the SDGs. 

 
Concluding remarks 
The recent crisis has affected most European countries and has brought additional 

challenges to public sector budgets. Simultaneously with social problems being worsened, 
governments and third-sector organizations face financial problems due to a lack of 
resources. As Dermine (2014) argues, many non-profit organizations are struggling to keep 
their public financing and face severe issues when trying to launch new programs and this 
context may represent an opportunity for SIBs as an alternative financing mechanism. 

Although less complex and less costly options to finance social services already exist, 
SIBs may have particular advantages over these traditional approaches, such as their focus 
on monitoring and measuring social outcomes, their transparency and accountability 
concerns, the alignment of different interests and objectives of multiple stakeholders 
involved in the partnership. However, SIBs and traditional social policy tools to deliver 
services should be compared: a public sector comparator should be implemented, as a 
prerequisite and similarly to other PPPs schemes, to fully justify the option for SIBs. 

SIBs are controversial instruments and although its infancy, the analysis of their value 
as a win-win-win instrument, mostly defended by the grey literature, has evolved to a more 
sceptical and cautious analysis of their merits and drawbacks, mostly in academic research. 
However, SIBs and its variants should be particularly incentivized in developing countries, 
given its potential to catalyse essential private financial resources to deal with very complex 
social problems and a step, even small, towards the attainment of the SDGs, namely to end 
poverty, fight inequality and stop climate change. 
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Abstract: The perception of the product as a composition of objective and subjective 
features, benefits and controlled parameters makes possible to take a closer look at the 
significance of specific attributes for the customer, to expand the possibilities and 
directions of competitive analysis and customize product offering. An original model is 
build not only for each product or service, but also for a specific product offering of a 
particular company. 
 

Key words: multi-attributed model, consumer’s perception, features and benefits, 
marketing research, competitive analysis  
 
 

In economic theory, the perception of goods as a set of individual properties and 
characteristics developed in the theory of K. Marx. In the first volume of „Capital” (1859) 
he states: „...every useful thing, such as, for example. iron, paper, etc. is a set of many 
properties and therefore can be useful in its various aspects (italics of the author)”.[6] 

Action-oriented tools such as J. Juran`s ABC-analysis (1940) can be considered as the 
first of many concepts of product perception as a set of individual properties and 
characteristics. Today it is widely used not only in quality management, but also in 
marketing. ABC-analysis is based on the principle of V. Pareto ‘Critical Few’ from ‘Trivial 
Many’. The Pareto principle in marketing helps to classify, separate, reveal and focus 
producer’s attention on critical features and benefits of a product. Multi-attribute modeling 
of perceptions and attitudes embode the Pareto’s principles (for example, M. Fishbein's 
multi-attributive model of attitudes). 

In marketing, the concept of „attribute” develops that change the perception of a 
product from a set of properties and characteristics objectively inherent in the product 
regardless of the customer's opinion, to the inclusion in the product model those 
characteristics attributed to it by the customer. Benefits instead of attributes were explored by M. 
Rokeach (1968), L. Bozinoff and V. Roth (1984), P. Kotler (1960s), J-J. Lamben (1996), etc.  

It should be agreed with I. V. Gladkikh that this happened because the separation of 
objective characteristics from the perception of the customer is not interesting for the 
marketer, since it does not allow to build a strategy for positioning and promoting the 
product on the market.[4]  

The value of a product for a particular customer is determined by the value of its 
individual properties, each of which has its own attributes. Attribution is a psychological 
term for the mechanism explanation of the behavior of another person. Attribution is the 
process of attributing to a product certain qualities and characteristics that are not 
represented in the spectrum of direct perception or observation. In practice, attribution  is 
the „completion” of the image of the product for the customer in order to form the 
necessary attitudes and  customer behavior. 

Attitudes are formed with respect to market situations, products or producers with 
which customers come in contact in course of purchase and consumption. Once they were 
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formed they put the pressure that the customer reacts in a specific way to these or related 
situations and products. Attitude denotes a functional state of readiness, which determines 
the customer to react in a particular way to certain stimulus or signals.  

It is important to understand that associations in the customer's consciousness (feature - 
attribute - utility - attitude) may have nothing to do with reality. Most often, the customer is 
not an expert, so he creates associations on the basis of subjective perception, his past 
experience, or the information impact of the environment (interpersonal communications, 
marketing communications). These associations may be incorrect or simply erroneous, 
nevertheless they work and influence customer purchasing decisions. In order to use attitudes 
to increase sales, the producer must have a very clear understanding of the structure of the 
features and attributes perceived by customers for this type of products in general. 

According to the M. Fishbein's multi-attributive model the attitude to the product is the 
sum of opinions about the product’s attributes on their estimated values. [7] 

Product attributes are not confined to obvious product features such as dimensions, 
technical specifications, price, etc. They may include various associations with images, 
slogans, relations.  

Experts in the field of services marketing made a major contribution to the perception 
of the product as a composition of individual attributes.  

K. Vorachek proposes to build a model of goods and services on the value weighting of 
three components – material features, intangible features and integrative features. 
Integrative features determine the degree of customer participation in the adding value 
creation.[3] The services perception as a composition of attributes formed the basis of the 
SERVQUAL model, the multi-attributive model of K. Lovelock [9] and others.  

The next step was the creation of a 4P+1S model (block model), which allowed to 
include in the product model those attributes that can be controlled and developed by the 
marketer for the successful positioning and promotion.  

The construction of multi-attributive model of a product is associated with the adoption 
of a number of decisions: 

•  how to create a set of attributes; 
•  how to evaluate a set of attributes. 
Product offering is perceived as a bundle of material, intangible and service elements. 

In practice, marketing research should start with creating a model of product attributes, 
which includes: 

•  objective features and characteristics of the product; 
•  features and benefits subjectively perceived by customer;  
•  characteristics, that are controlled by marketers and describe a set of marketing tools 

including product promotion.  
Thus, an individualized model is created not only for each specific product or service, 

but also for a specific product offering of a particular company.  
Objective features and characteristics of the product are an important component of all 

existing multi-level models of the product. They describe material evidence such as 
physical features, technical parameters, etc. In the Three Product Levels model by F. Kotler 
it called – Actual product [8], functional utility in the terms of J.-J. Lamben [5], or physical 
characteristics of the product in the terms of the multi-level model by V. Blagoev [1].    

V. Blagoev includes quality in the list of physical characteristics, and this can be 
agreed, if we keep in mind the quality of technical performance. Technical specifications, 
national standards and any other normative documents defining requirements to parameters 
and properties of goods and services can become the basis for selecting and describing of 
objective attributes. For example, in Russian food market, one of the most important customer’s 
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attitudes is the perceiving of the product that meets GOST (State standard) as one of high 
quality. This attitude is actively used by unscrupulous manufacturers placing on the packaging 
the phrase „made according to State Standard” even in a situation of outright falsification. 

In some cases, we can orient on benchmark products, which functional characteristics 
determine their exceptional position in comparison with the products of competitors. In 
marketing, it is a common practice to design product offerings based on comparing the 
benefits of the product with the offer of market leaders.  

Attribution of objective features and characteristics of the product can be carried out in 
many ways, using a variety of marketing research tools.  

Products typically have lots of features (so a company needs their reduction for the 
purposes of attributing), but very few actual benefits (core benefits) to the customer. This 
requires the allocation and identification of subjectively perceived expectations and benefits 
of the product. According to the V. Blagoev’s model, these characteristics constitute the 
core of the product.[1] 

Here it is important to determine the main purpose of the product and the main benefits 
for the customer both the benefits of use (comfort, convenience, efficiency, ergonomics, 
environmental friendliness, etc.) and social benefits (improving social status, compliance 
with fashion and life style, image support, etc.).  

The composition of objective characteristics is expanded by the added features, that is, 
non-physical components. These characteristics are not related to the functionality, but 
extend the possibility of customer satisfaction. The added properties can apply not only to 
the product itself, but also to the physical environment, interaction processes, client service, 
staff, responsiveness and empathy. In the Three Product Levels by F. Kotler this attributes 
form an Augmented Product. [8] J.-J. Lamben called them peripheral features.[5]  

The model of the product features and benefits can be supplemented with a 4P+1S 
model that includes marketing-mix elements. Thus, marketing efforts become an integral 
part of the product, they perceived and evaluated by the customer. It is possible to attribute 
such characteristics as an exclusive price, placement, omni-channel marketing, etc.  

Development of the practice of online interactions with the client, the development of 
digital marketing leads to take into account additional segmentation criteria that determine 
the characteristics of networks experience and behavior: the presence of accounts in social 
networks, the frequency of use of social networks and mobile Internet, etc.  The system of 
subjective criteria includes characteristics describing the features of representation and 
perception of the company and its products on the Internet. 

A set of chosen attributes is measured at point of the importance of product features 
and benefits from the perspective of the customer (his subjective assessment) from the 
position of the company and its competitors.   

Modeling of the product features and benefits allows to create and to evaluate a set of 
attributes perceived by the target audience. It also gives the insight of the potential product 
that includes all augmentations and transformations the product might undergo in the 
future. The task of marketing is to „adjust” the advantages of material features, intangible 
features and integrative features to the expected benefits of the target audience. The value 
of the selected attribute depends on its significance and the customer's perception.  

The selected attributes can be evaluated by saliency, importance and determinacy 
indicators and these indicators should not be taken synonymously. [7]  

The saliency of the highlighted attribute determines which beliefs in cognitive field for 
the user are more distinct than others, such attitudes are easier to articulate and to verbalize. 

The importance of the product's attribute is always a subjective assessment of the 
consumer (mental or verbal). Thus, the company can select explicit and implicit attributes, 
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that is, those that are obvious or those that are hidden for perception. The importance of the 
attribute can be evaluated as global (important in principle when making a purchase 
decision) and local (important only in a specific situation). 

The degree of influence determines which attributes of the product are most closely 
related to the preference or to the buying decision process. The importance of an attribute 
does not always determine its saliency in a particular situation and vice versa.[7] 

The decomposition of the product allows to determine the „preferred set” of attributes 
presented. Linear, unifying, separating and lexicographical approaches can be used for the 
composition of a product offering aimed at the target audience.  

The linear approach makes it possible to compensate for the low customer rating of 
some features at the expense of others. 

The unifying approach is used in a situation where the customer requires that all 
characteristics have a certain standard. 

Separating allows to focus on one key attribute on which the customer expresses high 
expectations. 

The decomposition approach is based on the ranking of consumer preferences in 
relation to the proposed attributes. 

The multi-attributed models of a product provide a framework for the studies of 
customers' perception. Product modeling is important not only for customer behavior 
analysis and marketing planning, it enables to implement the attributive approach to the 
competitive analyses. The selection and description of product’s individual attributes allow 
to increase the focus of the product relative to competitors. 

Decomposition of product's features and benefits enables to expand a circle of 
competitors, comparison on separate characteristics permits to pay more attention to 
indirect competitors. Companies with the appropriate brand, with the same advertising 
strategies can be evaluated from the perspective of possible losses from their marketing 
activities. It can be assumed that companies with various incompatible products but still use 
one well-known media person in advertising reduce the quality of perception. On the other 
hand, two companies offering a similar product, with consonant names, but located on 
different territories not deliberately hogging the attention of each other’s customers in the 
case of online search.  

Ultimately, the marketing analysis based on the multi-attribute model of the product helps 
to form a package of product offerings, that is, a set of components (attributes) of the product, 
focused on meeting the needs of a specific, narrow group or even an individual customer. 
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Резюме: Съвременните икономически условия изискват нови подходи за задоволява-
не на социални потребности. Социалните иновации възникват в отговор на новите 
изисквания и могат да се разглеждат като начин за преодоляване на социалните 
предизвикателства, насърчаване на устойчивостта и подпомагане на икономичес-
кия растеж. Широкото навлизане на цифровите технологии в световен мащаб оказ-
ва значително въздействие върху установените механизми и променя представите 
за трудова заетост, икономическа рентабилност, комуникации и социална сигур-
ност.  Целта на настоящия доклад е да се изследват възможностите, които циф-
ровизацията предоставя за подкрепа и развитие на социалните иновации. Интер-
нет, социалните медии и широките мобилни приложения са мощни инструменти за 
преодоляване на бариерите пред споделяне на информация, инвестиране на време и 
преодоляване на пространства. По такъв начин резултатите от социалните 
иновации могат да получат нови перспективи за разпространение и да достигнат 
до много повече хора с определени социални нужди.  
Ключови думи: цифрови платформи, социални иновации, социални медии, социална 
отговорност 
 
Abstract: Modern economic conditions require new approaches for meeting social needs. 
Social innovations arise in response to new requirements and they can be seen as a way to 
overcome social challenges, promote sustainability and support economic growth. The 
widespread introduction of digital technologies globally has a significant impact on 
established mechanisms and changes the notions of employment, economic profitability, 
communications and social security. The purpose of this report is to explore the 
opportunities that digitization provides for supporting and developing social innovation. 
Internet, social media and wide mobile applications are powerful tools to overcome 
barriers to information sharing, time investing and overcome spaces. In this way, the 
outcomes of the social innovations can get new outlook prospects and reach many more 
people with certain social needs. 
 

Key words: digital platforms, social innovation, social media, social responsibility. 
 
 

Въведение 
През 2010 г., в отговор на масовото възмущение от ширещата се корупция в 

Индия, нестопанската организация Janaagraha създава уебсайта „Платих подкуп“ (“I 
paid a bribe”). Уебсайтът използва инструмент за краудсорсинг, акумулирайки 
информация от гражданите за „естеството, броя, модела, видовете, местоположение-
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то, честотата и стойностите на действителните корупционни действия“1 в отделните 
сфери на услуги в Индия. Гражданите могат да съобщават както за случаи, при които 
са им поискани подкупи, така и за срещи с честни служители. Събраните данни оси-
гуряват картина на корупционния пейзаж и информация за оказване на натиск върху 
правителствените отдели, за промяна в правилата и процедурите, и за засилване на 
контрола върху служителите, работещи в сферата на обществените услуги.  

Поради положителните си страни, подходът вече е възприет от местни организа-
ции в 29 страни от Азия, Африка, Европа, Северна и Южна Америка. Това е само 
един от множеството примери как цифровизацията може да съдейства дадена социал-
на иновация да достигне до изключително широк кръг от хора и да доведе до сериоз-
ни социални резултати. Използването на интернет и мобилните приложения осигуря-
ват почти мигновена връзка, независимо от разстоянието, между хора с някаква соци-
ална потребност и такива, които могат да отговорят на тяхната нужда. 

Навлизането и все по-бурното разпространение на социалните иновации в об-
ществения живот е обусловено от наличните несъвпадения между традиционните ус-
луги и нововъзникващите потребности. С развитието на обществото се появяват нови 
социални предизвикателства, които не могат да бъдат разрешени със стандартните 
методи, традиционно прилагани от правителствата, бизнеса и гражданското общест-
во. Сред основните социални предизвикателствата остават бедността, социалното из-
ключване, хроничните заболявания и застаряването на населението. Самото размина-
ване между новите потребности и наличните отговори постоянно разширява грани-
ците си поради появата на нови технологии и нови научни знания. Затова целта на 
настоящия доклад е да се изследват възможностите, които цифровизацията предоста-
вя за подкрепа и развитие на социалните иновации. 

Живеем във времена на широка трансформация. Развитието на технологиите от-
варя път към нови, смятани до сега за фантастични възможности. Вече са налични 
множество ценово достъпни, мощни и широкообхватни инструменти като интернет, 
онлайн мрежи, общности или платформи, социални медии и  мобилни устройства. Те 
предоставят нови начини за осъществяване на социалните иновации, снижавайки ба-
риерите за свързаност, обхват и мащаб пред тях. Чрез мобилни приложения на смарт 
телефоните вече можем да проследяваме състоянието на уредите в дома си, да полу-
чаваме консултации от виртуален медицински специалист, да проследяваме движе-
нието на закупени по интернет стоки, да пазаруваме или да получаваме информация 
чрез сканиран бар код, да комуникираме в реално време с хора на другия край на 
света, да общуваме в групи и да се възползваме от още много други възможности.  
Цифровите технологии са в състояние да предоставят инструменти за справяне с та-
кива предизвикателства като по-добро здравеопазване [22], по-чиста околна среда, 
по-безопасни и по-ефективни транспортни решения, по-лесен достъп до обществени 
услуги и културни мероприятия и по-достъпни медийни възможности.  

Същевременно, въпреки бурното развитие на цифровизацията, нейното въздейст-
вие върху социалните иновации все още не е цялостно проучено. Счита се, че т. нар. 
„дигитални социални иновации“ все още са в своя начален стадий и не са разгърнали 
пълния си потенциал [4]. Това извежда необходимостта да се търсят начини за из-
ползване на колективната интелигентност на общностите с цел справяне с големите 
социални предизвикателства. 

 

                                                            
1 www.ipaidabribe.com 
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1. Дефиниране на социалните иновации 
Социалните иновации могат да се проявят в широк спектър от дейности – разра-

ботване на нови социални продукти, услуги и програми, преструктуриране на со-
циалните отношения и институции или изграждане на нови модели на местно разви-
тие. В допълнение те могат да доведат и до трансформация на обществените системи 
или на дейностите на бизнеса, основани на устойчивото развитие и насочени към 
преодоляване на социални предизвикателства. Те са отворен и възходящ подход, на-
сочен към изграждане на капацитета на отделните лица и общности да действат ефек-
тивно в дългосрочен план. 

В икономическата литература все още не се е оформила единна и общоприета де-
финиция за социалните иновации. Причината за това може да се търси в самия им ха-
рактер. Те са поле на упражнявани дейности, където дефинициите и значенията се 
появяват чрез самите хора, предприятия или общности, които правят нещата по нов 
начин, а академичната литература може само да ги отразява. Но в последните десети-
летия социалните иновации са нарастващ обект на внимание както от страна на поли-
тиците, така и на учените [1]. Според едно най-общо определение, социалните инова-
ции са нови подходи за посрещане на социални потребности [19]. Според друго – те 
се отнасят до иновативни дейности, които са мотивирани от социална нужда [13]. А 
според трето – те са начин за преодоляване на социалните предизвикателства, насър-
чаване на устойчивостта и подпомагане на икономическия растеж [3]. Характеризи-
рането на иновацията като социална, не означава, че тя е непременно добра, а по-ско-
ро, че е социално желана и отговаряща на социална нужда, която не е възприета като 
релевантна от пазара [14]. 

Социалните иновации са разглеждани като начин за справяне с потребностите 
или разрешаване на проблеми, идентифициращи нови идеи или нови социални струк-
тури [9]. Това определение води към модел на търсене, при който решенията се въз-
приемат от голям брой хора, участващи в неговото развитие, с изричен акцент върху 
социалните взаимодействия. [11], [12]. В тази връзка водещите инициативи на 
„Европа 2020“ – „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключва-
не“ и „Съюза за иновации“ определят социалните иновации като важен инструмент 
за справяне със социалните предизвикателства, произтичащи от застаряването на на-
селението, бедността, безработицата, новите модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на гражданите по отношение на социалната справед-
ливост, образованието и здравеопазването  [23]. 

Социалните иновации разчитат на изобретателността на отделните граждани, на 
организации на гражданското общество, местните общности, бизнеса и държавните 
служители и услуги. Те са възможност както за публичния така и за пазарния сектор 
за по-добро удовлетворяване на индивидуални и колективни цели. Не случайно при-
състват в множество политически инициативи на Европейската комисия – Европей-
ската платформа срещу бедността и социалното изключване; Партньорство за инова-
ции; Социалната бизнес инициатива; Иновационното партньорство за активно оста-
ряване в добро здраве; Социалните инвестиционни пакети; Дигиталният дневен ред, 
новата индустриална политика и Кохезионната политика.  

Кое в социалните иновации определя социалния им характер и ги прави значими 
от гледна точка на социалната защита?  
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Stanford Social Innovation Review2 определя „социалното“ в иновациите от гледна 
точка на социалната стойност, която те създават. Една иновация е наистина социална, 
само ако балансът при нея е наклонен повече към социалната полза – за обществото 
като цяло, а не толкова към частната полза – печалби за предприемачите, инвестито-
рите и обикновените (не в неравностойно положение) потребители [16]. Бюрото на 
съветниците по европейска политика (BEPA) определя социалната стойност като 
„вид стойност, която се очаква иновациите да доставят:  стойност, която е по-малко 
заинтересована за печалбата, а повече от такива въпроси като качество на живот, 
солидарност и благополучие“ [6].  

Друга опция за характеризиране на "социалното" е чрез насочване на вниманието 
към тяхното социално въздействие, описвайки ги като обществени постижения, кои-
то в сравнение с вече установените решения, осигуряват по-добри такива. И тяхното 
подобрение се търси не толкова в абсолютната им новост, колкото в последствията 
им [15]. Разбира се съществуват дебати дали тези решения винаги са непременно по-
добри, разглеждайки всичките им последици за отделните групи от обществото. 
Затова проучването им продължава. Но е важно да се прави разлика между иновации, 
които имат социално въздействие (като различни нови технологии или социални 
медийни платформи от типа на Facebook и Twitter) и самите социални иновации. 
Според някои автори това, което отличава социалните иновации от иновациите изоб-
що, са поставените цели и задачи, а не непременно крайните резултати, въпреки, че 
те могат и да се припокриват [10]. 

 
2. Влиянието на цифровите технологии 
В днешно време голяма част от социалните иновации се свързват с различни при-

ложения и инструменти на информационните технологии. Група учени [5] изследват 
причинно-следствените връзки между социалните иновации и технологичните инова-
ции. Нещо повече, те наблягат върху „относителността“ на социалните иновации и 
факта, че те се влияят от различните географски и социално-икономически дейности. 
Използването на дигиталните технологии в социалните иновации е и в обсега на вни-
мание на европейската политика за икономическо и обществено развитие. Вече е 
осъзнат потенциалът им за справяне с редица неотложни обществени предизвикател-
ства, някои от които са се проявили именно при взаимодействието на технологични, 
икономически и обществени сили. Но самите дигитални социални иновации са ново-
възникваща област на изследване, а знанията за това кои са  дигиталните социални 
иноватори и как точно се използват цифровите инструменти, все още са непълни. 
Това, което може със сигурност да се каже за тях е, че те стоят върху точката на пре-
сичане на технологиите, иновациите и желанието да се предложат решения на нале-
жащите социални въпроси [7]. 

Едно изследване определя дигиталните социални иновации като „вид социални и 
съвместни иновации, в които иноваторите, потребителите и общностите си сътрудни-
чат с помощта на цифрови технологии за съвместно създаване на знания и решения 
за широк спектър от социални нужди и мащаб, който е бил невъобразим преди въз-
хода на интернет “ [4:5].  

Направено проучване отчита, че положителните ефекти на цифровизацията най-
общо се проявяват в подкрепа, подпомагане и трансформиране [21]. На тази основа 

                                                            
2 https://ssir.org. 
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ефектите от взаимодействието между цифровизацията и социалните иновации най-
общо можем да потърсим в три насоки. 

На първо място цифровите технологии предоставят възможности за улесняване 
на социалните иновации и повишаване на тяхната ефективност, създаване на възмож-
ности за достъпна свързаност, комбинирана с простота и удобство. Например те мо-
гат да улеснят връзката между безработни лица и потенциални работодатели. Като 
по-специфичен пример може да се посочи инициативата на местната общност за са-
мопомощ, в град Гелдроп-Миерло в Холандия, предоставяща информация и предла-
гаща онлайн услуги за самопомощ [8]. Пак в Холандия, платформата Viedome Total 
Community създава виртуална институция за физиологични, медицински и психоло-
гически грижи, даваща възможност на възрастните хора, хората с увреждания и лица-
та, нуждаещи се от дългосрочни грижи, да останат по-дълго в собствената си среда, 
получавайки медицински консултации, чрез осъществяване на видео връзка3. В Дания 
функционира инициативата Patient Briefcase [17]. Университетската болница в 
Одензе в момента провежда проучване на телемедицината, което позволява на паци-
ентите с Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) да участват във видео 
консултации на живо, без да напускат дома си.   

Цифровизацията осигурява възможности за поява на нови видове социални ино-
вации, които иначе не биха могли да съществуват. Например използването на така 
наречените „големи данни“ (big data) и мрежовия ефект за широкомащабно колектив-
но проучване [18], чрез които се осъществява събиране и анализиране на данни за то-
ва, какви социални потребности имат хората от различни места или по различно вре-
ме. Новите цифрови технологии могат да предложат социални перспективи от местно 
произведени и достъпни продукти за хора, които до тогава не биха могли да разчитат 
на конкретна специфична подкрепа. Например, използването на дигитални инстру-
менти за сканиране и анализиране на наранявания и разработване на проекти за за-
местване на липсващи крайници с протези, предавани по интернет като алгоритми за 
локално 3-D печатане. Очевидно е, че се откриват нови области на социални инова-
ции, които са с огромен потенциал, но които все още дори не разбираме напълно.  

На трето място цифровите технологии могат да подобрят, променят и дори да на-
рушат досегашните рамкови структури в обществото. Това преструктуриране от своя 
страна може да открие пространство за поява на нови възможности за социални ино-
вации. На тази основа можем да представим дигиталните социални иновации като 
подобряващи (когато доразвиват вече съществуващи решения), радикални (когато 
експериментират с нови модели на действие), разрушителни и генеративни (когато 
отхвърлят стария начин на мислене, нарушават моделите на производство, потребле-
ние и разпределение и генерират нови идеи). В групата на последните например по-
падат преминаването към нисковъглеродна икономика или създаването на демокра-
ция с по-голямо участие [4]. 

 
3. Използването на цифровите технологии  
В болшинството случаи, социалните иновации се осъществяват най-успешно чрез 

използване на стандартни цифрови технологии. Те са лесно достъпни и изискват 
сравнително лесна адаптация, което дава възможност да бъдат използвани от голям 
брой лица за различни цели и в разнообразен контекст. Така липсата на цифрови уме-
ния рядко се проявява като бариера. Такава бариера обаче може да се прояви при 

                                                            
3 www.tkhcaresolutions.com/viedome-professional.html 
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някои от лицата в уязвимите групи. Но този проблем обичайно се избягва, тъй като в 
такива случаи се включват посредници – най-често институции от социалната иконо-
мика, заети със защита на своите клиенти.  

Един от подходите за представяне на начина, по който цифровите технологии се 
съчетават със социалните иновации е представен в проекта TEPSIE, финансиран от 
Европейския съюз по Седмата рамкова програма, 2014 г. [20], изразен чрез веригата 
на стойността на социалните иновации и използването на цифровите технологии 
(Фиг. 1) в пет теми, произтичащи от стратегията „Европа 2020“4 и програмата за на-
учни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“5: заетост, осигуряване на пространст-
во, икономика на споделянето, здраве и образование. Фигурата отразява резултатите 
от тридесет проучвания на случаи, избрани от TEPSIE след цялостно детайлно проуч-
ване. 

Веригата на стойността обхваща различни инструменти, фокусирани върху съз-
даването на съдържание и идентифицирането на неудовлетворени социални потреб-
ности в единия край, през съпоставяне на активите с нуждите, към тези, които се фо-
кусират върху намирането на решения и предприемането на действия за посрещане 
на социалните нужди, в другия край. Веригата комбинира инструментите във всяко 
звено, по начин, отчитащ ситуациите, в които е най-целесъобразно използването на 
човешките способности или съответно – намесата на цифровите технологии.  

  

 
 

Източник: [20] 
 

Фигура 1. Обща верига на стойността на социалните иновации и използването  
на цифрови технологии 

 
 
 
 

                                                            
4 http://ec.europa.eu/europe2020/   
5 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/   



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

73 

От фигурата се вижда, че в повечето случаи цифровизацията взема активно учас-
тие в ранните части на веригата, а в останалите етапи преобладават традиционните 
дейности и използването на човешките способности. Но при образованието и още по-
вече при здравеопазването, в почти всички етапи на веригата се прилагат цифровите 
технологии. Това не е учудващо, имайки предвид, че и двата сектора работят с и ге-
нерират големи по обем бази от данни, които е по-лесно да се обработват цифрово. 
Откриват се възможности за по-широко комбиниране на цифровизацията с прилага-
нето на социални иновации и съответно въвеждането на нови форми на иновации.  

В някои случаи (основно при осигуряването на заетост и при икономиката на 
споделянето) цифровите технологии, от една страна, и хората, от друга страна, могат 
да продължат симбиозата си за постигане на най-подходящите цели.  

 
Заключение 
Въз основа на изложеното до тук може да се обобщи, че цифровизираните соци-

ални иновации са сложен, динамичен и взаимозависим процес, осъществяващ се с 
участието на различни заинтересовани страни, включително и ангажирани общности, 
който е в състояние дори да трансформира обществени норми и институции. Достъп-
ността на информационните и компютърни технологии улеснява навлизането на циф-
ровизацията в социалните иновации, тъй като намалява разходите за дейността и поз-
волява по-високи нива на персонализация, отколкото традиционните методи. Но съ-
щевременно трябва да се отчита факта, че цифровизираните социални иновации 
функционират в рамките на икономика, която не е в равновесие и затова крайните со-
циални резултати не могат винаги да бъдат изцяло предсказани.  

Трябва да се има предвид, че за да се осигури положителното въздействие на 
цифровизацията, технологиите трябва да се използват по подходящ начин. Те трябва 
да се включат в процеса на дадена социална иновация, само ако е налична ясна соци-
ална нужда и необходимост от търсене и прилагане на нови и подходящи решения.  

Развитието на все повече и повече иновативни цифрови продукти, които цифрово 
комуникират със своите потребители в не толкова далечно бъдеще ще доведе до поя-
вата на гигантска цифрова екосистема. Очаква се общата инсталирана база на свърза-
ните устройства за интернет на нещата (IoT) да достигне 75,44 милиарда в световен 
мащаб до 2025 г., което е петкратно увеличение спрямо 2015 г. В началото на 2019 г. 
30,3% от IoT устройствата се използват в здравната индустрия, като се очаква до 
2020 г. техният дял да нарасне до 40%. [2] А е добре известно, че колкото повече про-
менливи има една сложна система, толкова по-вероятни са грешки. Сред основните 
проблеми са и поверителността на данните, и сигурността. Свързването в интернет 
създава уязвимост към хакерство, фишинг и др.  

Честите изтичания на данни от социалните медии пораждат сериозни опасения 
относно стандартите за информационна сигурност в днешния свят. Ако дигиталните 
социални иновации се превърнат в част от следващата нова реалност, трябва да се на-
ложи и приоритет на сериозни усилия за създаване на строги позиции за сигурност. 
Остава надеждата, че предсказването, предотвратяването, контролирането и отстра-
няването на такива проблеми в системата ще предоставят възможности за появата на 
нови цифрови социални иновационни решения. 
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РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА  

НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЕНЯЩА СЕ БЪЛГАРИЯ 
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Абстракт: Настоящата статия е посветена на регионалната проблематика от 
гледна точка на протичащите процеси и явления породени от урбанизацията и реа-
лизацията на политиките за регионално развитие  на отделните йерархични нива в 
съвременната национална държава. При разкриването на същността на простран-
ственото развитие и особеностите на териториалните политики се използват 
постулати на регионалните и пространствените науки. Извежда се необходимост-
та от ефективно управление на териториите оценка и анализ на регионалното раз-
витие чрез условията за функциониране на регионалния бизнес. В тази посока са 
очертани и проблеми при формиране на регионалната политика на България от 
гледна точка на използването на икономогеографския инструментариум, простран-
ството и територията. В статията се правят съответните изводи и препоръки за 
дефинирането на обекта и задачите на устройствените  политики в локален план и 
взаимодействието между общество-природа-пространство.  
Ключови думи: регионална политика, регион, знания, умения, развитие, наука, теория. 
 
Summary: This article is devoted entirely to the structuring of regional issues and, above 
all, to the EU Regional Policy, both from a theoretical and practical point of view. In the 
discovery of the essence of regional development and the peculiarities of regional policy, 
postulates of regional and spatial sciences are used. Problems of regional policy formation 
have been outlined in terms of the use of geographic tools and the development of spatial 
and territorial. The article draws the relevant conclusions and recommendations for the 
definition of the object and the tasks of the regional policy and the interaction between the 
society-nature-space. An analysis of the state of regional policy in Bulgaria is made. 
Key words: regional policy, geography, knowledge, skills development, science, theory. 
 

Увод 
В съвременния свят протичат интеграционни и глобални процеси, които имат те-

риториални измерения. По този начин в пространствено отношение се оформя полето 
на практическа и теоретична дейност на регионалната политика. Съвременната ре-
гионална политика е различна от тази през ХХ век. Затова в настоящата статия, ще се 
опитаме да систематизираме значението на регионалната политика, макар че това е 
сложно и трудно начинание. Проблемите на регионалното развитие имат цялостен и 
всеобхватен характер, което от своя страна фокусира върху реализацията на регио-

                                                            
1 Преподавател в УНСС – София, катедра „Регионално развитие“; e-mail:  petrovk@abv.bg 
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налната политика в отделните териториални ареали. Фактически няма място на пла-
нетата, което в по-малка или в по-голяма степен, косвено или пряко, да не изпитва 
влиянието на човека – следователно да не е подвластно, да не е обект на регионална-
та политика.  

Така регионалната политика е призвана да съчетава изкуството и практика-
та да планира и управлява човешката среда в различен териториален мащаб и 
обхват, от най-концентрираното и интензивно изградено ядро и периферия 
между населените места, така и до девственото кътче на някой природен парк, 
резерват, погранични зони или територии в НАТУРА. Настоящият поглед върху 
проблемите на регионалните политики  няма претенциите за фундаменталност, а са-
мо да обозначи и маркира проблеми на регионалната политика и регионалното разви-
тие. В нашите условия регионалната политика, от една страна, е лакмусът, който ха-
рактеризира състоянието на българската държава, а от друга, определя силата на про-
вежданата политика и нейния системен и институционален характер. Така в настоя-
щото изложение ще изведем проблемите регионалното развитие, както и значението 
на други процеси и явления имащи отношение към социално-икономическото разви-
тие на населението в пространствен и териториален план.  

 

Териториалното и градското управление в полето на регионалната политика 
Управлението на регионалното развитие се регламентира посредством правила и 

норми, които налагат модела на социално-икономическо развитие. Често този модел 
се характеризира с функционирането на система от стратегически документи и 
програми, които имат за цел да осъществяват регионалното и пространствено разви-
тие на мезоравнище и локално ниво. Това налага необходимостта правилата, които 
формират рамката на политиките за регионално развитие да имат своя практико-при-
ложен характер и да са стойностни документи, фокусирани върху приоритетите на 
населените места и заобикалящата ги среда с цел  балансираното развитие. Необхо-
димо е тези правила и документи да са ясно свързани с политиката за регионално раз-
витие и останалите политики в на регионално и локално ниво.  Създаването на благо-
приятна среда, ще насърчаване на участието и на бизнеса и неправителствения сектор 
в управлението на регионалното развитие. В това отношение има необходимост от 
по-добра комуникация на регионалното развитие. В регионите е необходимо да има 
изградени публични и административни структури, които да гарантират правата и 
свободите на всички граждани, да подпомагат  инвестициите на регионално ниво и 
привличане на източници за финансиране на общински и областни проекти. В тази 
връзка подчертан интерес заслужава една актуална инициатива на германското пра-
вителство да се стимулира разработването на серия от пилотни проекти за развитие 
на градовете и по този начин да се подобрят условията на строителство в градските 
агломерации. Тази инициатива се свързва с реализирането на реконструкцията на 
централните градски зони. Целта е да се постави началото за адаптиране на съответ-
ната страна към урбанистичната практика съобразно принципите на пазарната иконо-
мика.  

От друга страна през ХХ век доминират процесите на урбанизация, което измест-
ва фокуса на регионалната политика към решаването на проблемите на градските 
системи за сметка на селските и извънградските територии. Този модел се налага, за-
щото  градския начин живот извежда необходимостта от нова роля регионалната по-
литика, която трябва да реализира и осъществява необходимите въздействия и функ-
ционални връзки между отделните сектори на националното стопанство. В допълне-
ние можем да подчертаем, че през ХХI  век благодарение на засилените миграции и 
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темпове на социално-икономическо развитие, се очертават нови предизвикателства 
свързани с управлението на регионалните системи  и управлението на градовете. То-
ва води до прилагане на регионалната политика в различни териториални и йерар-
хични нива и съответно необходимостта от провеждането на различни политики за 
регионално развитие2. Така регионалните политики в значителна степен  се прилагат 
върху по-урбанизираните територии и динамично развиващи се градски системи. В 
тези териториални ареали се увеличава демографското натоварване и се очертава не-
обходимостта от провеждането в тях на актуална териториална политика с фокус 
върху регионалната свързаност, бизнес развитие и въвеждането на нови технологии 
извежда необходимостта  динамичност на регионалното развитие. Необходимостта 
от съчетаването на „зелена икономика“, фасилити мениджмънта3 и ютилис индуст-
риите4, иновациите и другите промени в съвременната градска среда отваря пътя за 
новата функционална роля на регионалната политика свързана с развитието и струк-
турирането на градовете, както и тяхното управление. В голяма степен фокусът на 
регионалната политика започва все повече да се свързва с функционирането на града, 
неговото благоустройство и планиране, а същевременно проблемите на извънград-
ските територии, планински зони, гранични региони и други специфични области, 
предмет на регионалната политика, не получават своето актуално звучене. Обхват-
ният характер на регионалната политика е изправен пред няколко предизвикателства, 
свързани с управлението на регионалното развитие и различните йерархични терито-
риални нива и системи5. В регионален план възниква дихотомията между „център“ и 
„периферия“. Предлагат се решения и се прилагат частични политики, които обаче в 
перспектива очертават доста неясен хоризонт. В новите условия и очертаващия се 
градски начин на живот и доминираща урбанизация регионалната политика се налага 
да бъде допълнително развита. Това задава и възможността регионалната политика 
да се изведе като наука, която е призвана да решава проблеми свързани с развитието 
и управлението на териториите, както и функционирането на бизнеса на регионално 
и местно ниво. Засилването на нейната функционална роля е в резултат от наложена-
та териториална промяна и необходимостта от ефективни управленски решения, 
свързани с определяне на приоритетите за развитие и  постигане на растеж на регио-
налната икономика. Така постепенно на преден план изникват проблемите с ефектив-
ното управление и администриране на големи пространства и територии, които имат 
все повече регионални проблеми, особености и специфики на функциониране. Въз-
лов момент при прилагането на регионалните политики е ефективността на админи-
стративно териториално деление, при което да се извеждат потребностите на йерар-
хична подредба на отделните административни единици. Това налага на преден план 
да се извеждат нови пространствени и териториални закономерности, които пряко 
кореспондират с необходимостта от подобряване на инструментариума на регионал-
ната политика, както по отношение на нейната пригодност, така и за нейната ефек-
тивност, устойчивост и диференцираност. Това предполага регионалната политика да 

                                                            
2 Виж. Джилджов, Ал., В. Маринов. (1998) „Политиката на регионално развитие в процеса на 
присъединяване към ЕС. Сравнителен преглед. IEWS, ФРМС, София, 1998 г. 
3 Означава: Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие 
на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на 
основната дейност на организацията 
4 „модерното“ наименование на фирмите за комунални услуги – ток, ВиК, топлофикация и др. 
5 Виж. Гешев, Г. (1999) Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в 
Република България, Географски институт, БАН, Югозападен университет Неофит Рилски. 
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бъде по-всеобхватна при управлението на процесите на урбанизация, но и за създава-
нето на необходимата симбиоза с развитието на извънградските територии. Чрез по-
литиките за регионално развитие трябва да търси ефекта на повишено ниво на благо-
устройство с реализация на съответните дейности и услуги, които да изпълват със съ-
държание регионалната политика в унисон с потребностите на населението и подо-
бряване на жизнената среда в регионалните системи. Този тип  регионална политика, 
доминира в развитието на отделните териториални общности чрез функционално-
конструктивния подход, намерил широко приложение както на Запад, така и на 
Изток. В началото на 90-те години на ХХ век този подход се обогатява със социоло-
гически и културно-антропологични изследвания и търсения. Опитът за оценка на 
човешкото общежитие в рамките на социалните науки води до промяна на феномено-
логията на града, а оттам и до търсене на бихейвиористични подходи и решения за 
състоянието на обществото в урбанизираната среда и неговите социални потребности.  

Предвид процесите на трансформация в страните от Централна и Източна Европа 
регионалната политика намира своя ренесанс,  особено в налагането на модел на 
реформи, целящи възстановяването на модели и стереотипи от 40-те години на века. 
Необходимо е подчертаем, че тази реформа има и своята модернизационна същност, 
изисквана от съвременността и същевременно е носител на нови ценности.  

Паралелно с това голямото нарастване на световното население спомага да се 
формират големи региони,  в които населението започва драстично нараства особено 
след 90-те години на ХХ век. Например в Африка с население почти 1,2 млрд. души 
все по-доминиращ става градският начин на живот. За сравнение през 1950 г. броят 
на градските жители в Африка е около 33 млн. души (4,4% от общото население), то 
през 2011 той е нараснал до 414 милиона (39,6%), а през 2015 достига близо  
471 милиона (47,7%). Това е резултат както от процеса на преместването на населе-
ние от селата към градовете, така и от превръщането на някои селски райони в град-
ски селища. Това налага извеждането на преден план на редица сериозни промени в 
нивото на благоустройство и нововъведения от социален характер, засягащи начина 
на живот на африканското население. Това определя и функционалния характер на 
регионалната политика, която включва в себе си и нови ангажименти и като напри-
мер решаване на проблемите в локален план на здравната и образователната система. 

Интензивни процеси на урбанизация протичат и в Южна Америка. В Бразилия 
около 90% от населението живее в крайбрежната 900-километрова зона. В нея се 
очертава обединяване на агломерациите на Сау Паулу и Рио де Жанейро. Друг мега-
полис се формира по атлантическото крайбрежие на Аржентина от агломерациите на 
Голям Буенос Айрес, Росарио и Ла Плата. Особено утежнен е животът в големите 
градове в зоните на демографско-урбанистично натоварване, където се отчитат висо-
ки нива на  нарастващ миграционен поток от селата в големите градове. Това води до 
затруднено управление на градовете и невъзможност да се решават проблемите по 
осигуряване на трудова заетост, жилища, обекти на общественото обслужване, кому-
налната чистота и транспортът, което налага  провеждането интегрирана регионална 
политика в градската среда. 

Процесите на урбанизация имат своята динамика и в САЩ и Канада. Особеното 
при тях успешното прилагане на регионална политика. В двете държави  териториал-
ното управление акцентира върху две основни направления, на първо място увелича-
ване автономността на местните органи при управление на процесите на регионална-
та икономика и на второ, ясен ангажимент по изграждане на инженерна (техническа) 
и социална инфраструктура в селищата, където следва да се стимулира демограф-
ският ръст.  
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Градските центрове са източникът на растеж и развитие. Като такива, те са маг-
нит за жителите на селски райони, търсещи възможности за по-високи доходи, дос-
тъп до висококачествени услуги, като образование и здравеопазване, както и сигурно 
и по-добро бъдеще за децата си. В действителност, някои от най-големите градски 
центрове в света се намират в райони с развиващите се икономики, като тези на 
Китай и Индия, както и в Латинска Америка. Натрупаните проблеми и тяхното реша-
ване поражда нуждата от сътрудничество и споделяне на знания произтича от общия 
интерес на страните да подобрим управлението на градските системи и прилежащите 
им пространства. Натрупаният опит при прилагането на политиките за регионално 
развитие и търсенето на успешни решения при управлението на териториалните сис-
теми може да помогне за провеждането на успешни регионални въздействия с 
реализацията на интегрирани модели на урбанизационно развитие, които да имат ус-
тойчив характер, съобразени с опазване на природата и природните ресурси и за на-
маляване на емисиите, замърсяващи нашите градове, както и ефективното простран-
ствено развитие на градските системи. На преден план излиза необходимостта от ин-
тегрирано управление на териториалните системи с налагането моделите на интели-
гентно развитие на градовете. Новите виждания за териториално и градско развитие 
намират израз в приетата от над 170 държави в Кито, Еквадор, през 2016 г. Нова про-
грамата за градовете (НПГ). Същевременно Генерална дирекция „Регионална и се-
лищна политика“ на Европейската комисия формализира 14 регионални диалога за 
регионална и селищна политика, включващи 6 „стратегически партньори“ на ЕС 
(Китай, Русия, Бразилия, Мексико, Япония и Индия), както и страните от Източното 
партньорство (Украйна, Молдова, Грузия), страните от Латинска Америка (Арженти-
на, Чили, Перу, Колумбия) и Системата за интеграция на Централна Америка 
(СИЦА). Важен принос към този процес има и Европейския съюз чрез подкрепата на 
проектите  „Градовете в света“ и URBELAC6.  

На практика възможностите за реализацията на инициативи и съвместни дейнос-
ти  между градовете създават условия за изграждането на платформи за градско сът-
рудничество и взаимодействие между градовете от ЕС  и  градове от  Китай, Индия, 
Япония, Латинска Америка, Северна Америка и други региони. Предизвикателствата 
са свързани с налагането на модела на устойчива регионална политика. Важен при-
нос към налагането на този модел на развитие и прилагане е програмата за Междуна-
родно сътрудничество между градовете (МСГ), която има за цел да подкрепя град-
ските власти в ЕС и извън ЕС в съвместната им работа по теми, свързани с устойчи-
вото градско развитие. Същевременно в рамките на програмата  „Градовете в света“ 
(2015-2018 г.) се насърчава сътрудничеството между градовете в ЕС и партньорски 
градове в Канада, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Индонезия, Виетнам, 
Австралия и Южна Африка. Създават се условия на сътрудничество между град от 
ЕС и партньор извън съюза като повечето проекти са свързани с обмяна на опит по 
отношение на интелигентното развитие на градовете, енергийна ефективност, управ-
ление на отпадъците, устойчива мобилност и други. Тези проекти и програми между 
градовете  бележат настъпването на нова ера на политика на ЕС и останалия свят, 
които насърчават сътрудничеството между градовете на международно равнище. Те 
дават възможности за решаване на общи проблеми и реализацията на иновативни и 
практико-приложни проекти в сферата на устойчивото развитие на градските систе-

                                                            
6 В тази посока по отношение на международното сътрудничество се осъществяват няколко 
петгодишни инициативи по проекта на ЕС „Градовете в света“ и проекта URBELAC  (Градове 
в Европа, Латинска Америка и Карибския басейн). 



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

81 

ми. Така на базата на търсенето на диалог и партньорство близо 70 града в глобален 
мащаб успяват да сключат споразумения за прилагането на общи регионални полити-
ки на „град с град“ главно по проекти за устойчиво градско развитие. Насърчава се 
реализацията на регионални политики най-вече чрез изпълнението на местни планове 
за интегрирано градско развитие и управление. Подобна е ролята на програма 
URBACT на ЕС за градски мрежи, която се използва като ключов източник на знания 
и опит за подкрепа на успешни практики, реализирани в рамките на определени гра-
дове. Могат да се посочат примери за такова сътрудничеството между Министерст-
вото на културното наследство и градоустройственото планиране, ръста и обществе-
ните услуги в град Фредериктън (Канада) и Службата за равни възможности и Служ-
бата за европейски проекти в Парма (Италия). Особено полезен е примера с инициа-
тивата на италианският град Болоня (Италия), който си сътрудничи с Остин (САЩ) 
по различни въпроси, започвайки от разработка на по-здравословна местна хранител-
на система, през развитието и функционирането на градската среда, до борба с кли-
матичните проблеми. Пример за добро сътрудничество можем да отбележим и между 
гр. Ротердам (Нидерландия) и  гр. Сурат (Индия). Тези два града се фокусират върху 
проблеми, свързани с управлението на отпадъците, трафика и водите, особено е акту-
ален проблемът с качеството на питейната вода, защита от наводнения и ефективно 
пречистване на отпадъчните води. Този пример за  ползотворно  сътрудничество и 
обмяна на опит, води до подобряване състоянието на бизнеса и привличане на инвес-
тиции, които водят до развитието на тези териториални системи и подобряването на 
жизнената среда в тях. Подобен род взаимодействие несъмнено допринася за пови-
шаване на управленския и административен капацитет на местното управление и реа-
лизацията на повече проекти с обществена полза. Общите проекти задават и възмож-
ности за подобряване на бизнес средата и реализацията на по-големи инвестиции, 
които могат да създадат условия за провеждането на по-модерна регионална полити-
ка. Можем да приемем, че  трансграничните и транснационалните връзки помагат да 
се насърчат политиките за териториално развитие извън националните граници и 
имат ефект върху развитието на градовете. Управлението и политиките за територи-
ално развитие имат своята добавена стойност, когато са в отговор на глобалните пре-
дизвикателства свързани с необходимостта да се реализира модерна и креативна ре-
гионална политика. Това допринася за извеждането на  устойчивото градско развитие 
като  ключов елемент в регионалната политика. Практическата реализация на про-
веждането на политиката за развитие на градските системи става чрез разработването 
и изпълнението на интегрирани планове и програми за градско развитие, изготвени, 
когато е възможно, в партньорство между бизнеса и  властите в европейските градо-
ве. Опитът на градската политика на Европейския съюз показва, че градовете въз-
приемат цялостен модел на развитие и работа между секторите (социални, икономи-
чески, екологични и енергийни, културни и политически компоненти) свързан с ин-
тегрирания модел на програмиране и планиране. Градското планиране се изразява в 
изработването на планове за земеползване и застрояване, както и за строителство и 
регулиране опазването на околната среда и реализацията на политики за градско раз-
витие. Това предопределя провеждането на интегриран модел на развитие основан на 
визията за модерно благоустройство. Интегрираното планиране, за разлика от сектор-
ното планиране, е процес, който обединява различни видове секторни планирания на 
различни нива, за да могат да се вземат стратегически решения и да се достигне до 
общо виждане за ресурсите и тяхното разпределение. В рамките на интегралното пла-
ниране всички икономически, социални, екологични и културни фактори се отчитат 
съвместно, за да насочват вземането на решения за благоустройството и за насърча-
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ване ефективното териториално развитие. Устойчивостта е свързана с дългосрочни 
подходи, ползите, осигурени от политиките за пространствено развитие, те трябва да 
имат дългосрочен характер и не трябва да са в разрез с други обществени политики и 
секторни действия. Това налага да изведем, че регионалната политика трябва да се 
фокусира върху всички онези възможности, които създават условия за устойчиво раз-
витие на населените места в съответната хоризонтална и вертикална йерархична под-
чиненост. Важните проблеми се очертават в посока на изискванията на населението 
по отношение на качеството на живота, плътността на застрояване, както и функцио-
нирането на устойчива регионална икономика със силен регионален бизнес. Така ре-
гионалната политика трябва да увеличи периметъра на своите компетенции по отно-
шение на разрешаването на градостроителните проблеми на градовете и фокусиране 
върху новите проблеми изведени от развитието на градовете и очертаващите се нови 
потребности на населението живеещо в тях. Подобен управленски подход създава 
условия за оптимално функциониране на съвременния град и нуждата от по-целена-
сочено и всеобхватно управление. Градовете трябва да се погрижат за насърчаване на 
своята конкурентоспособност и имидж, за да развият функции с висока икономичес-
ка добавена стойност и възможност за привличане на инвестиции. Специфичната за-
дача на градското управление е укрепване на развитите райони, съживяването на за-
падащи градски райони и на проблемните крайградски райони, като се справи не са-
мо с техните географски и екологични характеристики, но също и със социалните и 
икономическите възможности на обитателите, както и с тяхната социално-културна 
интеграция. Подходите, включващи осигуряването на жилища и социална инфра-
структура е свързана с процеса на програмиране и планиране на регионалната град-
ска политика в средносрочен и дългосрочен период. 

Ползите от регионалната политика, постигнати с ясен хоризонт на развитие и в 
частност от ресурсно интензивния модел на градско развитие, което характеризира 
ръста на промишлено развитите страни през ХХ век, имат и обратна страна. В наши-
те условия регионалната политика има и своите дефицити, най-вече с липсата на дос-
татъчно опит, създадена корупционна среда, реализацията на малко положителни 
практики и бавни темпове на реформи, които не способстват за засилване скоростта 
на подобряване на състоянието в регионалните икономики, а от там нивото на благо-
състояние в регионите и градските системи. В тази посока важен принос за извежда-
нето на проблемите на регионалното развитие има функционирането на Европей-
ската мрежа за наблюдение на устройството на територията (ESPON), която перио-
дично прави по-задълбочен анализ на въздействието на политиките на Европейския 
съюз върху териториалното сближаване, както и на причинно-следствените връзки за 
състоянието на регионите. По тези проблеми са изработени и се прилагат оперативни 
показатели, които редовно проследяват темповете на териториалното развитие и със-
тояние на регионалната инфраструктура. Важно значение има и Европейската 
програма за обмен и обучение, която насърчава устойчивото градско развитие 
(URBACT), която цели изграждане и развитие на мрежи между европейските градове 
с цел насърчаване на интелигентното развитие на градските системи и тяхното интег-
рирано управление. Програмата се съ-финансира от Европейския фонд за регионално 
развитие. В този контекст е важно да се търсят възможности за по-тясно сътрудни-
чество между програмите ESPON и URBACT, както и проекта „Статистика на евро-
пейските градове“ (Urban Audit) с цел да се реализират интегрирани регионални по-
литики и се преодолеят значителна част от дефицитите на регионалното развитие и 
се подобри фокуса на провежданата политика.  
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Посочените проблеми пред градското развитие и прилагането на регионалните 
политики налага те да бъдат ориентирани към устойчиви политики базирани на 
иновациите и добрите практики, прилагани от национални и градски власти през пос-
ледните десетилетия. В това отношение можем да приемем, че регионалната полити-
ка в новите условия придобива характеристиката целенасочена дейност фокусира-
на върху проучване, анализ, оценка и планиране на състоянието на всички населени 
места, на мрежата от населени места, както и на природната среда, чрез прила-
гане на серия от мерки и дейности свързани с преодоляване на регионалните раз-
личия.   

 
Същност и особености на регионалната политика на ЕС  
България като член на Европейския съюз е призвана да осъществява регионална 

политика в унисон с общите ценности на европейските народи и стремеж за преодо-
ляване на регионалните различия между отделните страни членки. Регионалната по-
литика на ЕС е основана на Глава XVII от Договора за Европейска общност7. Около 
една трета от целия бюджет на Европейския съюз се отделя за финансирането на 
тази програма, чиято главна цел е да намали икономическите различия между от-
делните региони в страните членки. Тя прехвърля ресурси от по-богатите към по-
бедните региони на ЕС, като едновременно подпомага икономическата интеграция 
и е инструмент на финансова солидарност. На практика регионалната политика за-
почва да се провежда след първото разширяване на Европейската общност (ЕО) през 
1973 г., когато е създаден и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР).  

Договорът за Европейския съюз от 1992 г. извежда икономическото и социалното 
сближаване като един от трите пилона на европейската конструкция, наравно с ико-
номическия и валутния съюз и единния вътрешен пазар8. Провеждането на политика 
за насърчаване на цялостното хармонично развитие, насочена към намаляване на раз-
ликите в степента на развитие на отделните региони чрез преразпределяне на финан-
сови ресурси, е израз на солидарността на страните членки. 

Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос. Чрез своята регио-
нална политика ЕС налага виждането за развитието, планирано на местно ниво. Кога-
то е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, ико-
номическия и валутния съюз. Европейската регионална политика е обща за всички 
страни-членки и се базира на финансовата солидарност и териториалното сближава-
не. На практика териториалното сближаване е основано на членове 2, 6, 16 и 158 от 
Договора за създаване на ЕО9. Във всички страни-членки програмите на ЕС имат 
мултипликационен ефект върху икономическите и социалните фактори, като по този 
начин стимулират развитието регионите и респективно регионалната икономика. Ре-
гионалната политика позволява на всички региони да спомогнат повишаването на 
конкурентоспособността на целия ЕС. 

В тази посока по отношение на регионалната политика трябва да се намери необ-
ходимият баланс между целенасоченото въздействие върху регионите и естествения 

                                                            
7 Виж. Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз (PDF), https://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:BG:PDF 
8 Договорът от Маастрихт или Маастрихтският договор (официално Договор за Европейски 
съюз) е подписан на 7 февруари 1992 г. в град Маастрихт, Холандия между членовете на Евро-
пейската икономическа общност и влиза в сила на 1 ноември 1993 г. по време на комисията 
Делор. 
9 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:BG:PDF 
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път за развитието на населените места. Необходимо е да се намери оптималната 
плоскост за развитие между населението, икономиката и територията със своите спе-
цифика и характеристика. Този баланс е базов фундамент, на който трябва да почива 
регионалната политика като определя жизнеността и перспективите за развитие на 
отделните териториални общности. За всяка национална държава е необходимо да 
изведе онези особености на регионалната политика, които да могат да активират про-
веждането на активни и устойчиви пространствени политики за регионално развитие, 
а оттам и за структуриране на устойчиви регионални общности, генериращи стаби-
лен и устойчив регионален модел на развитие. 

Европейският съюз може да увеличи усилията си в посока на повишаване на 
ефективността на политиката на регионално развитие и процеса на сближаване меж-
ду страните в него. Необходимо е да се отговори по-ефективно на нуждите за целена-
сочено въздействие върху регионите в ЕС. Това може да стане чрез извеждането на 
особеностите на отделните териториални системи, специфичните географски предиз-
викателства и възможности на подобряване на свързаността и взаимодействието 
между градовете. В общоевропейски контекст изборът на една специална цел на по-
литиката означава по-малко конкретни цели и опростеност при използването на пока-
затели. Затова в рамките на ЕС е необходимо да се засили регионалната политика 
посредством реализацията на повече териториални инструменти. Подобен подход е 
заложен от срещата на общността през 2004 г. в Ротердам, където се извежда потреб-
ността от провеждане на политика на териториално развитие, почиваща на по-добро-
то устройство на територията на ЕС. През 2005 г. в Люксембург с приемането на до-
кумента „Състояние на територията и перспективи за Европейския съюз“ се дефини-
рат и териториалните приоритети, които определят рамката на териториалната прог-
рама. Териториалната програма представлява стратегическа рамка, която определя 
приоритетите за териториално развитие на Европейския съюз. Тя допринася за ико-
номическия растеж и за устойчивото развитие, като засилва териториалното сближа-
ване, което може да се определи като способността на политиката на сближаване да 
се адаптира към специфичните нужди и особености на географските предизвикател-
ства и възможности за постигане на балансирано и устойчиво териториално развитие. 

Важно значение на регионалната политика има и Лайпцигската харта за устойчи-
ви европейски градове, която е документ на държавите-членки, отнасяща се до  
Европейската политика за развитие на градовете, и в своя ограничен смисъл за град-
ското планиране. Тя няма правна основа в учредителните договори на Европейския 
съюз (ЕС). Въпреки това, икономическото, социалното и териториалното сближаване 
на страните в съюза имат силно градско измерение и постановките в хартата имат 
важно значение за провеждането на регионалната политика. В Европейския съюз се 
прилагат редица общностни политики, свързани с територията, които оказват въздей-
ствие върху нея: това са политиката в областта на конкуренцията, трансевропейските 
транспортни мрежи, телекомуникациите и енергетиката, политиката в областта на 
околната среда, селскостопанската политика, политиката за научни изследвания и 
технологично развитие, както и  инвестиционната политика. На практика политиката 
на териториално сближаване е свързана с процеса на прилагане на целенасочени мер-
ки в областта на регионалната политика, които да водят до териториалното развитие. 
Тази политика за регионално развитие се приема като „териториално управление“. 
Наблюдават се също така големи разлики между държавите-членки в начина, по кой-
то се управляват градовете, тяхната автономност, предоставянето на правомощия и 
ангажирането им в националната политика от една страна и от друга участието на 
бизнеса в регионалното управление. В някои държави са въведени междинни адми-
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нистративни структури, за да се улесни връзката между публичния сектор и бизнеса 
по отношение на съвместното планиране и действието по стратегически въпроси или 
обща инфраструктура. Това налага в регионалната политика да се изведе  ангажимен-
та на публичния и частния сектор по проблемите на регионалното развитие и извеж-
дането на териториалните приоритети. Частният сектор (и особено предприемачите 
на местно и регионално ниво) и публичната администрация (по-специално местните 
и регионалните власти) трябва да действат заедно за по-добро оползотворяване на 
ключовите инвестиции в европейските региони. В това отношение за прилагане на 
ефективна регионална политика е необходимо да се мобилизира различният социален 
потенциал на регионите  за постигане на устойчив икономически растеж и създаване 
на работни места в ЕС. Необходимо е да се търсят възможности за извеждането на 
силните страни на всеки регион и град, за да може да се насърчи регионалното 
развитие. Това означава повече и по-силно регионално управление.  

Чрез подобряване на ефектите от регионалната политика в Европейския съюз мо-
же да се постигне подобряване на управлението на градовете и регионите. Проектите 
за пространствено развитие трябва да се изработват или контролират от публичните 
власти, за да повлияят положително на териториалното развитие в различен мащаб. 
Проектите за пространствено развитие обхващат инфраструктурни обекти, развитие 
на икономически и специфични дейности в различни територии, мерки за градско об-
новяване и възстановяване на нарушени екосистеми. На практика регионалната поли-
тика в Европейския съюз налага прилагане на стратегически и интегриран подход 
към териториалното развитие10. От друга страна, стратегиите за индивидуално разви-
тие на градовете и регионите трябва по-ясно да се впишат в националния и европей-
ския контекст. Важно е регионалните, националните и местните проблеми да са в 
тясна връзка с политиките на ЕС. Това важи с особена сила за политиката за развитие 
на селските райони, за политиката за околната среда и транспорта, както и за полити-
ката на сближаване на ЕС. Може да обобщим, че регионалната политика е насочена 
към регионите и градовете в ЕС, като води до повишаване на икономическия рас-
теж и на качеството на живота чрез стратегически инвестиции. Тя също така 
представлява активна форма на солидарност, посредством която помощта се 
насочва към по-слабо развитите региони. Регионалната политика на ЕС може да се 
определи като целенасочена инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на 
работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на 
качеството на живот и устойчивото развитие. В това отношение в европейската ре-
гионална политика доминира функционалният подход, при който човешките дейнос-
ти са обект на рационално обмисляне и калкулиране, включени в логиката на техно-
логичните процеси и намиране на решения, свързани със заобикалящата ни среда. От 
друга страна успешната регионалната политика се измерва с темповете на регионал-
но развитие на териториалните системи, преодоляване на регионалните различия и 
жизнеността на териториалните единици от различен йерархически ранг. 

 
Функционална характеристика на регионалната политика на България  
Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на развитие в България 

през последните няколко години. Създадена е нормативна база и институционална 
структура, натрупан е опит в процеса на планиране и координация между отделните 

                                                            
10 Виж. Младенов, Ч, И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Университетско 
издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 334 с., ISBN 954-577-294-8. 
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отрасли и сектори на националното стопанство. Прилагането на регионалната поли-
тика в България е съчетана в свързаността между устройството на територията и ре-
гионалното развитие. Можем да отбележим, че в България регионалното развитие се 
разглежда едновременно като провеждане на политики за повишаване благосъстоя-
нието в региона, така и упражняване на контрол върху устройственото планиране и 
управление на територията. В нашата страна регионалното развитие има силна ико-
номическа ориентация, въпреки че може да съдържа социални и културни аспекти. 
След членството на България в Европейския съюз в областта на регионалното разви-
тие все повече значение има регионалното планиране. Приема се, че процеса на ре-
гионално планиране като цяло допринася за регионалното развитие. Очертания мо-
дел на планиране включва приемането и реализирането на планове за развитие на 
национално, регионално и местно ниво със съответните устройствени схеми. Мо-
жем да констатираме, че този процес на планови документи може да се подобри като 
се пристъпи към оптимизиране на законодателството. Най-вече свързано с опростява-
не на редица регулаторни процеси и режими с цел създаване на условия за развитие 
на регионален бизнес и повишаване на регионалната икономическа активност на на-
селението в страната11.  

Съществен дефицит в България е, че районите за планиране не разполагат със 
собствени финансови ресурси и не са обособени като административни единици.  
Същевременно обособените 28 области  получават средства само за текущата си дей-
ност, но не разполагат със собствени финансови ресурси за реализация на областните 
планове за регионално развитие или реализацията на големи областни проекти. На 
практика липсата на свързващо звено между местната и централната власт в Бълга-
рия е вменена на областните управители, които обаче имат ограничени правомощия. 
Положително за нашата страна би било да се премине към въвеждане на регионално 
равнище. Това означава да се формират три основни нива за стратегически докумен-
ти – национално, регионално и общинско ниво. Целта на подобна промяна преодоля-
ване на дефицита на районите за планиране и създаване на работещи регионални 
структури, които може да развиват регионите. От друга страна така ще се създадат 
предпоставки за формиране на регионални бюджети, които да имат структурно зна-
чение и да бъдат надежден механизъм за провеждането на регионалната политика. В 
допълнение формирането на приходите на общините е твърде централизиран процес 
и като цяло приходите за са ограничени, което не дава възможност за провеждането 
на силна регионална политика. Поради тази причина местните власти се оценяват ка-
то не особено надежден партньор при съфинансирането на проекти с бизнеса. Въз-
можностите за публично-частни партньорства са също доста ограничени. Изборът на 
частни лица обикновено се прави въз основа на конкурс. Ролята на публичното лице 
е да гарантира, че обществените интереси се спазват в операцията. За тази цел в дого-
вора са предвидени точно задачите, които се изпълняват от частни лица, във вид на 
услуги, които трябва да бъдат извършени, капиталът който трябва да бъде инвести-
ран и нормите за сигурност да бъдат спазени. Частните лица като цяло допринасят за 
постигане на справедливост и/или за предоставянето на услуги. Има много различни 
форми на публично-частни партньорства (например концесии). За съжаление в 
България има наслоени проблеми при взаимодействието между местния и регионален 

                                                            
11 Виж. Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни – от-
правна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионално икономическо сътрудничество и 
интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, т. 2, с. 109- 113, ISBN 954-23-
0114-6 
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бизнес и публичния сектор, което оказва негативно влияние върху  провеждането на 
политиката за регионално развитие 

На практика В България не са реализирани целите, свързани с балансиране на на-
ционалните, регионалните и местните интереси и приоритети. Почти не се забелязва 
смекчаване на регионалните различия в заетостта, доходите на населението и въз-
можностите за развитие. В пространствено отношение липсва напредък по отно-
шение на отваряне на националното пространство към съседните държави с цел по-
добряване на социално-икономическото развитие и развитие на регионалния бизнес. 
Има много недовършени проекти и нерешени  проблеми на регионално и местно ни-
во, както и по отношение на трансгранично сътрудничество. Например трябва да се 
пристъпи  към бързото построяване на „Дунав мост 3“ и „Дунав мост 4“, разширя-
ване на ГКПП „Маказа“, отваряне на ГКПП „Рудозем“, построяването на тунелите 
„Петрохан“ и „Шипка“ които да обслужват по-голям товаропоток, а не само пътни 
превозни средства до 3,5 тона. Липсва и нужната гъвкавост при ефективността на 
публичните инвестиции от български и чуждестранни финансови институции, както 
и между секторната координация. Положителен е опитът чрез вътрешни ресурси да 
се изгради АМ „Хемус“, но почти не се работи по изграждането на скоростен път в 
направлението София-Карлово-Казанлък-Сливен-Карнобат-Айтос, АМ „Рила“, АМ 
„Черно море“ и др.  

Регионалното развитие на общините в България през последните 10 години се за-
бавя, влошава се и свързаността между общинските центрове и с прилежащите им 
селски райони. Остава открит и проблемът с развитието на селските райони, които не 
са в непосредствена близост с големите градове включват малки и средни градове. 
Периферните райони по принцип имат по-нисък икономически потенциал и достъп-
ност от централните райони. В последните години е налице трайна тенденция на об-
що намаляване на населението на България. В селските райони тя е силно изпревар-
ваща в сравнение с градските. Една от причините за това е много по-ниският естест-
вен прираст в селските общини. Раждаемостта в селските райони се доближава до та-
зи в градските, но смъртността в тях силно превишава тази за градските общини, кое-
то води до значителна разлика в естествения прираст. Друга причина за обезлюдява-
нето на селските райони е миграцията на част от населението им към градовете и в 
чужбина, предизвикана от високата безработица и ниския жизнен стандарт в тези ра-
йони. Селските райони заемат 81,4% от територията на страната. С най-голяма площ 
на селските общини е Южен централен район, а с най-малък – Северен централен. С 
най-висок относителен дял на селските територии в общата площ на района е Северо-
източният регион (88,4%), а с най-нисък е Северен централен (73,6%). В селските ра-
йони съществуват изключително ограничени възможности за отдих, възстановяване, 
култура и спорт, което ограничава развитието на човешкия капитал и отдръпването 
на младото население. Селските райони се нуждаят от инвестиции и специални мер-
ки за подобряване на социално-икономическото им развитие. Въпреки благоприятни-
те почвено климатични условия, делът на производството на плодове, зеленчуци и 
вина в България е най-нисък в сравнение с останалите страни и по-нисък от средните 
стойности в ЕС.  

За преодоляването на тези отрицателни тенденции е необходимо промяна във фи-
лософията на регионалната политика трябва да води до развитие на балансирана и 
полицентрична градоустройствена система и на ново партньорство между градските 
и селските райони. Констатират се ясно изразени различия и на вътрешнорегионално 
ниво. По-благоприятна е стопанската конюнктура само в областните градове и при-
лежащите икономически зони, благодарение на вътрешните и външните производст-
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вени инвестиции и по-добрите условия за предприемачество и бизнес, докато в мал-
ките и средните общини, които не разполагат с по-значителен финансов и човешки 
потенциал, икономическите дейности са съсредоточени в сферата на услугите и тър-
говията. Вътрешнорегионалните различия са един от основните проблеми за постига-
нето на устойчиво регионално развитие. Пред тези негативни предизвикателства е 
необходимо да търсим работещи политики за регионално развитие12.  

 
Насоченост и фокусираност на регионалната политика в България 
За извеждането на регионалната политика като приоритет за нашата страна е не-

обходимо рамкирането на един по-голям период като например от 2021-2034 г. Това 
е необходимо да се засили ролята на българските региони и да се съхрани потенциал 
на общините с население до 35 хиляди души. В България това са около 217 общини, 
чиито общински центрове да имат ролята регионални центрове с цел да дадат добаве-
на стойност за другите населени места намиращи се в периферни райони, или със 
специфични затруднение или нужди, дължащи се на географските. С цел да се улесни 
този процес, инфраструктурната мрежа в и между регионите в България трябва не-
прекъснато да се разширява и модернизира. Друго важно условие в тази посока е да 
се диверсифицира между териториално управление и потребности на селските и 
градските общини в България. Това означава например решенията за инвестира-
не на регионално равнище следва да се вземат по взаимно съгласие между страните 
от публичния и частния сектор. В този контекст местните власти от различен мащаб 
могат да образуват доброволни сдружения и да допринесат например за провеждане 
на съвместни пазарни дейности и за разработване на съвместни стратегии за разреша-
ване на общи проблеми. На фона на демографската промяна властите, които са из-
правени пред миграцията на младите хора, трябва да си сътрудничат тясно за поддър-
жане на привлекателни услуги и инфраструктури. Това сътрудничество предполага 
ново политическо измерение. За неговото укрепване ще са необходими нови форми 
на териториално управление за българските региони. В общ план бихме е необходи-
мо да създадем възможности за разгръщане на новаторския потенциал за икономи-
ческо развитие въз основа на опита от успешното партньорство и от политическото 
сътрудничество. Друг важен дефицит, който все още не е решен е подкрепа на 
укрепване и разширяване на трансевропейските мрежи преминаващи през 
България. На практика мобилността и достъпността са основни предварителни ус-
ловия за икономическото развитие във всички региони. За да се отговори на нуждите 
от мобилност в рамките на развитие на българската територия е необходимо да се га-
рантира интегрирано и устойчиво развитие на мултимодални транспортни системи за 
пътници и за товари. Нуждаем се от железопътни, пътни и въздушни мрежи с доста-
тъчен капацитет (включително мрежа от действащи регионални летища), ефективни 
морски, крайбрежни и вътрешни водни пътища, и мрежа от второстепенни пътища 
(свързващи градските центрове с техните хинтерланди), както и ефективно управле-
ние на преноса на товари. България трябва да засили подобряване на електрифика-
цията на жп. транспорта, развитие на летищата при Русе, Силистра, Търговище, 
Кърджали, Гоце Делчев, Габровница и Видин. Проектиране на скоростни пътища в 
направлението Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово, Ловеч-Троян-Кърнаре-Карлово-
Пловдив, Горна Малина-Пирдоп-Карлово-Казанлък-Сливен-Айтос-Карнобат-Ветрен, 

                                                            
12 Виж. Димов, Н.(2000) „Географското пространство и регионалното развитие на България: 
новите измерения през ХХI век. Доклади от научна конференция Китен. 2000 
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Монтана-Плевен-Свищов, Плевен-Бяла-Разград-Шумен, Кубрат-Исперих-Дулово-
Тервел-Добрич-Кардам, чрез тези скоростни пътища, ще се подобри регионалната 
свързаност, както и могат да се реализират общи интегрирани подходи и стратегии за 
регионите, за справяне с природните рискове, предотвратяване или намаляване на 
емисиите на газове от парниковия ефект и адаптиране към изменението на климата. 
Трябва да се положат допълнителни усилия за доразвиване и засилване на политика-
та на териториално сближаване. Време е да се мисли за изграждане на ефективни 
връзки между Пловдив и Русе, Стара Загора-Плевен, Бургас-Варна, която да наложи 
ефективен модел на регионална свързаност.  Подобна вътрешна структура на ре-
гионалната инфраструктура, ще увеличи икономическата активност. На практика ре-
гионалната политика има за цел да разшири обхвата чрез регионалната свързаност за 
прилагане интегрираното управление на градските системи, както и на крайбрежните 
и планински райони, управление на технологичните зони и паркове, подобряване на 
териториалното прогнозиране при функциониране на териториалните системи13.  

В новия програмен период 2021-2027 г.  на ниво региони трябва да се развият но-
ви форми на организация на управлението чрез укрепване регионалните системи и 
насърчаването на екологичното развитие съобразено с наличните културни и възмож-
ността за възстановяване на демографския потенциал. Това може да бъде особено 
силна перспектива за развитие на регионите в рамките на Дунавската равнина, Пред-
балкан, Добруджа, Задбалканските котловини, Родопите, Странджа и Сакар. Затова 
посредством координирани управленски мерки и подходящо инфраструктурно разви-
тие трябва да се стимулират „културни пътища и мрежи“, както и всякакви други те-
риториални проекти от значение за природното и културно наследство. Необходимо 
е да се очертае кръг от териториални инструменти, обхващащи различни територии, с 
определен минимален набор от изисквания за моделирането на регионалната среда. 
Важно е да отбележим, че регионалната политика в България трябва да се основана 
на принципа „обитаване-достъпност (транспорт)-труд”. Това на практика е израз от 
визията за провеждането на регионална политика базирана на взаимоотношението 
„население-пространство-икономика” и задава неговия израз за потребност от поли-
тика за регионално развитие. Образно казано, населението и икономиката са двата 
полюса, между които се осъществява регионалната политика, която е видима чрез 
пространствената промяна. 

В регионалното развитие значим фактор е взаимодействието „демография-иконо-
мика-пространство”, което характеризира ефективността на регионалната политика и 
възможности за развитие на българската територия14. В настоящият момент същест-
вен дефицит е, че районите за планиране се формират на основата на областите в 
зависимост от географското им разположение, териториалното устройство и броя на 
населението. На практика не се вземат под внимание регионалните икономически 
характеристики, перспективите за развитие и транспортната ориентация. От друга 
страна районите за планиране нямат своите институционални форми, а от там и въз-
можности за провеждането на регионална политика на мезоравнище.  

 
 

                                                            
13 Виж. Шишманова, М. Проблеми на периферните райони в България, сборник от доклади 
География и регионално развитие, София 2010, НИИГ, БАН, стр. 525-529.  
14 Виж. Колев, Б. Националното географско пространство на Република България. Изд. Херон 
Прес, С., 123 с. / Kolev, B. (2008) National geographic space of Republic of Bulgaria. Heron Press, 
Sofia, 123 p. (Bg)  
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Заключение  
От направеното изложение можем да изведем, че регионалната политика има 

своята значима роля при управлението на териториалните системи и влияе върху раз-
витието на урбанизираните територии. От изложението е видно, че глобалното разви-
тие е основано на развитието на урбанизираните системи, но регионалната политика 
има своя всеобхватен характер. Видно е в глобален и регионален план че светът тряб-
ва да се фокусира върху насърчаване на политиките за регионално развитие. Регио-
налната политика трябва да се основава на добро взаимодействие между бизнеса и 
местната власт. Трябва да се развива процеса на стратегическата и плановата дей-
ност, която да изразява интересите, както на публичния сектор, така и на бизнеса в 
съответната териториална система. Публичното управление трябва да възприема ре-
гионалната политика като средство за налагане на работещ модел на местно ниво ба-
зиран на регулаторните режими и работещ бюджет. На практика Европейския съюз 
извежда като приоритет регионалната политика, но тя трябва да бъде осъзната от вся-
ка национална държава, за да се превърне в глобален приоритет и да има съответната 
ефективност при развитието на териториалните системи.  

Необходимостта от извеждането на регионалната политика като същински при-
оритет налага отделните подходи при нейната реализация да представляват опре-
делен набор от практики за разрешаване на даден местен или регионален социално-
икономически проблем или адаптирането на региона към темповете на развитите ре-
гиони в глобалното пространство. В голяма степен провеждането на регионалната 
политика е възможност  да насърчим ефективното управление на регионалното раз-
витие, което задава към всеки регион или териториална система да залага минимал-
ния „гарантиран регионален растеж” като условие за динамично равновесие в регио-
налната икономиката, съобразен с минималните потребности за социално-икономи-
ческото развитие на отделната териториална общност.  Същевременно политиката на 
социално-икономическо развитие трябва да почива и на „естествения регионален 
растеж”, който да се базира на натрупаната житейска традиция в развитието на от-
делната териториална общност и показва реалното състояние на социално-икономи-
ческото развитие на съответната териториалната общност. 

Главното предизвикателство сега е да бъде намерен баланса между приоритетите 
на отделните общини, области и планови региони, както и разрешаване на най-важ-
ните за тях проблеми. В голяма степен развитието на български региони и области 
трябва да кореспондира с националните приоритети и разбирания за устойчиво ре-
гионално развитие на България рамките на Европейския съюз. Така в  периода 2021-
2027 г. трябва да се търсят възможности за насърчаване на предприемаческата ини-
циатива и засилване на регионалната идентичност на регионите, градовете и селата 
на България.  

 
Използвана литература: 
 

1. Владев, И., Р. Владева. (2002) Индекс на човешко развитие на България и Бал-
канските страни – отправна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионално 
икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, 
Свищов, т. 2, с. 109-113, ISBN 954-23-0114-6 

2. Димов, Н.(2000) „Географското пространство и регионалното развитие на Бълга-
рия: новите измерения през ХХI век. Доклади от научна конференция Китен. 
2000  



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

91 

3. Гешев, Г. (1999) Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в 
република България, Географски институт, БАН, Югозападен университет 
Неофит Рилски. с.12-23 

4. Джилджов, Ал., В. Маринов (1998) „Политиката на регионално развитие в про-
цеса на присъединяване към ЕС. Сравнителен преглед. IEWS, ФРМС, София, 
1998 г. 

5. Колев, Б. Националното географско пространство на Република България. Изд. 
Херон Прес, С., 123 с. / Kolev, B. (2008) National geographic space of Republic of 
Bulgaria. Heron Press, Sofia, 123 p. (Bg)  

6. Карастоянов, С (1994) Промените в Европа и света и отражението им върху съв-
ременното геополитическо положение на България и страните от балканския по-
луостров – един завет №4 1994 г. 

7. Карастоянов, С. Политическа география, Геополитика и Геостратегия. Из. „Св. 
Кл. Охридски” 

8. Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз (PDF) 
9. Каракашев Хр. (1993) Икономически и социални тенденции в обединяваща се 

Европа обучение по география кн.1 1993. 
10. Младенов, Ч, И. Владев (2005) География на страни от Европейския съюз, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 334 с., 
ISBN 954-577-294-8 

11. Маринов, В (2000) Особености на районите за планиране – В ролята на районите 
за планиране в процеса на регионално развитие и избор на приоритети инфра-
структурни обекти и регионализация. С 2000 г. 

12. Панушев, А. (1991) Особености на регионалната политика – Икономическа ми-
съл С. БАН. бр.1 

13. Петров, К. Параметрите на икономическия упадък и възможностите за развитие 
на българските региони, сп. Геополитика, достъпно в http://geopolitica.eu/, бр.4, 
2015. 

14. Шишманова, М. Проблеми на периферните райони в България, сборник от 
доклади География и регионално развитие, София 2010, НИИГ, БАН, стр-525-529  

15. Patarchanov, Pl. Spatia differentiation of mountain areas, New knowledge journal of 
scence, ISSN 1314 -5703, Anniversary international scientific and applied conference – 
UARD, BULGARIA, 39-44 

16. Brian, Hayes Infrastructure: A Field Guide to the Industrial LandscapePublisher: W. 
W. Norton & Co., Publication 2014, ISBN: 978-0-393-34983-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

92 
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KIBER ATTAKES – THE MODERN TERRORISM IN THE 

TOURISM CONTEXT 
 

Zlatina Karadzhova 
 
 
Резюме: Съвременната икономика на знанието не само зависи, но и се развива все 
по-перспективно в нови направления, свързани с интензивното използване на инфор-
мационните технологии, софтуерни системи за управление, както и на ефективни 
процеси, базирани на дигиталните инфраструктури. Кибер атаките са директна 
заплаха за сигурността на гражданите и функциониране на държавата, икономи-
ката, обществото, науката и образованието. Те могат да бъдат извършени от раз-
стояние, с прости и ефективни механизми и минимални ресурси, да причинят значи-
телни поражения с нанасяне на материални и дори човешки загуби. Кибер атаките 
нямат национални, културни или юридически граници. 
Целта на доклада е да заостри вниманието към атаките в интернет пространст-
вото, като алтернативна форма на тероризма и тяхното отражение върху туризма. 
Ключови думи: кибер атаки, тероризъм, електронен бизнес, туризъм. 
 
Abstarct: The modern knowledge economy not only depends, but also develops more and 
more prospectively in new directions related to the intensive use of information 
technologies, software management systems as well as efficient processes based on digital 
infrastructures. Cyber attacks are a direct threat to the security of citizens and the 
functioning of the state, economy, society, science and education. They can be done at a 
distance, with simple and effective mechanisms and minimal resources, causing 
considerable damage with material and even human losses. Cyber attacks do not have 
national, cultural or legal borders. 
The aim of the report is to raise awareness of online attacks as an alternative form of 
terrorism and their impact on tourism. 
Key words: cyber attacks, terrorism, e-business, tourism. 
 

 
УВОД 
Информацията е най-ценният актив в 21-ви век. Нейното опазване отдавна се е 

превърнало в ключов приоритет за всички компании, организации и институции по 
света, като тази тенденция навлиза все по-усилено и у нас. Доклад на „Gartner“ 
[8]сочи, че през 2017 г. за информационна сигурност в световен мащаб са похарчени 
над 90 млрд. долара, което е ръст от 7,6% в сравнение с 2016 г. Според друг доклад 
на „Cybersecurity Ventures“ [9] за опазване на информацията през 2017 г. са похарче-
ни 120 млрд. долара. 
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Развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и дигита-
лизацията като глобален феномен промениха характера на съвременните общества от 
„технологични“ в „информационни“ в качествено нова, информационна ера. Държа-
вата, бизнесът и гражданите разчитат на лесен достъп и надеждно функциониране на 
комуникационните и информационните системи и технологии и Интернет средата, 
или на новото пространство, в което вече живеем и се развиваме – кибер пространст-
вото. Кибер пространството е електронният или „виртуален“ свят от взаимосвързани 
комуникационни и информационни системи, в чиито мрежи глобалната общност от 
над 3 милиарда граждани, или повече от 45% от населението на земята обменя ин-
формация, идеи, услуги, бизнес и приятелство, без територии и граници. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА 
Модерните общества развиват и използват все по-целенасочено възможностите 

на кибер пространството и ИКТ за развитие във всички сфери – икономика, социален 
живот, култура, наука и образование, политически живот. Под ефективност на инова-
ционните технологии трябва да се разбира интензивността на дейностите по разра-
ботка и внедряване на нови или усъвършенствани продукти и технологии в организа-
цията. Самият процес на внедряване на иновационни подходи в стратегическото й 
управление се явява способ за реално достигане и реализиране на целите на пред-
приятието, обезпечаващи неговото конкурентно преимущество. [7] Дигиталните ин-
фраструктури се превръщат в гръбнак, или критичен фактор за управлението и нор-
малното функциониране на всички ресурси и системи с национално значение, на мо-
дерна и иновативна икономика, прозрачно управление, на модерно и демократично 
гражданско общество. 

Туризмът е един модерен икономически отрасъл. Той е най-бързо развиващата се 
икономика и зависи изключително много от развитието на модерните технологии. 
Широко разпространено е мнението, че интернет и технологичните иновации рево-
люционизират туристическата индустрия повече от всеки друг фактор през последни-
те десетилетия – не само по линия информираност, но и от гледна точка на достъп до 
продукти, услуги и дестинации, начин на потребление и др., като това се отразява на 
цялостния процес на туристическото потребление – от взимането на решение за по-
чивка до последващите продажби. [1] 

Туристическата индустрия като социално-икономическа сфера, подлежи на влия-
ние от външната среда, затова и използването на принципите на стратегическо управ-
ление се явява необходимост. [5] Къде са подводните камъни, какъв е риска, какви са 
заплахите от постоянното развитие на електронните бизнес комуникации и как би 
следвало да се предпазим? Ще се опитам да дам отговор на тези въпроси, но нека 
първо видим какви са формите на електронен бизнес в туризма. 

 
ФОРМИ НА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС В ТУРИЗМА 
Процесите на е-бизнеса в туризма се фокусират главно върху клиентите под 

формата на електронен маркетинг и продажби. Най-популярни на този етап са он-
лайн резервациите и покупките на самолетни билети, нощувки и туристически па-
кети. Все по-широко се използват и онлайн покупките на тези продукти. Изграждане-
то на цялостна представа за съвременен мениджмънт се постига със задълбочено 
вникване в същността на процесите в е-бизнеса – постигане на икономическа и тех-
нологична ефективност [4] Практиката показва, че автоматизацията на вътрешните 
бизнес процеси в туристическия отрасъл е по-слабо застъпена отколкото в производ-
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ствените сектори. Тя се изразява в използването преди всичко на отделни счетоводни 
програмни продукти, а не на интегрирани системи за фирмено управление от типа на 
ERP (Enterprise Resource Planning) системите. Причината за това е преди всичко фи-
нансова, тъй като последните са доста скъпи и намират приложение главно в големи 
фирми и компании.  

Най-разпространените форми на е-бизнес в туризма са следните:  
1. Електронна (Интернет) търговия – Покупко-продажба на стоки и услуги пос-

редством компютърна мрежа (най-често Интернет). 
2. Електронен (Интернет) маркетинг – Интернет средства за анализ и изследване 

на пазара – продукти, цени, клиенти и конкуренти. 
3. Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (Customer 

Relationship Management – CRM) – Събира информация за клиентите в централизира-
на база от данни и създава по – тесни взаимоотношения с тях с цел задържането им за 
дълго време. 

4. Системи за планиране на фирмените ресурси (Enterprise Resource Planning – 
ERP) – Интегрирана система за управление на всички бизнес операции, материални, 
трудови и финансови ресурси на предприятието въз основа на единна база от данни. 

5. Електронни разплащания и електронно фактуриране (electronic invoicing – e e-
invoicing) – Създаване и изпращане на електронни фактури и други платежни доку-
менти и превеждане на суми по електронен път. 

6. Системи за управление на веригата за доставки (Supply chain management – 
SCM) – Управление на цялостната верига, по която суровините се превръщат в стоки 
и стигат до крайните потребители. 

7. Интелигентни бизнес решения (Business Intelligence – BI) – Процес и техноло-
гия за извличане и предоставяне на знания за анализ и прогнозиране на бизнеса. 

 
Специални технически стандарти улесняват обмена на данни между компаниите. 

Софтуерните решения на Електронният бизнес позволява интеграция на вътрешно - 
фирмени и междуфирмени бизнес процеси. Той може да се раздели на три категории: 

1.   Вътрешни бизнес системи: 
1.1 Управление на взаимоотношения с клиенти. 
1.2 Планиране на ресурсите на предприятието. 
1.3 Системи за управление на документи. 
1.4 Управление на човешките ресурси. 
2.   Фирмена комуникация и сработване: 
2.1 VoIP (Пренос на глас и данни по интернет). 
2.2 Системи за управление на съдържанието. 
2.3 Електронна поща. 
2.4 Гласови съобщения. 
2.5 Уеб базирани конференции в реално време. 
2.6 Цифрови работни потоци (Управление на бизнес процесите). 
3.  Електронна търговия – Business – to - business електронна търговия (B2B) 

или Business – to - customer електронна търговия (B2C): 
3.1 Интернет магазини. 
3.2 Управление на веригите за предлагане. 
3.3 Онлайн-маркетинг (маркетинг в реално време). 
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Онлайн пазаруването е процесът, при който потребителите купуват продукти и 
услуги през интернет. Онлайн магазин, е-магазин, е-верига, интернет магазин, уеб-
магазин, онлайн верига или виртуална верига поражда физическа аналогия от покуп-
ки на продукти и услуги от продавачи на дребно и в търговски центрове – mall. Мета-
фората с онлайн каталога също се използва по аналогия с каталозите за поръчка по 
пощата. Всички видове вериги имат уеб страници за продажба на дребно, включващи 
тези които имат и тези които нямат книжни каталози и рекламни материали. 

Електронна доставка, покупка или продажба на стоки и услуги чрез интернет 
както и други информационни и мрежови системи като обмяна на електронни данни 
и фирмено планиране на ресурсите. В обичайния случай, електронната доставка поз-
волява квалифицирани или регистрирани потребители да търсят купувачи или прода-
вачи на стоки и услуги. В зависимост от подхода продавачите или купувачите могат 
да конкретизират разходите или да отправят цени. Транзакциите могат да бъдат ини-
циирани и завършени. Онлайн покупките могат да бъдат придружени с ценови от-
стъпки и специални предложения. Софтуерът за електронна доставка прави възмож-
ни автоматизираните покупки и продажби. Участващите компании очакват да имат 
възможност за по-ефективен контрол върху инвентара, ограничавайки разноските за 
търговски представители и подобрявайки на производствените цикли. Електронната 
доставка се очаква да бъде интегрирана с тенденция към компютъризираното управ-
ление на вериги на предлагане.[14] 

Друг иновационен процес е бизнес стратегия за подбор и управление на взаимо-
отношенията с клиентите (Customer Relatioinship Management – CRM). Предназначе-
нието на CRM системата е да събира цялата информация за клиентите и нейната 
централизирана обработка, а резултатите от анализа на тези данни се използват в 
маркетинга. Така, анализирайки поведението на клиентите по възрастови групи, спе-
циално положение и др., туристическата фирма може да предложи индивидуални 
продукти и услуги на всеки турист, съобразявайки се с неговите предпочитания. 
Нещо повече, CRM извлича знания за клиентското поведение (customer intelligence), 
чрез които се диференцират нуждите на всеки клиент и се повишава качеството на 
услугите, които той получава.  

При Web базираните call-центрове връзката с клиентите се осъществява чрез  
e-mail, чат, телефонна и видео връзка в реално време. Особено ефективна е самонаст-
ройващата се система Web Collaboration, която позволява автоматично синхронизира-
не на браузърите на клиентите и туристическите агенти. Чрез нея агентите помагат на 
клиентите да разгледат туристическия уебсайт и да намерят необходимата им инфор-
мация. Освен това те дават съвет, отговарят на въпроси и подпомагат вземането на 
решение от страна на клиента. На практика се получава една многопластова директна 
връзка с клиента в реално време, което осигурява високо качество на услугите, подо-
брява ефективността на бизнеса и се печелят лоялни клиенти. 

Системите за планиране на фирмените ресурси (Enterprise Resource Planning – 
ERP) са ефективно софтуерно решение, което интегрира и покрива всички по-важни 
бизнес дейности, като планиране на произвежданите продукти и услуги, управление 
на запасите, проследяване на поръчките, управление на персонала, финанси, управле-
ние на проекти и др. Най-подходящи условия за тяхното използване съществуват в 
хотелиерството, като осигуряват бекофиса. Например системата „Fidelio”, чрез която 
рецепционистът може директно да направи резервация по време и след телефонното 
обаждане на клиента. ERP системите могат да играят важна роля и при взаимодейст-
вието между туроператорите и хотелите, като в последните те се използват в по-
голяма степен. 
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Електронното фактуриране (electronic invoicing – e – invoicing) представлява за-
мяна на традиционните фактури с електронно генерирани и изпратени такива при 
осъществяването на компютърно опосредствани транзакции между продавачите и ку-
пувачите. Практически е-фактурирането се осъществява паралелно с електронните 
разплащания. Чрез него се намаляват разходите и на двете страни, участващи в тран-
закцията. Поради това, че процесът по създаването на електронните фактури е стан-
дартизиран, електронните формуляри се обработват много по-бързо и се избягва ста-
налото традиционно забавяне на класическите хартиени фактури. В днешно време 
почти всички фирми в туристическия сектор изпращат и поръчките си по електронен 
път. Особено голям акцент се очертава отново при туристическите агенции и туропе-
раторите – 80% от тях практикуват онлайн доставките. Това е предопределено от 
природата на тяхната дейност, която е ориентирана към класическите посреднически 
функции между доставчиците на туристическите продукти и услуги и клиентите. Ос-
новно те се използват за намиране на нови доставчици в интернет пространството, за 
приканване на доставчиците да оферират пазарните цени, за изпращане на поръчки и 
др. Като цяло това рационализира и повишава прозрачността на пазара на туристи-
ческите продукти и услуги. 

Най-голям ефект от тази дейност се достига посредством внедряване на системи 
за управление на веригата за доставки (Supply chain management – SCM). Мобилният 
бизнес е една нова и многообещаваща тенденция, която съчетава в едно цяло елек-
тронния бизнес, Интернет и безжичните технологии. Мобилността създава уникални 
предимства за туристическия бизнес свързани със свободата на движение  с възмож-
ността за заявка на туристически продукти и услуги по време на пътуване. Мобилни-
те компютърни устройства от тип PDA (персонален цифров помощник), smart phones 
(умни телефони) и др. имат способността да комуникират без кабели и да обменят 
данни по между си посредством всякакъв вид мрежи. В допълнение и с развитието на 
международния транспорт, вече новите и по-далечни дестинации стават достъпни по 
ефективен начин от финансова и времева гледна точка, което способства за развитие-
то на международния туризъм на база повишаване трансперантността и мобилността 
на туристическия продукт. [2] 

Успешната реализация на мобилните решения зависи до голяма степен от използ-
ването на средства за синхронизация с базата от данни и достъп до фирмените сър-
въри чрез безжична връзка. Друга важна характеристика на мобилната инфраструк-
тура е защитата на предаваните данни и надеждната идентификация на потребителите. 

От описаното по-горе разбрахме, че туризма е изключително обвързан с модер-
ните технологии, но дали данните, с които оперираме са надеждно защитени и какви 
са заплахите за информацията и как би следвало да я опазим? 

Гражданите и обществото разчитат на достоверна и надеждна информация в ин-
тернет пространството, но също така имат нужда от доверие и защита на персонал-
ните данни, на дигиталното „аз“, както и на адекватна защита на човешките права и 
свободи в кибер пространството.  

 
КИБЕР АТАКИТЕ В КОНТЕКСТА НА ТУРИЗМА 
Кибер пространството предоставя практически неограничени възможности за 

развитие на общество и бизнеса, но нарастващата и необратима дигитална зависи-
мост на основните функции и дейности на обществото ера, поражда нови значими  
рискове и заплахи. Умишлени или неумишлени действия могат да доведат до ком-
прометиране на системи за управление и устройства, касаещи критичната инфра-
структура или приложните системи, да възпрепятстват нормалното им функционира-
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не или чрез нерегламентирано проникване  да манипулират или извличат данни и ин-
формация. Начините за откриване или блокиране на тези възможности не са традици-
онни и изискват нова култура на взаимодействие между участниците в кибер прост-
ранството.  

Съвременната икономика на знанието не само зависи, но и се развива все по-
перспективно в нови направления свързани с интензивното използване на информа-
ционните технологии, софтуерни системи за управление, както и на ефективни про-
цеси, базирани на дигиталните инфраструктури. Веригите за доставки (или веригите 
за създаване на стойност) работят чрез информационните си системи и през Интер-
нет. Така към бизнес рисковете се добавят нови, кибер рискове с ключово значение, 
игнорирането на които може да доведе до катастрофални резултати.  

Кибер атаките са директна заплаха за сигурността на гражданите и функционира-
не на държавата, икономиката, обществото, науката и образованието. Те могат да бъ-
дат извършени от разстояние, с прости и ефективни механизми и минимални ресур-
си, да причинят значителни поражения с нанасяне на материални и дори човешки за-
губи. Кибер атаките нямат национални, културни или юридически граници. Рискове-
те и заплахите в кибер пространството са трудни за дефиниране поради сложността 
за определяне на източника на въздействие, целите и мотивите, бързото ескалиране 
на заплахата и трудно предвидимите перспективи за развитие, сложността и интен-
зивността на съвременните комуникационни и информационни процеси, динамиката 
на логическите и физическите връзки и неопределеността на процесите. Сред най-се-
риозните деструктивни въздействия са тези от хибриден характер – комбинация от 
кибер атака и физическа атака, кибер атака целяща критичен кинетичен процес, ки-
бер атака по време на природно бедствие или неизправност в критични системи. Ед-
накво засегнати от случайни кибер инциденти или целенасочени кибер атаки са пуб-
личният и частният сектор, както и цялото общество в Република България. [12] 

Кибер атаките с най-голям потенциал за нанасяне на значителни щети са срещу 
различни критични инфраструктури (КИ) и уязвимости на техните системи за управ-
ление и комуникация. Нарушение в работата на общата и споделена критична кому-
никационна и информационна инфраструктура (ККИИ)оказва изключително въздей-
ствие върху обществото с непредвидими и потенциално катастрофални последици. 
Свързаността и зависимостта в кибер пространството позволяват пробивът в сигур-
ността или дефект на една комуникационна и информационна система от даден сек-
тор да доведе до каскаден ефект  и отказ в други, отново със сериозни възможни пос-
ледици и вреда на жизненоважни услуги.  

Източници на организирани кибер атаки може да са държавни, военни и терори-
стични организации, индустриален шпионаж, кибер престъпници. Мотивацията вари-
ра от икономически ползи до любопитство или хулиганство, демонстриране на над-
мощие и др. Значителна част от кибер атаките са престъпления с цел финансови об-
лаги от различно естество. Кибер атаки се извършват и с цел тормоз, измама, разпро-
странение на детска порнография, нарушаване на права на интелектуална собстве-
ност. По природа те са „асиметрични“ – с малки усилия и инвестиции могат да бъдат 
нанесени огромни поражения, при това не винаги предсказуеми. Кибер пространст-
вото е привлекателно за престъпниците поради отдалечения достъп, липсата на ефек-
тивно правораздаване по отношение на кибер престъпленията. Улесняващи фактори 
са анонимността, недостатъчните международни регулации, неинформираността и 
небрежността на собствениците на информационни системи и крайните потребители. 
Противодействието срещу кибер престъпността се усложнява от разнообразието на 
атаки, очаквани поражения и мотивация на хората, извършващи атаките. В послед-
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ните години действията на кибер престъпниците са далеч по-изтънчени, поради при-
добитите значителни ресурси и капацитет, усъвършенстване на организационните и 
„бизнес“ структури, разпределението на роли и взаимодействието между криминални 
мрежи.   

Източник на заплаха от особено голям мащаб са държави с тоталитарни режими 
и такива с неукрепнала демократична система, с доктрина за водене на информаци-
онни, кибер и хибридни войни. Тези държави, както и различни недържавни (или те-
рористични) групировки, развиват специализирани способности за кибер тероризъм 
и водене на кибер войни чрез прилагане на целия набор от методи, въздействащи 
върху комуникационните и информационните системи за нарушаване на физическа-
та, персоналната, информационната и комуникационната сигурност. [10] 

Интернет се използва като основен канал за манипулирана информация и пропа-
ганда, създаване на психоза, привличане на последователи, терористи и подпомагане 
на терористични организации. Кибер престъпността е цялостно хомогенизирано яв-
ление и всички изграждащи я компоненти са в неразривна взаимовръзка и взаимоза-
висимост. [6] 

 
КИБЕР СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Най-уязвимо звено в кибер сигурността продължава да е човекът. Небрежност, 

незнание или недоброжелателност могат да доведат до изтичане и злоупотреба с чув-
ствителна информация, фирмени и държавни тайни, лични данни. Липсата или не-
пълното реализиране и спазване на фирмени и организационни политики и адекватни 
мерки за информационна сигурност са основното улеснение за кибер престъпниците.  

Кибер сигурността е състояние на кибер пространството определяно от нивото на 
конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и отказоустойчивост на 
информационните ресурси, системи и услуги. Кибер сигурността се основава на 
ефективно изграждане и поддръжка на активни и превантивни мерки. [13] 

Координираното развитие на способностите на обществото чрез ангажиране на 
всички заинтересовани лица с цел противопоставяне на преднамерени или непредна-
мерени заплахи, адекватна реакция, овладяване и възстановяването от тях е ново ни-
во на зрялост, известно като кибер устойчивост. Високата кибер устойчивост подгот-
вя обществото за „неизвестните неизвестни“ и включва защита и ограничаване на 
вредните последствия от разрушителни въздействия, максимално запазване и функ-
циониране на жизнено важните дейности и услуги, и своевременно възстановяване. 
Постигането й изисква сигурност и надеждност на всички компоненти и активи на 
кибер пространството, или на цялата дигитална екосистема, на която разчитаме: ин-
формация, технологии, хора и съоръжения, както и специфични изисквания към ди-
зайна и реализацията на комуникационните канали, системи и услуги, надеждната им 
свързаност и оперативна съвместимост. [3] 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Българското общество, като част от глобалното интернет семейство, се развива 

интензивно и уверено в цифровата и информационна ера. Държавата, бизнесът и 
гражданите разчитат на надеждното функциониране на комуникационните и инфор-
мационните системи, технологиите и интернет средата, или на новото „пето“ прост-
ранство, в което вече живеем и се развиваме – кибер пространството. Дигиталните 
инфраструктури се превръщат от поддържаща среда в основен и критичен фактор за 
управлението и нормалното функциониране на всички ресурси и системи с национал-
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но значение, на развитието на конкурентна и иновативна икономика, прозрачно уп-
равление и на модерно демократично гражданско общество. Същевременно, нараст-
ващата и необратима дигитална зависимост на основните функции и дейности на об-
ществото поражда нови значими рискове и заплахи. Кибер пространството носи нови 
уязвимости с непознат досега мащаб и потенциална сила на въздействие, които 
изискват повишаване на общата кибер култура и колективна кибер сигурност на ця-
лото общество, прилагане на активни мерки за предпазване от известните видове зап-
лахи (от небрежност до умишлени действия, използване на технически и човешки 
слабости), както и подготовка за „неизвестните неизвестни“ и постигане на кибер ус-
тойчивост във всички сфери.  

България, като част от европейски и международни формирования,  по силата на 
сключени такива споразумения е длъжна да отговори адекватно на стремежа за уни-
фициране и синхронизиране на действията, от страна на коалициите. Тези действия 
засягат предимно функциите на институциите и съпровождащата ги нормативната 
уредба. Бързо променящата се среда за сигурност и развитието на информационните 
технологии улесняват битовите потребности, но в същото време и създават изключи-
телно големи заплахи за сигурността на информацията. За да защити позицията си на 
страна – партньор и по отношение на киберпространството, България изпълнява 
предписанията залегнали в стратегията по киберсигурност на Европейския съюз и 
създаде „Национална Стратегия за Киберсигурност – Киберустойчива България 
2020“. Тя е в действие от 2016 г. и има цели и мерки за развитие в девет ключови 
области: [4] 

 

 Установяване и развитие на националната система за кибер сигурност и ус-
тойчивост; 

 Мрежовата и информационна сигурност – фундамент на кибер устойчи-
востта; 

 Защита и устойчивост на дигитално зависимите критични инфраструктури; 
 Подобряване на взаимодействието и споделянето на информация между дър-

жава, бизнес и общество;  
 Развитие и подобряване на регулаторната рамка;  
 Засилване на противодействието на кибер престъпността; 
 Кибер отбрана и защита на националната сигурност; 
 Повишаване на осведомеността, знанията и компетентностите и развитие на 

стимулираща среда за изследвания и иновации в областта на кибер сигур-
ността;  

 Международно взаимодействие – кибер дипломация и оперативно взаимо-
действие; 

 Изпълнението на целите и набелязаните мерки ще бъдат развити в План с 
пътна карта съобразно набелязаните фази за развитие. 

 

Основните фактори за успешното и ускорено постигане на целите са:  
 Обвързаност с приоритетите и целите на Програмата на правителството за 

стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.) и националните сек-
торни стратегии;  

 Идентифициране и ангажиране на всички заинтересовани страни и изграж-
дане на модел и механизъм за координация на стратегическо, политическо, 
оперативно и техническо ниво, както и ефективна платформа за споделяне на 
информация и колективен отговор;  
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 Ефективно проектно управление за реализиране на набелязаните мерки и 
ясна оценка на постигнатите резултати и способности;   

 Активно международно взаимодействие – използване опита на водещите 
партньори в ЕС и НАТО, активно включване в партньорски програми и ини-
циативи, и активизиране на партньорствата в региона за изграждане на общ 
капацитет и способности. 
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THE CHALLENGES WOMEN FACE IN THE BLUE ECONOMY 

 

Diana Sabotinova1 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: There are four major challenges that women face in the Blue Economy: 
Structural - Big companies don't reach the small scale fisheries, where women usually 
work. Despite the fact that women provide more than 85% of the landed catch, even when 
investment is available it reaches men first. Sociocultural - Social attitudes frown on and 
punish women for being in certain spaces. Discriminatory gender and social stereotypes 
ban women from taking part in areas of the Blue Economy. Capacity - Women engaged in 
the Blue Economy lack access to capital, investments, and equipment to grow their 
businesses. Lack of women’s voices - Women's voices are absent in their majority. 
 
Key words: blue economy, gender equality, women’s empowerment 

 
 

Introduction  
This paper presents an overview of challenges women face in gender equality and 

women’s empowerment issues in the fisheries sector. Women’s engagement in fisheries can 
be viewed from social, political and technical perspectives, all of which show that the role 
of women is often underestimated. This inadequate recognition of women’s contributions 
hampers the sustainable development process, resulting in increased poverty and food 
insecurity. This paper provides information on policy, institutions and planning processes; 
statistical dimensions in gender analysis; and specific concerns in the field of fisheries 
industries. It identifies lessons learned and opportunities for gender mainstreaming at 
macro, meso and microoperational levels. 

In the fisheries sector, men and women engage in distinct and often complementary 
activities that are strongly influenced by the social, cultural and economic contexts they live 
in. Male-female relations vary greatly and are based on economic status, power relations, 
and access to productive resources and services. In most regions, fish catching is male-
dominated. Ocean-going boats for offshore and deep-sea fishing have male crews, while in 
coastal artisanal fishing communities women often manage smaller boats and canoes. 
Women are mostly responsible for skilled and time-consuming onshore tasks, such as 
making and mending nets, processing and marketing catches, and providing services to the 
boats. In western Africa and Asia, as much as 60 percent of seafood is marketed by women, 
and in many parts of the world they also do a significant amount of shellfish gathering/clam 
gleaning – a fishery activity that is often under-recognized, or not recognized at all.   

Sectoral statistical systems (such as those for fisheries) commonly fail to capture these 
broader contributions to livelihoods, nor do they consider women’s engagement in 
fishery/shellfish harvesting activities (as the products are often not sold through a formal 
market system, may not be of high value, or may be used for home consumption). In 
addition, women may not self-report/identify as being „fishers” even though they are 
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engaged in these activities. In fisheries value chains men and women have distinct roles, 
and their socio-economic status influences their power relations. Women and men can have 
dominant roles, or they can be in positions of high dependency. Women constitute about 
half the population involved in fisheries development activities. In some developing regions 
women have become important fish entrepreneurs who control significant amounts of 
money, finance a variety of fish-based enterprises, and generate substantial returns for 
households and communities. 

Worldwide, the fisheries and aquaculture sector provides direct employment and 
revenue to an estimated 180 million or more people. In certain countries of West Africa 
(i.e. Ghana, the Niger, Benin and the Gambia), women are traditionally engaged in low-
paid jobs, such as unloading the day’s catch to be carried to the beach or fish-smoking huts; 
drying and processing the fish; and converting fish waste into useful products. Compared 
with men, women often face more problems related to technology, finance for enterprise 
expansion, and transport. Their plight is worsened at the market level where they encounter 
price fluctuations for their products, or where social and/or cultural pressures limit their 
market opportunities to locations that are close to home. If women are able to access local 
markets, they may still be unable to access the national or global markets that men have 
access to. They often assume responsibility for their families’ daily subsistence needs, 
which sometimes drastically depletes their working capital. In the inland fisheries of many 
countries women are engaged in fishing and are taking a leading role in the rapid growth of 
aquaculture. They own and manage fishing boats and have their own fishing gear. 

In aquaculture, women often carry out most of the work of feeding, harvesting and 
processing fish and shellfish. They can become managers of small household enterprises, 
such as fish ponds, and thus improve their families’ income and nutrition. However, women 
tend to have limited control over ponds and inputs for aquaculture, so they rarely participate 
in production beyond satisfying their household needs. When aquaculture production 
intensifies, it increases the labour burdens on women and youth, affecting their production, 
productivity and welfare. As most fisheries activities are seasonal and influenced by the 
status of the resources, many fishing communities have diversified their livelihoods. 
Depending on the status of their household, women and men engage in other economic 
activities such as vegetable gardening or farming to augment their family incomes, as is 
seen in Benin, Cambodia, the Congo, Ghana, Nigeria and Thailand.  

Until the 1980s, most investment in the fisheries sector was directed at large-scale and 
industrial production, particularly in coastal fisheries. Limited funds were allocated to 
small-scale fisheries, with little attention given to social issues. As fish stocks declined, 
development efforts focused on increasing investment in aquaculture, making changes in 
the trade system, and developing innovative institutional arrangements for fisheries 
management, with a new focus on social issues in fisheries. Poverty reduction, gender 
equality and livelihood approaches entered the sector’s development agenda and began to 
influence fisheries planning.  

Almost universally, women play key roles in the fishery industry and in household 
livelihoods and nutrition. These women, estimated at approximately 90 million, are often 
invisible to policy-makers who have traditionally assumed – mistakenly – that fisheries are 
largely a male domain. Many studies indicate that millions of rural men and women engage 
in subsistence fishing on a seasonal or occasional basis, especially in inland fisheries in 
Asia and Africa, but are not recoded as „fishers” in official statistics due to engagement in 
other activities, which may be more economically productive, or a reluctance to selfreport 
as fishers.  
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The fisheries sector is mainly documented through statistics on capture and 
aquaculture, where the quality of sex-disaggregated data has been low and the reporting 
frequency variable. Policies and development plans obscure the economic contribution of 
the pre- and post-harvest subsectors, where women are most active. In addition, reported 
statistics largely fail to capture youth and children employed in the sector, and the limited 
data available are rarely sex-disaggregated. Gender issues in the fisheries sector are seldom 
examined, and women’s important role is often not adequately considered. By failing to 
address gender-specific constraints on improving production and productivity, policies have 
often resulted in massive losses to the sector in terms of production and income, household 
food security and nutrition, particularly for the poor.  

 
How can we promote gender equality and empower women in the fisheries sector?  
Both women and men must be accorded equal rights and be able to participate in the 

development process, in order to ensure that their interests and needs are adequately 
protected and fulfilled. International human rights law recognizes equal rights, yet women 
remain marginalized, while their workloads and responsibilities have increased. In view of 
their important role in the post-harvest subsector, women must be allowed to participate in 
decision-making processes, and be provided with the access to physical and capital 
resources for developing their industry and meeting their needs and aspirations. It is 
necessary to provide them with training and formal education to improve the efficiency, 
profitability and sustainability of their activities; to ensure adequate infrastructure, 
equipment, technologies, and access to markets. This will support their enterprises, increase 
their income potential and reduce their marginalization. However, there is always the risk 
of elite capture (by men) of new income-generating opportunities for women. For example, 
as seen in the development of the mussel culture industry in India (which was once 
traditionally carried out by women), once the activity became profitable men began to 
engage in culturing as well, and women were driven out of the industry.  

It is also urgent to give women equal control in the value chain and profit margins. This 
is particularly relevant as women often still work in low-status, less-skilled and low-paid 
jobs, and on informal, casual and temporary contracts that disqualify them from receiving 
social benefits. A study on women clam collectors in Tunisia has shown that they earn very 
little due to their weak bargaining power within a larger system characterized by 
intermediaries, unfair transport fees, lack of interest by officials and policy-makers, and 
limited access to training and extension. To overcome this, more efforts are needed to 
include women in the most profitable markets and enterprises, and to provide them with 
more employment opportunities in fish processing factories. In this way, they may profit 
from increasing market globalization and become less vulnerable to decreases in fish 
catches and poor services. 

The picture is very complex, however, as the value chain is shaped by the interplay 
between male and female stakeholders’ complementary activities, which influence each 
other’s efficiency and the final value added. Men often have greater access and connections 
to national and even global value chains and greater bargaining power over intermediaries; 
while women sell fish at the retail level, mainly in local markets, where intermediaries tend 
to control the demand. To improve their positions in the value chain, female traders must be 
provided with the know-how and access to education and information on fish preservation 
and marketing so they can receive better quality fish and keep it fresh. The increasing 
globalization of markets has negative consequences (i.e. loss of income) for small fish 
traders, mostly women. For example, in Benin, the Gambia and Niger, women-owned 
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enterprises are small and grow slowly, as funds are used to meet household expenses rather 
than to expand the business. 

There is an urgent need to overcome sociocultural norms and values, and political and 
economic factors that suppress or marginalize women’s rights, privileges and opportunities, 
so that they can participate more effectively and equally in the sustainable development of 
their communities. The increasing demand for fish and fisheries resources is leading to 
overexploitation, and there is a need to better utilize present global catches while reducing 
waste and losses. Therefore fisheries strategies should take gender-specific divisions of 
labour into account. To avoid placing additional time burdens on women and to promote 
broad social and cultural acceptability, the opportunities offered by aquaculture should be 
assessed from a gender perspective, using a participatory approach. Strategies must ensure 
that aquaculture can contribute to women’s empowerment. To achieve a sustainable impact 
on the social and economic outcomes of communities, it is important that men and women 
equally benefit from any fishing project and from technical and financial inputs, such as 
boats, fridges, educational materials, technical instruments and credit. 

According to the 2030 Agenda for Sustainable Development (Sustainable Development 
Goal 5, “Achieve gender equality and empower all women and girls”), the integration of a 
gender perspective into fisheries and aquaculture management and development also 
contributes to eradicating poverty and hunger, promoting gender equality, and empowering 
women. Gender-responsive interventions help meet these changes in policy, markets and 
technology. 

 
Gender in fisheries policies, institutions and planning processes  
Traditionally, institutions responsible for fishing resources have worked with and for 

men. Their policies have tended to concentrate on the harvesting sector, where men 
dominate. Fishing development programmes have focused on men’s needs and priorities, 
ignoring the different impacts of policies and programmes on each population category and 
paying little attention to the important role of women in the sector. The situation is now 
changing as new institutional settings for participatory management evolve – although 
women are still often excluded from planning mainstream fisheries activities, and many 
countries still have gender-blind fisheries policies. To ensure sustainable and equitable 
policy impacts it is essential to identify and target the needs and interests of both women 
and men. In the past, development policies in the small-scale fisheries sector targeted 
women as fish processors, providing them with inputs such as ovens and credit. But in 
policy-making, the implications of women’s social status (in relation to men) for achieving 
positive and sustainable change were not adequately examined, although the repercussions 
for the social and economic outcomes of such policies are significant. Policy initiatives 
mainly support larger or urban traders rather than enabling those already working in the 
sector to take advantage of these changes. Additional efforts are needed to develop 
strategies that promote more diversified and independent roles for women – such as 
strengthened unions and organizations, resource allocation mechanisms and increased 
access to credit – and to formulate and implement fisheries policies and initiatives that 
adequately address women’s interests and priorities. 

This requires overcoming the weak political commitment to mainstreaming gender into 
the development agenda by supporting and monitoring equity, promoting women’s 
empowerment, and providing adequate information and evidence for proper decision-
making and policy-making. Women must also be adequately represented in fisheries sector 
decision-making and in leadership positions. Men and women should enjoy equal 
opportunities in decision-making processes and in non-traditional activities and 
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organizations. Research frequently focuses on capture, but must also adequately consider 
other fish users involved in pre- and post-fishing operations. It is essential to consider the 
livelihood interests of all stakeholders throughout the value chain when addressing resource 
management. New institutional arrangements are needed for the equal participation of 
capture and post-harvest actors in decision-making. Protection measures and gender-
specific budget allocations are also necessary to promote women’s capabilities, 
empowerment and social advancement in fisheries and aquaculture. Categories of male 
actors who are equally disadvantaged by power relations in the sector should also be 
targeted. 

 
Statistics and gender profiles  
The information available to decision-makers is still limited, and research and statistics 

are seldom disaggregated by sex; what’s more, these focus on the male-dominated fish 
catching sector rather than fish processing and marketing, where women are more active. 
To overcome this constraint, gender (and poverty) profiles are required to assess the gender 
implications of changes in the fisheries and aquaculture sector. Detailed intra-household 
information is needed to analyse the different impacts, risks and gains on men’s and 
women’s livelihoods. The complex relationships at household and community levels 
between men and women as boat owners, processors and sellers, and their access to 
productive resources and decision-making mechanisms, must be adequately analysed so 
that appropriate actions can be taken to reduce the vulnerability of the most affected 
population categories. 

In Latin America, about 95 percent of fisheries are industrial, and a large proportion of 
products are processed and packaged in factories. Studies of factory employment in this 
region reveal that men and women receive equal payment for the same tasks, but women 
occupy very few of the higher-paid positions. Most of their work involves receiving, 
cleaning, filleting, classifying and packing the fish. In resource management, the livelihood 
interests of all stakeholders involved throughout the whole value chain should be 
considered. Studies carried out in Bangladesh, Kenya, Sri Lanka and in some Latin 
American countries show that women participating in the growing seafood export 
processing industry, where they are required to stay away from home for long periods, face 
difficulties in developing other aspects of their lives. They often experience poorer working 
conditions and lower wages than men. Women are given irregular and short-term work, 
frequently with no health, safety or other protection benefits. Adopting a gender lens in the 
formulation of industrial fisheries policy would allow these underlying gender inequalities 
to be addressed. The bulk purchasing of fish, the opening up of new markets for fishmeal 
and fish oil, and the growth of large wholesale trade are increasing the competition between 
local fish traders and external buyers. This often has negative social impacts on local 
fishing communities, where minimal access to capital, inputs, supplies and advisory 
services constrains their ability to establish and maintain a reliable supply of high-quality 
produce, creating difficulties for entry into international markets. 

Women’s poor access to resources in fisheries can also increase their vulnerability in 
terms of health. Some studies in sub-Saharan Africa report rises in the incidence of 
HIV/AIDS for a number of reasons, including fish-for-sex practices between male fishers 
and local female buyers seeking access to fish. This is linked to the increased competition 
for fish and the resulting new power relations between existing players. Women’s 
participation as equal and productive partners in fisheries has significant impacts on 
household nutrition and living standards. Fisheries and aquaculture projects must analyse 
all these socioeconomic factors, along with the existing relationships, and recommend 
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actions aimed at gender equality and increasing women’s participation as active agents for 
change in the sector. The Kenya Marine and Fisheries Research Institute has provided 
women traders with mobile phones for fish marketing so they can negotiate with brokers. In 
many European countries, women have attained positions at the policy level, and are 
promoting important legal innovations that recognize their role in productive activities 
related to fisheries. 

Fieldwork suggests that meso level organizations that guide co-management processes 
can play an important role in advocating for gender-responsive regulatory systems that 
contribute to gender equality. Several country-level initiatives have been undertaken by 
institutions to promote gender equality at a national level. The Vietnamese Women in 
Fisheries Network and the Committee for the Advancement of Women in Fisheries have set 
up a gender database and developed a gender action plan for empowering women through 
capacity development. Network recognizes women’s important role in fisheries 
management and production. In Chad, clusters have been established to manage community 
technology platforms for improving fish preservation and processing and reducing the 
negative outcomes of globalization on small-scale fisheries and aquaculture. During the 
formulation of development projects and programmes for coastal zones, analysing gender 
issues to assess the impacts of any activity on the relationships between men and women at 
household and community levels contributes to promoting gender equality and sustainable 
development. Quantitative and qualitative gender-sensitive indicators can be formulated 
and monitored within the fishing communities, to see how well the projects satisfy the 
practical and strategic needs of men and women and what can be done to reduce existing 
gender gaps. 

 
The way forward  
Human dimensions must be considered in all formal fisheries regulations, policies and 

plans, and the gender perspective must be included in fisheries activities and development 
strategies. This requires proper organization and involvement of women and men in 
identifying their needs and aspirations and in searching for solutions. As in other sectors, 
women’s empowerment in fisheries requires an examination of their means of production, 
gender relationships, and how to create equalities in their access to resources, services and 
employment opportunities. New institutional arrangements are being created as climate 
change, resource depletion, aquaculture development and global trade shape and re-shape 
the fisheries sector. These must ensure new opportunities for equitable resource access 
rights, access to markets, benefits from aquaculture and codes of conduct in the industry, 
especially for the most marginalized and poorest categories of men and women. Future 
research is required to better understand women’s and men’s roles and relationships in the 
fisheries sector and to promote more sustainable and equitable fisheries development. Even 
after two decades of highlighting women’s roles in fisheries, comprehensive and accurate 
sex-disaggregated statistics are lacking, and this gap must be filled as the first step in 
gender mainstreaming at the policy level.  

 

The following are efforts to be undertaken at the the macro, meso and micro-levels to 
achieve gender equality in fisheries: 

At the macro level  
Legal frameworks  
• Collect accurate sex-disaggregated statistics to inform policies and overcome the 

effects of gender-blind policies by analysing the gender relations and the livelihood 
strategies of men and women when planning fishing techniques and fish processing and 
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when managing fisheries resources. Special efforts are needed at the policy level to ensure 
that women and men fishers have equal access to productive resources and services, and 
equal participation in research and planning activities. This also requires that adequate 
implementation mechanisms and budget allocation be in place to support good governance. 
• Encourage the enactment of gender-responsive laws when necessary and according to 
Article 4 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW), which allows States Parties to adopt temporary special measures for as 
long as inequalities continue to exist and until equal status has been achieved. • Promote 
and support the implementation of CEDAW Article 14, which requires states to take into 
account the specific problems faced by rural women and ensure that they participate in and 
fully benefit from agriculture and rural development. • Implement CEDAW General 
Recommendation 34 on the rights of rural women, which calls for establishing enabling 
institutional, legal and policy frameworks to ensure that fisheries policies are 
genderresponsive and adequately budgeted. 

Enabling environment  
• Promote mutually beneficial partnerships between buyers (supermarkets) and small 

producers, and protect all partners involved (for example through insurance programmes to 
reduce risks).  

Gender awareness  
• Provide gender training, and sensitize policy- and decision-makers on gender issues.  
Equitable access and control  
• Ensure that women and men have access to know-how, information (especially for 

the aquaculture sector), productive resources, services and institutions.  
Management initiatives  
• Implement management strategies in the fishing areas used by women, such as 

mangroves, sand flats and lagoons, and assist them in identifying species and assessing how 
changes affect them. • Provide incentives for companies to increase their sales and profits 
from ethical trade, and to promote corporate social responsibility. Community management 
and co-management groups (e.g. resource management groups) can provide a framework 
for livelihood improvements at community, household and individual levels and also for 
stakeholders’ (women’s) involvement. 

At the meso/institutional level  
Organizational support and networking  
• Strengthen existing self-help groups and assist the formation and operation of support 

groups. • Encourage women’s participation in national and regional networks of community 
management practitioners, to promote the exchange of information and lessons learned and 
to give them a voice in changing the fisheries sector. • Introduce incentives to support 
women’s cooperatives, communal banks (for fish marketing), and gender-sensitive local 
institutions.  

Social protection investments  
• Design gender-sensitive social protection initiatives to address specific 

vulnerabilities, capacities and aspirations of both women and men. • Support women’s 
entry into new markets and profitable enterprises/ businesses, through tailor-made and 
affordable financial services. • Raise awareness about the dangers of fish-for-sex 
transactions and identify other sources of income for vulnerable women and men. • 
Develop gender-responsive regulatory mechanisms for fishery factories to enhance the 
value of women’s labour. • Promote and extend coverage of social security measures to 
women fishworkers. 
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Decision-making bodies  
• Provide social and communal support for women’s participation in activities and 

decision-making processes aimed at community development. • Invest in women’s 
negotiation and leadership skills to build their self-esteem and self-confidence for 
participating in decision-making and negotiation processes.  

Research and development  
• Improve the gender balance in the fisheries sector by identifying and addressing 

gender-related needs in fisheries management. • Document the traditional knowledge, 
institutions and skills of men and women in the sector, assessing customary management 
systems, fishing trends and seafood consumption patterns in rural coastal communities. • 
Collect and disseminate sex-disaggregated data and develop gender-sensitive indicators for 
project implementation, monitoring and evaluation. • Create an inventory of targeted 
species and distribution patterns at the local level; analyse the main factors that affect fish 
abundance and distribution, and ways of addressing the specific problems faced by men and 
women. Gender-responsive fishing projects and programmes • Plan and implement gender-
responsive projects that take into account the specific constraints faced by women and men, 
their productive and economic activities and education levels, and the sociocultural context. 
• Let women participate in the formulation of management plans and activities designed for 
their empowerment. • Encourage women’s participation as project and extension staff, in 
recognition of their technical capacity. 

At the micro/community level (with cross-sectoral linkages)  
Education  
• Provide men and women with access to formal and informal education in improved 

technologies, bookkeeping, entrepreneurial skills, health practices, sanitation and nutrition, 
adult literacy, and training and extension services. • Train women in the sustainable 
management of fishing resources (e.g. as guides in tourist areas) and in non-traditional 
female activities. Training could also cover topics such as gender-based violence and 
reproductive health.  

Infrastructure improvements  
• Introduce improved technologies, facilities and methods to ease women’s work 

burdens and increase their efficiency, such as improved road and market infrastructure to 
shorten travel time and transaction periods, thus assisting them in the marketing and 
distribution of fishery products.  

Income-generating opportunities  
• Identify new income-generating opportunities in the communities, including non-

fisheries activities, and provide technical and financial services for household, social and 
economic activities. • Tailor new microfinance services and credit facilities to the needs of 
different clients, such as women who lack collateral and stable employment. • Design 
projects to support women’s work within their households (e.g. by providing water and 
wood supplies or labour-saving techniques) and to help the rural poor with no land rights 
(e.g. by providing ponds on government land).  

Freeing up women’s time  
• Provide labour-saving technologies for domestic and fisheries work (i.e. ovens for 

fish processing, and more efficient processing and storage equipment); provide better 
infrastructure (electricity, refrigeration, running water, etc.) and services (transportation, 
health, extension, credit, child care arrangements at fish processing factories); and promote 
more equitable sharing of work between men and women, in order to free up women’s time 
for taking advantage of new opportunities and for girls to attend school. 
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Why are gender issues in fisheries important? 
There are good reasons why effective and efficient development of fisheries must take 

the roles of both women and men in the sector into account, including the obvious concerns 
about fairness, equal opportunity and discrimination:  

• Women make up an important part of the fishing sector, particularly in small-scale 
fisheries, and increasingly in capture fishing and other activities. By acknowledging the 
role they play, better management and development strategies and interventions can be 
developed that address all of the activities in the sector, not just those carried out by men.  

• Women make significant contributions to fishery-related activities other than fishing. 
They play the major role in processing fish and fishery products, as well as in marketing. 
Although these roles are often very different to those of men, they are integral parts of the 
industry. Ignoring these activities means ignoring a large portion of the sector.  

• The different work done by women generates different kinds of knowledge. For 
example, while men may know which grounds have the best fishing, women know the price 
these fish will fetch in the market. Only with an understanding of both women’s and men’s 
experiences and expertise can we understand the fishery sector in its entirety, and manage 
its development appropriately.  

• The under-representation of women in decision-making limits the use of their 
expertise and knowledge.  

• The number of women holding managerial posts with decisionmaking powers is very 
low. Many women in fisheries have low selfesteem, possibly reflecting social values in 
those settings that hold men to be superior. This reduces women’s involvement and limits 
the ability for women to be empowered and contribute to the fullest of their capacity.  

• Women don’t usually participate in meetings held by fishermen’s organisations. Most 
fishing projects are male-oriented, and women’s participation is limited with respect to 
planning, programming and management. As a result, consideration of women’s knowledge 
and needs is limited, which ultimately limits the effectiveness of such plans and 
programmes, etc.   

• There are very few policies or programmes within the fishing sector where gender 
aspects are considered, resulting in excluding a significant portion of the fishing 
community from programmes development and assistance and equal opportunities. 

 
Recommendations  
Policies and programmes must meet the needs of women in the fisheries sector, 

recognise and value the role they play, and empower women at all decision-making levels. 
This could be achieved through:  

• Increasing awareness of gender issues and ensuring that approaches improve the 
quality of life for women in fisheries. Gathering information and developing research 
programmes that systematically tackle gender issues and women’s participation and 
integration in fisheries development.  

• Recognising the important role that women play in guaranteeing household food 
security and well-being.  

• Developing marketing by providing further support in different areas such as 
improving women’s access to markets and storage of fish. Although we must be aware that 
successful projects may increase male migration into an area, to the detriment of women 
fishers.  

• Facilitating access to fish resources. Rights, access and control of resources are 
central to successful fisheries development. However, women’s entitlements are frequently 
ignored. This situation must be addressed explicitly in order for the full potential of 
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women’s contributions to be realised. Women must also have a role in the management of 
resources.  

• Encouraging the participation of women and women’s groups in decision-making 
processes at both community level (by strengthening women’s organisations) and 
government level.   

• Providing appropriate training, designed to target women in fisheries. It’s important 
to ensure that training is accessible to women so that they can improve their productivity 
and the quality of their products. Courses should be structured and held in places that won’t 
conflict with women’s other responsibilities.  

• Implementing a ‘gender and development’ (GAD) approach rather than a ‘women and 
development’ (WAD) approach. A GAD approach focuses on the roles and socially 
constructed expectations of both women and men and encourages finding ways to challenge 
and change them. Women’s producer groups and collective structures have succeeded in 
some interventions to access greater benefits for women and address gender inequities. But 
in other cases, projects that are mainly women-centred can be perceived by men as a threat, 
which can lead to the failure of the project. Programmes focused on increasing women’s 
participation in fisheries management also often lacked an evaluation of their success. 

 
Conclusion 
Despite women’s significant role in fisheries, there’s a lack of attention to gender roles. 

This can result in policies or programmes failing to improve livelihoods or reduce 
vulnerability among fishing communities. Addressing the largely ‘invisible’ role of women 
in small-scale fisheries will increase the chances that actions aimed at improving the 
livelihoods of small-scale fishers and their families are successful. Fishing households often 
have clearly defined gender roles and responsibilities. This results in different income 
streams within households. Women who buy fish for processing and marketing may have to 
compete with others to obtain fish, even from their male relatives. These complex 
arrangements and gender relations need to be considered when planning development 
interventions. Doing so can avoid women being further marginalised and avoid creating an 
environment that makes the women more vulnerable.  

Rural women play a critical but often undervalued role in fishingreliant families and 
communities. Their direct activities include collecting, processing, preparing and marketing 
of fish and other marine resources. They also have an indirect influence through household 
management in accounting for how many fish are supplied to the household. Pivotally, 
women also have the main responsibility for educating young children about food 
collection, preparation and management. This extends to passing on their knowledge on 
resource use and traditional management. While women may bear the brunt of the costs of 
gender differences and inequality within society, the impact of this is felt widely. Women 
are the main family caregivers, so negative impacts on them will result in persistent poverty 
for all members of the society. 
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Abstract: This paper aims to study the relevance of the Lovelock & Wirtz „The Service 
Talent Cycle“ model in organizations providing Technology-Enabled Services. To achieve 
the goal, the principles of the model are presented and analyzed, the main distinctive 
features of this type of services and the resulting specificities in the HRM practices are 
clarified. Conclusions are made on the feasibility of the model in Technology-Enabled 
Services organizations. 
 
Key words: The Service Talent Cycle, Technology-Enabled Services, HRM 

 
 

Изборът и следването на подходяща стратегия за управление на човешките ре-
сурси в организациите за услуги е основна предпоставка за постигане на успех и кон-
курентоспособност на пазара. Моделът на Lovelock & Wirtz [11], наречен „Цикъл на 
таланта в услугите“, се приема като водеща рамка за успешните практики в управле-
ние на човешките ресурси в организациите за услуги.  

Целта на настоящото изследване е проучване на приложимостта на модела в ор-
ганизациите, предоставящи технологично базирани услуги. За постигането и първо 
ще бъдат представени и анализирани основните ключови области в управлението на 
човешките ресурси, върху които се акцентира в модела и препоръките, съдържащи се 
в тях. Ще се дискутират отличителни характеристики на технологично базираните 
услуги и произтичащите от тях особености в практиката на управление на човешките 
ресурси. На база на направения анализ ще бъдат формулирани изводи за приложи-
мостта на модела в организациите, създаващи технологично базирани услуги. 

 

Ключови области и препоръки на модела „Цикъл на таланта в услугите“ 
Цикълът включва хронологично подредени препоръки в четири ключови за уп-

равлението на човешките ресурси в услугите области – подбора на правилните хора; 
обучението, предоставянето на пълномощия и развитието на високо ефективен 
екип; мотивирането на персонала; създаването на силен ръководен екип. За всяка от 
тях са дискутирани успешни практики. Така управлението на човешките ресурси се 
фокусира върху постигане, както на изключително качество и превъзходство на услу-
гите, така и на висока производителност.  
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1. Подбор на правилните хора. 
Основна предпоставка за успех на всяка организация в услугите е привличането 

и наемането на правилните хора. За постигане на резултати в тази област на управле-
ние на човешките ресурси авторите на модела препоръчват конкуриране за кандида-
тури на най-добрите служители на пазара на труда, последвано от професионално 
проведено селектиране на най-подходящите за конкретните работни места сред 
привлечените кандидати.  

Постигане на конкурентоспособност на пазара на труда предполага участие в та-
ка наречената „война за таланти“ и спечелване на дял на пазара на таланти. За целта 
организацията трябва първо да стане привлекателна с конкурентното си предложе-
ние, за което е необходимо задълбочено проучване на очакванията и нуждите на по-
тенциалните бъдещи служители.  

Голямото значение на професионално изпълненото селектиране на бъдещия пер-
сонал се обуславя от редица фактори [6]. Важно е мениджмънтът в услугите дълбоко 
да осъзнава, че качеството на успешната дейност на предприятието е в пряка зависи-
мост от качествата на хората, работещи в него, особено за някои категории персонал 
и при трудово интензивните процеси. Назначаването на хора, неотговарящи на изиск-
ванията на длъжността ще се отрази негативно върху работата и ще доведе до загуби 
от различен характер – финансови, неудовлетворени клиенти, намалена производи-
телност, загубата на лоялни клиенти и други пропуснати ползи. Огромното разнооб-
разие на услугите поставя още по-големи предизвикателства пред мениджмънта в 
процеса на определяне на точните изисквания към кандидатите за всяка длъжност. 
Като правило при традиционно съществуващите услуги основното разделение на ка-
тегории персонал зависи от това в условията на каква система ще работи конкретният 
служител – с висока или ниска степен на контакт с клиента, доколко ще си взаимо-
действа и съ-произвежда с него услугата. Това предполага различни компетенции и 
личностни характеристики за различните длъжности. И ако нужните знания и уме-
ния, поведенческа рутина биха могли да се развиват с обучение, то определени черти 
на характера като енергичност, работна етика, дружелюбност, харизматичност, адап-
тивност към средата и организационната култура и други са присъщи на личността. 
Целта на организацията е да се гарантира, че критериите и инструментите за набира-
не и селектиране на персонала ще позволят идентифицирането на подходящите кан-
дидати. „Правилните хора са онези, които биха проявили желаното поведение, като 
естествено продължение на характера и отношението си, независимо от системата за 
контрол и стимулиране“. [11] 

В теорията и практиките по управление на човешките ресурси са известни мно-
жество инструменти и техники за набиране и селекция на персонал. Използването им 
може да помогне както за правилния подбор на кадри, така и още по-важно, за от-
хвърляне на тези от тях, които не са подходящи. В своя модел Lovelock & Wirtz пре-
поръчват като добре приложими методи за подбор на персонал в услугите провежда-
нето на структурирано интервю, с повече от един интервюиращ, изследване поведе-
нието на кандидатите чрез използване на поведенчески симулации, различни видове 
тестове, Центрове за оценка. За служителите, които ще работят във фронт офиса на 
фирмата, особено при директен контакт с клиентите се акцентира върху необходи-
мостта да бъдат оценени личностните характеристики и комуникационните умения. 
Авторите считат, че подходящ и сравнително точен за целта инструмент са тестовете 
за персоналност и темперамент. Те помагат да се идентифицират особености на лич-
ността, свързани с изпълнението на определена работа. С тяхна помощ могат да се 
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измерват характеристики като общителност и емоционална стабилност, учтивост към 
клиентите, дружелюбност, внимание и такт, агресивност, резервираност и др.   

Изводът, който се налага е, че поради огромното многообразие на услугите при 
избор на инструменти за подбор и разработването на селекционните процедури из-
ходната точка трябва да бъде задълбоченият анализ на уникалните характеристики на 
услугите и процесите на предоставянето им по отношение на изисквания, които те 
налагат към работата на конкретните служители.  

 

2. Активизиране на персонала чрез подходящо обучение, разширяване на пълно-
мощията и изграждане на високо ефективен екип.  

Вторият ключов елемент в „Цикъла на таланта в услугите“ съдържа препоръки в 
три значими аспекта в управлението на човешките ресурси на организацията за ус-
луги. Тук са включени дейности за активизиране на наетите служители чрез:  
 развиване на компетенциите им посредством обучение и запознаване с орга-

низацията, продукта и операциите за създаването му;  
 предоставяне на необходимите за успешна работа с клиентите пълномощия 

на хората от „първа линия“;  
 изграждане на високо ефективен екип за предоставяне на услугите.   
 

Lovelock & Wirtz препоръчват всички служители на фирмата за услуги да полу-
чат задълбочена подготовка по отношение на: 

– Организационната култура, целите и стратегията на организацията. 
Целта на това обучение е не просто запознаване със спецификата на работното 

място, а постигане на емоционална ангажираност към стратегията и основните цен-
ности, което би подпомогнало по-лесното им вписване в съществуващата организа-
ционна култура.  

– Необходимите компетенции (комуникационни и технически умения). 
Авторите считат, че добрите комуникационни умения са необходими на всички 

служители в сферата на услугите, но подчертават, че са задължителни за персонала, 
работещ във фронт офиса. Те включват владеенето на различните способи за успеш-
на междуличностна комуникация, като например осъществяване на контакт с очите, 
внимателно слушане, език на тялото и дори изражения на лицето. Техническите или 
професионални умения обхващат необходимите за изпълнението на работата позна-
ния за процесите, оборудването, вътрешните правила и норми, стандартите за об-
служване на клиентите и т.н. 

– Отличното познаване на услугата. 
Качествена услуга може да се създаде само от персонал, който много добре поз-

нава предлагания продукт и операциите за производството му. Такъв служител при-
тежава увереност, която печели доверието и позволява добро позициониране и оценя-
ване на услугата от клиента. Обучението на персонала не трябва да е самоцелно, а да 
е приложно ориентирано и да доведе до промени в поведението, отношението към 
трудовите задължения и вземането на решения. Операционните ръководители имат 
отговорността да проследяват този процес на трансфер на наученото в практиката 
чрез регулярни работни срещи и дискусии по повод конкретни случаи на оплаквания 
от обслужването или похвали от страна на клиентите.  

 

Втората група препоръки за активизиране на персонала са насочени към разши-
ряване на пълномощията на персонала на „първа линия“ за работа с клиентите. В ли-
тературата [8,9,11] наред със спецификата на процеса на определяне и развитие на 
необходимите компетенции за труд на хората в обслужващата сфера, въвеждането на 
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практиката на широки пълномощия на персонала във фронт офиса се посочва като 
една от най-характерните особености на управлението на човешките ресурси в услу-
гите. Счита се, че това е доказан управленски подход в услугите, фокусиран върху 
подобряване на резултатите на фирмата по отношение на качеството и удовлетворе-
ността на клиентите от предлаганите продукти. Целта на разширяването на пълномо-
щията на служителите е по-ефикасното използване на техния потенциал за по-добро 
качество на услугите и по-висока производителност. Те могат да бъдат предоставяни, 
както на отделния служител при изпълнение на задачите му, така и на целия екип, 
реализиращ процеса (или част от него) на създаване на конкретна услуга.  

Lovelock & Wirtz посочват, че възприемането на практиката на разширяване на 
пълномощията влиза в противоречие с традиционната йерархия в управлението и 
системата за контрол в организацията отгоре надолу. Обратно на това, пълномощията 
се основават на тезата за ангажираност, която предполага, че служителите могат да 
вземат добри решения, ако са социализирани, обучени и информирани. Моделът 
предполага и наличието на вътрешна мотивация за ефективна работа и самоконтрол. 
Някои автори [14] подчертават, че предоставянето на широки пълномощия изисква 
систематичен преглед и анализ на ключови за цялата организация компоненти от го-
ре до долу на всички йерархични нива като информация за резултатите на организа-
цията, нужните компетенции на персонала, правомощията за вземане на решения, 
система на възнагражденията. В традиционния модел на организационната структура 
четирите компоненти са съсредоточени в горната част на организационната пирамида 
(топ мениджмънта), докато в модела на преотстъпените пълномощия те са придвиже-
ни надолу в организацията. Изследването на връзката между предоставянето на пъл-
номощия и трудовото представяне на персонала е показало, че колкото по-голяма е 
степента на овластяване, толкова по-високи са удовлетвореността от работата, анга-
жираността към резултатите и иновативното поведение. [10,15]  

Практиката на предоставяне на широки пълномощия на служителите на „първа 
линия“ има своите предимства и недостатъци, които са дискутирани от различни ав-
тори. [8,9,11] Това, което трябва да се отбележи е, че в дискусията основно се акцен-
тира върху тази категория служители, които влизат в пряк контакт с клиентите.  

Изграждането на високо резултатен екип за предоставяне на услугите е пос-
ледната стъпка от „Цикъла на таланта в услугите“, отнасяща се до активизиране на 
персонала. Авторите на модела застъпват тезата, че в услугите екипната работа е по-
удачният вариант. Те препоръчват като подходящо създаването на автономни групи. 
В тях се включват служители с различни функции, но с правомощия и отговорност да 
обслужват клиентите от постъпването им в организацията до напускането им с резул-
тата от услугата. Функционалната структура на организацията за услуги, поради раз-
пределението на работата между фронт офиса и бек офиса може да създаде предпос-
тавки за откъсване на вътрешните екипи от клиентите и техните проблеми. Това се 
отразява негативно и върху работата на персонала на „първа линия“, който е възмож-
но да загуби необходимата подкрепа от бек офиса. 

Екипната работа има редица предимства в услугите. В автономната група кому-
никацията и обмяната на знания и опит са улеснени. Относителната независимост на 
обслужващите екипи им позволява да поемат повече отговорности и изискват по-ма-
лък надзор, отколкото традиционните функционално организирани звена за обслуж-
ване на клиенти. Добрият екип се стреми към постигане на по-високи цели. За да се 
създаде такъв успешен екип е необходимо още при подбора на персонал да се мисли 
за наемане на хора, които биха били съвместими и допълващи се в отборна работа. 
Възможно е това да не са най-изявените професионалисти, но взаимното допълване 
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на компетенциите, синхрона и мотивацията на автономната група да позволи по-
ефективно предоставяне на редица услуги, особено на тези, отличаващи се със слож-
ност и гъвкавост на процесите, каквито са професионалните услуги. 

 

3. Мотивиране на персонала. 
Изпълнението на препоръките от първите два елемента на модела предполага, че 

са наети, обучени и предоставени необходимите пълномощия на служители с високи 
компетенции. Изграден е и ефективен екип за предоставяне на услугите. Въпросът, 
който Lovelock & Wirtz поставят по-нататък е как да се гарантира постигането на 
крайната цел – превъзходство над услугите на конкуренцията и висока производител-
ност. В отговорът си те се позовават на Schneider & Bowen [14], а именно, че ефек-
тивността на персонала е функция на способностите и мотивацията му. Първостепен-
но значение за мотивиране и задържане на добрите служители имат системите за въз-
награждение на труда, в зависимост от резултатите. Особено важно е персоналът да 
разбере, че предоставянето на качествени услуги е базата за определяне на възнаг-
ражденията. От друга страна, задължително условие за запазване за организацията на 
най-добрите служители е мениджмънтът да използва целия набор от възможни въз-
награждения и стимули и да познава ефекта на всеки един от тях върху трудовото 
представяне на всеки отделен индивид.  

Адекватното заплащане на труда не е единствения фактор, оказващ по-трайно 
въздействие върху мотивацията за високо ниво на резултатите от труда. Lovelock & 
Wirtz считат, че трябва да се вземат под внимание и влиянието на съдържанието на 
работата, обратната връзка и признанието на резултатите, постигането на поставе-
ните цели и др. 

 

4. Силно управление и организационна култура. 
Успешното реализиране на дискутираните в „Цикъла на таланта в услугите“ пре-

поръки и съпътстващите ги стратегии изискват силни лидери и устойчива, ясна орга-
низационна култура, която непрекъснато се поддържа и развива от ръководството на 
организацията. Позовавайки се на множество изследвания Lovelock & Wirtz опреде-
лят ролята и отговорностите на мениджмънта за постигане на поставените цели в три 
посоки.   

На първо място от мениджмънта се изисква да фокусират усилията на цялата ор-
ганизация за подпомагане и осигуряване успешната работа на персонала на „първа 
линия“. Всеки служител трябва да осъзнава, че приходите на компанията до голяма 
степен зависят от това, което се случва при срещата с клиентите. 

Ръководството трябва да развива и поддържа силна организационна култура, 
която акцентира на върховите постижения в качеството на услугите и на високата 
производителност.  

И не на последно място, силното и ефективно ръководство изгражда разбирател-
ство и партньорство в работата и поддържа ценности, които мотивират, вдъхновяват 
и активизират силите на персонала за постигане на организационните цели и му оси-
гуряват пълноценен трудов живот и реализация. 

 
Особености на управлението на човешките ресурси, произтичащи от 

основните характеристики на технологично базираните услуги. 
Сферата и интензивността на влиянието на информационните и комуникацион-

ните технологии, върху управлението и реализацията на услугите непрекъснато на-
раства. Някои автори [7] считат, че променящият ефект от това явление, добило по-
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пулярност като дигитализация, върху икономиката може да се сравни с ефекта от ин-
дустриализацията в миналото. 

Porter & Heppelmann [13] обясняват как създаването на стойност на компаниите 
се променя чрез дигитализация с помощта на метафора, представяща протичащите 
трансформации като три прииждащи една след друга вълни. Първата вълна донася 
ИТ технологиите като инструмент за автоматизиране на единични дейности, които 
често са само части от сложни вериги от процеси и услуги. Втората вълна се свързва 
с внедряването на цифровата инфраструктура и изпълнението на все по-големи части 
от технологичните процеси. Третата вълна води до промяна на множество съществу-
ващи и появата на нови услуги. Това поражда и необходимостта от нови инструменти 
и техники за управление на процесите на новия тип технологично базирани услуги. 

Най-често посочваните характеристики на традиционните услугите са: неосезае-
мост, едновременност, разнородност, нетрайност, контакт с клиента. Наложило се е 
схващането, че това са основни разграничителни черти на услугите. Технологично 
базираните услуги притежават основните свойства на традиционните, познати и из-
следвани като обект на управление услуги, но имат свои специфични особености, ди-
ференциращи ги от тях. Единно е мнението на изследователите в областта на менид-
жмънта на технологично базираните услуги, че за изучаването и управлението им е 
необходим интегриран, мултидисциплинарен подход, включващ и управление на чо-
вешките ресурси. [1,2,7] В специализираната литература могат да бъдат открити раз-
лични определения за технологично базираните услуги. [2,3,4] Най-често същността 
им се дефинира чрез взаимодействието между страните, които участват при реализи-
рането им – хората и високотехнологичните средства за предоставянето и ползването 
им (софтуер и хардуер). В някои класификационни схеми те се характеризират като 
услуги с висока неосезаемост, насоченост към съзнанието на клиента, с висока капи-
талова интензивност. [2,5] Позовавайки се на други автори, Димков предлага следно-
то общо определение за този тип услуги: „Технологично базираните услуги въвеждат 
нов аспект на процеса за разработване на услуги. Обичайно услугите се разглеждат 
като притежаващи определени характеристики: невъзможност за съхранение, непов-
торимост, нестандартност, наситеност с труд и др. Обаче тези традиционни характе-
ристики на услугите не са валидни, когато се прилагат технологии при създаването 
на съвременните услуги. Технологично базираните услуги в действителност са съхра-
няеми, повторими, често стандартизирани и накрая, но не на последно място по зна-
чение, не включват преки контакти с хора.“ [4] 

 

В контекста на настоящото изследване за да се анализира приложимостта на ос-
новните принципи и препоръки на „Цикъл на таланта в услугите“ в управлението и 
реализирането на технологично базирани услуги е особено важно да бъдат изяснени 
различията най-вече: 

- в естеството и степента на контакт и взаимодействие на персонала от „първа 
линия“ с клиента; 

- в типа компетенции, които служителите трябва да притежават и свързаните с 
това подбор, обучение и развитие; 

-  в обхвата и същността на предоставените на персонала пълномощия за работа 
с клиентите. 

 

Един от основните акценти в модела „Цикъл на таланта в услугите“ е поставен 
върху подбора, обучението, развитието и предоставянето на широки пълномощия на 
персонала опериращ на „първа линия“. Голяма част от технологично базираните ус-
луги, особено от типа на описаните по-горе от „втората и третата вълна“ на дегитали-
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зация на услугите се предоставят без директен контакт между клиента и служители-
те. Например, мобилните устройства представляват важна точка за контакт с клиен-
тите и са една от съществуващите нови цифрови платформи, върху които се създава 
потребителската стойност на технологично базирани услуги. Чрез възможностите на 
Интернет някои услуги могат да се осъществяват само от технически устройства, без 
участието на персонала на конкретната компания. Това поставя различна перспекти-
ва по отношение на подбора и обучението на персонала при прилагането на модела в 
организациите, предоставящи технологично базирани услуги, при които не е налице 
„първа линия“ в класическия смисъл на това понятие. Контактът между служителите 
и клиентите е опосредстван от технологиите и прилежащата им инфраструктура. Ак-
центът в селекцията, обучението и развитието на персонала се премества от личност-
ните характеристики и от комуникационните към техническите умения.   

Степента на контакт с клиента определя и обхвата и съдържанието на предоста-
вените на служителите пълномощия. Измеренията може да варират от ниска степен, 
при която те могат да отправят предложения за промени в процедурите и процесите 
на обслужване на клиентите. По-високата степен може да се изразява в решения за 
усъвършенстване на работните места за да бъдат служителите в състояние да използ-
ват по-широк набор от умения. Трябва да се отбележи, че независимо от липсата на 
пряк контакт с клиентите при предоставяне на технологично базирани услуги, разши-
ряването на пълномощията на служителите е необходимо защото създава усещането 
за участие и отговорност към цялостното представяне на фирмата. Това предполага 
развиване в персонала на умения за партньорство и работа в екип, за решаване на 
проблеми и участие в решенията, отнасящи се до управлението на екипа. 

 

В заключение на направените разсъждения и анализ относно приложимостта на 
„Цикъл на таланта в услугите“ може да се формулират следните общи изводи.  
 Моделът на Lovelock & Wirtz може да бъде прилаган като успешна стратегия 

в организациите, предоставящи услуги, независимо от голямото им много-
образие. 

 При технологично базираните в сравнение с традиционните услуги, поради 
особеностите в осъществяването на контакта между клиента и организацията 
са налице различия в осъществяване на селекцията, обучението, развитието и 
предоставянето на пълномощия на персонала, които трябва да се отчитат при 
прилагане на модела.  
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СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
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Анотация: Докладът резюмира основните постановки на неокласическата теория 
на растежа с човешки капитал и на модела на ендогенния растеж. С оглед тен-
денциите в икономическото развитие на новите страни членки от Централна и 
източна Европа през последните две десетилетия е изразено становище коя от 
двете теории е по-подходяща за емпирично изследване на дългосрочния растеж в 
тези страни. 

Ключови думи: неокласически растеж, ендогенен растеж, човешки капитал 
 
Abstract: This paper presents a summary of the basic propositions of the neoclassical 
theory of growth with human capital as well as the endogenous growth models. In terms of 
the patterns of economic development of the countries from Central and Eastern Europe 
during the last two decades, a conlusion has been reached regarding which one of the two 
fundamental models is more appropriate for research of the long-term growth prospects in 
those economies.  

Keywords: neoclassical growth, endogenous growth, human capital 
 
 

1. Въведение 

Икономическият растеж2 традиционно е една от най-експлоатираните теми в по-
лето на икономическата теория и изследвания. От средата на миналия век се наблю-
дава повишен интерес към проблематиката, свързана с растежа, дългосрочното рав-
новесие и сближаването между страните. Тласъкът е даден от Робърт Солоу [1]3 и 
Тревор Суан [2]4, които през 50-те създават теоретична рамка за анализ, известна 
като модел на Солоу-Суан. 

                                                            
1 доц. д-р Мария Иванова Нейчева, БСУ, тел.: 056/900 400, mneicheva@abv.bg 
2 В това изложение, в съответствие с възприетата терминология в изследванията, преобладава-
що под икономически растеж се разбира промяната в брутния вътрешен продукт на глава от 
населението. 
3 Solow, R., A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 
70, 1956, 65-94. 
4 Swan, T. W., Economic Growth and Capital Accumulation. The Economic Record, vol. 32, 1956,  
с. 334-43. 
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По-късно Кас5 и Купман6 развиват динамичен модел с оптимизиращи полез-
ността потребители, последвани от други значими разработки. Идеите за ендогенния 
характер на растежа провокират от края на 80-те дебатите относно източниците му и 
конкретно ролята на човешкия капитал. Неокласическата теория отговаря с разшире-
ния модел на Менкю, Роумър и Уейл7. 

 
Фигура 1.1. Класификация на основните модели на растежа  

с човешки капитал 
 

2. Неокласически модел на растежа с човешки капитал: приносът на 
Менкю, Роумър и Уейл 

Включвайки човешкия капитал в неокласическия модел на Солоу-Суан, Менкю, 
Роумър и Уейл8 преследват две основни цели: 1). да получат оценка на еластичността 
на физическия капитал, съответстваща на реалните данни; 2). да опровергаят повдиг-
натите възражения срещу базовия неокласически модел, а именно, че той не е съв-

                                                            
5 Cass, D., Optimal growth in an aggregate model of capital accumulation. Review of Economic 
Studies, vol. 32, 1965, с. 233-240. 
6 Koopmans, T., On the concept of optimal economic growth. In The Econometric Approach in 
Development Planning, Amsterdam: North-Holland, 1965. 
7 Mankiw, G., D. Romer, D. Weil, A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly 
Journal of Economics, vol. 2, 1992, 407-437. 
8 пак там. 
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местим с емпиричните данни за наблюдаваните различия в стандарта на живот и лип-
са на конвергенция между богати и бедни страни.  

 

Производствената функция на Коб-Дъглас с постоянна възвращаемост от мащаба 
добива вида: 

 

  1)( tttt LAHKY                         (1) 
 

Ново е въвеждането на компонента H, измерващ запаса от човешки капитал, като 
трети производствен фактор с еластичност спрямо съвкупния продукт β. Предполага 
се намаляваща възвращаемост на капитала – физически и човешки – т.е. α + β < 1.  
Запазва се предположението за промяна на L (трудовите ресурси) и A (производител-
ността на труда) с екзогенен темп, съответно n и g. 

Инвестициите във физически (IK) и в човешки (IH) капитал зависят правопропор-
ционално от дохода (Y) и са в отрицателна зависимост с нормата на амортизация (δ). 
Те са постоянен дял от дохода, означен с sk и sh. Системата има решение при стан-
дартното предположение за намаляваща възвращаемост на капитала (α+β < 1). Равни-
щето на дохода на единица ефективен труд се описва с израза:  

 

∗                      (2) 
 

По-високата норма на инвестиране (sk) увеличава запасите не само във физичес-
ки, но и  в човешки, капитал. Това е валидно дори ако нормата на инвестиране в пос-
ледния (sh) не се променя. Причината е, че по-високото равнище на дохода, постигна-
то чрез ускорени инвестиции, автоматично повишава и инвестициите в човешки ка-
питал. Балансираният път на развитие на дохода на единица се задава чрез равенство-
то в логаритмична форма:  

 

ln ln ln  (3) 
 

Източник на растежа са инвестициите в – не запаса от – човешки капитал. По-ви-
соката му норма на натрупване (sh) е предпоставка за ускорен краткосрочен растеж и 
по-високо равновесно равнище на дохода на човек в дългосрочен план. От това 
следва и обяснението за устойчивата диференциация в доходите между богатите 
и бедни страни, а именно – инвестициите в човешки капитал. Възможна е конверген-
ция в доходите, при условие че нормите на акумулиране на човешки капитал (sh), на 
спестяванията (sk) и на изменението на населението (n) са еднакви; в противен случай 
диференциацията е устойчива9.  

Споделя се и мнението, че разширеният неокласически модел обяснява по-скоро 
(не)конвергенцията между страните вместо самите фактори на дългосрочния растеж. 
Постигането на устойчив дългосрочен растеж в доходите и стандарта на живот е въз-
можно само чрез непрекъснато разширяване на запаса от човешки капитал. Ако прие-
мем, че последният се измерва чрез най-високото достигнато от индивида образова-
телно равнище или продължителността на формално обучение, това е постижимо са-
мо за икономиките с ниска образованост на трудовия ресурс. В контекста на тази па-

                                                            
9 Barro, R., X. Sala-i-Martin, Convegence. Journal of Political Economy, vol. 100, 1992, с.223-251. 
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радигма алтернативата за напредналите страни със сравнително високо средно обра-
зователно равнище е в развитие на формите на неформално и информално образо-
вание и в ученето през целия живот. В своя първоначален вид моделът на Менкю и 
др. има слаба обяснителна сила за развитите икономики, но чрез преоценки и разши-
рения последващите разработки успяват да постигнат успех в тази насока. Използва-
нето му позволява сравнимост на резултатите за различни географски области и пе-
риоди от време. Предизвикателство е прилагането на различни измерители на човеш-
кия капитал и методи за решаване на емпиричните модели.  

 
3. Човешкият капитал в теорията на ендогенния растеж. Сравнителен 

анализ на моделите 
Основната критика към неокласическата теория е екзогенната природа на техни-

ческия напредък. Търсейки икономически фактори за обяснението му, част от моде-
лите с ендогенен растеж се фокусират изрично върху ролята на човешкия капитал 
като основна детерминанта на иновативния потенциал на страната или нейната спо-
собност да възприема новостите. Те могат да се класифицират в две основни направ-
ления според каналите на влиянието на човешки капитал върху съвкупното произ-
водство (Фиг. 1). При първите акумулирането на знания пряко стимулира производ-
ството подобно на инвестициите във физически капитал (Лукас)10, докато при 
вторите връзката „човешки капитал – растеж“ преминава през производителността. 
Инвестициите в знания и образование стимулират технологичния напредък, приеман 
от неокласическата парадигма за екзогенен, ускоряват продуктивността на ресурсите 
и обуславят растежа. Фигура 2 илюстрира еволюцията на моделите на ендогенния 
растеж, като преобладаваща част от тях се опитват да намерят обяснение на мотивите 
и механизмите за осигуряване на техническия напредък.  

Работата на К. Ароу от 60-те11 се счита за основополагаща за развитието на тази 
школа. Ако зад стремежа към нововъведения стоят пазарни сили, икономическите 
агенти трябва да получават някакво заплащане за тези усилия, така както за вложения 
труд и капиталови блага. Но, решението на Ароу е в предположението, че техноло-
гичният прогрес е непреднамерено следствие от процеса на производство. Предпола-
га се, че, произвеждайки, хората трупват знания – процес, наречен „учене чрез праве-
не”; те стават обществено достояние и обуславят напредъка на страната.  

 

                                                            
10 Lucas, R., On the mechanism of economic development. Journal of Monetary Economics, vol. 22, 
1988, с. 3-42. 
11 Arrow, K., The economic implications of learning by doing. Review of Economic Studies, vol. 29, 
1962, с. 155-173. 
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Фигура 2. Еволюция на базовите модели с ендогенен тип растеж 

 
Теоретичните изследвания от края на 80-те дават силен тласък в развитието на 

емпириката на ендогенния растеж, тъй като те успяват да формализират идеята за на-
растващата възвращаемост в производството и да изведат съществуването на равно-
весие с положителен тренд на растеж на агрегатния продукт и дохода на глава от на-
селението. Лукас12 експлицитно въвежда като отделен фактор в агрегатната произ-
водствена функция човешкия капитал. Индивидите разпределят времето си между 
производство и обучение. Една част (pt) те влагат за изработване на нови продукти, а 
останалото време (1-pt) – за придобиване на нови умения, т.е. за акумулиране на 
човешки капитал. Производствената функция добива вида: 

  1)( hNpAKY t      (4), 

където K е запасът от физически капитал, изменящ се във времето, а A измерва техно-
логичното ниво. Формула (4) наподобява функционалната зависимост между произ-
водството и труда в неокласическия модел с технически прогрес, защото идеята е чо-
вешкият капитал да бъде алтернативна на техническия прогрес, детерминиращ рас-
тежа. Предполага се постоянна възвращаемост от мащаба. В ядрото на модела стои 
функцията на възпроизводство на човешкия капитал, която демонстрира ролята на 
обучението за еволюцията му:  
 

	 1 , 0 (5) 
 

Налице е директно влияние върху съвкупното производство, но темпът на акуму-
лирането на h не е екзогенен, а зависи от съзнателните решения на оптимизиращите 
полезността индивиди и е обвързан с изходното му равнище. Последното означава, 
че по-високият начален запас от капитал предполага по-висока норма на натрупване 
при равни други условия.  
                                                            
12 Lucas, R., 1988, цит. съч. 
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Индивидите избират оптималното съотношение между производствена дейност и 
учене, максимизирайки междувремевата полезност u(ct) при ограничение за промяна 
в капиталовия запас, зададена чрез . Извежда се, че темпът на равновесен 
растеж зависи от оптималното време, отделяно за работа pt

*, равняващо се на: 
 

∗ 	 1 ∗   (6) 
 

Oптималното време за обучение 1 ∗ , от своя страна, е в положителна зависи-
мост от производителността на обучението (φ) и в отрицателна връзка с относителна-
та склонност към риск (σ) и коефициентa на времево предпочитание (ρ).  

Според втората основна група модели в това направление, т.нар. „НИД-базира-
но“ (R&D-based) направление, (фиг. 1) промяната на общата факторна производител-
ност в агрегатната производствена функция ( ⁄  и в резултат икономическият 
растеж са повлияни основно от научно-изследователската дейност (НИД), чрез която 
се създават или се възприемат нови технологии или знание в широк смисъл. В зави-
симост от вида на функцията на общата факторна производителност (Аt) се оформят 
няколко виждания. Първото поколение модели с изцяло ендогенен растеж (fully 
endogenous growth) се свързва с идеите на Роумър13, Агион и Ховит14, Гросман и 
Хелпман15. Основните приноси на Роумър се свеждат до: 

 Производителността в икономиката зависи от броя междинни продукти, из-
ползвани за създаване на крайни продукти. Въвеждането на нови, не непре-
менно подобрени, продукти повишава производителността и генерира растеж. 
Производителността се стимулира и от външните положителни ефекти на из-
следванията, тъй като всяка фирма има достъп до целия наличен запас от зна-
ния.  

 Предполага се пазарна структура с монополистична конкуренция в отраслите 
за производство на междинни продукт. Има много производители и ниски ба-
риери за влизане, но, също така, всеки производител печели над нормална 
краткосрочна печалба. Този нов момент в модела е съществен, за да се разре-
ши дилемата с невъзможността за възнаграждение за тези, които създават зна-
ние и са източник на технологичен прогрес в условия на съвършена конкурен-
ция16. Новите продукти се защитават с патенти, които дават монополна сила 
на фирмата, но в същото време са стимул за иновационна дейност. 

 Извежда се, че темпът на икономически растеж се влияе положително от раз-
мера на икономиката, дефиниран чрез броя на населението, и продуктивност-
та на сектора на НИД, а се очаква да намалява при по-висока норма на време-
во предпочитание на домакинствата.  

                                                            
13 Romer, P., Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, vol. 94, 1986, с. 
1002-1037.  
14 Aghion, P. and Howitt, P., A model of growth through creative destruction. Econometrica, vol. 60, 
1992, с. 323-351. 
15 Grossman, G. M. and Helpman, E., Quality Ladders in the Theory of Growth. Review of Economic 
Studies, vol.58, 1991, с. 43-61. 
16 Това е следствие от теоремата на Ойлер (Euler), според която в условия на съвършено конку-
рентен отрасъл печалбата отива за възнаграждение на собствениците на производствени фак-
тори – труд и капитал и не остава възнаграждение за източниците на общата факторна произ-
водителност (А). F(L,K) = MPL*L + MPK*K, като пределната производителност на производст-
вените фактори се изравнява с цената им.   
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Заимствайки от икономикса на индустриалната организация, Агион и Ховит17, 
развиват идеята, че прогресът зависи не просто от създаването на  диференциация, а 
само от иновациите, заменящи остарелите продукти с подобрени модификации, като 
така се възражда шумпетерианската идея за „съзидателното разрушение“ (creative 
destruction) като източник на растежа. Темпът му е пропорционален на продуктив-
ността на НИД и на степента на подобрение на междинните продукти. Така внима-
нието се насочва към най-квалифицираните трудови ресурси и потенциала им, из-
граждан в образователната система. Проблем на това разбиране е липсата на доста-
тъчно доказателства за пряка зависимост между ръста на хората, заети с НИД, и фак-
торната производителност. Джоунс18 опонира, че броят на инженерните кадри и на-
учни работници в САЩ през втората половина на миналия век нараства петкратно 
без да се наблюдава пропорционално повишение на дохода на човек или производи-
телността. Той предлага обяснение в предположението за намаляваща възвращаемост 
на знанието, давайки тласък на идеята за т.нар. „полуендогенен растеж“ (semi-
endogenous growth).  

Провокирани от възгледа на Гершенкрон19 за предимствата на икономическото 
изоставане (economic backwardness), част от представителите на НИД-базираното 
направление обръща внимание на ролята на човешкия капитал не за създаване, а за 
възприемане на технологични достижения на световните лидери. Основополагаща е 
работата на Нелсън и Фелпс20, според които по-образованата работна сила (конкрет-
но, мениджмънт) е способна по-добре да се адаптира към промените в прогресираща, 
динамична икономика, така подпомагайки технологичната дифузия, необходима за 
растежа. Темпът на технологично подобрение в дадена страна е: 1). нарастваща 
функция на запаса от човешки капитал и 2). пропорционално на разстоянието до най-
високото достигнато технологично равнище (distance-to-frontier). В изследванията 
често за еталон се взема технологично напреднала икономика (например САЩ). Лип-
сата на образован капитал предполага неспособност да се догонят технологичните 
лидери.  

 
4. Неокласическа парадигма срещу ендогенен растеж: моделите като рамка 

за анализ на растежа в новите страни членки 
Важен въпрос и основна трудност при емпиричните изследвания е изборът на 

теоретична рамка за анализ. Логично е той да се определя от степента, в която харак-
теристиките на конкретната икономика оправдават теоретичните предположения. В 
резултат на гореизложеното може да се изведат следните основни различия между 
неокласическия модел и теорията за ендогенния растеж с човешки капитал: 

1. Природа на растежа: Според неокласическата теория растежът се задвижва от 
инвестициите в човешки капитал без да се търсят пазарни стимули за тези капитало-
ви вложения. В моделите на ендогенния растеж той се обуславя или от инвестициите, 
или от първоначалния запас от човешки капитал, като във всички случаи се търси 
причината в пазарноориентираното поведение на икономическите агенти. 

                                                            
17 Aghion, P., P. Howitt, 1998, цит. съч. 
18 Jones, C., R&D-based models of economic growth. Journal of Political Economy, vol. 103, 1995,  
с. 759-784. 
19 Gerschenkron, A., Economic Backwardness in Historical Perspective. 1962, Harward Univeristry 
Press. 
20 Nelson, R., E. Phelps, Investments in humans, technological diffusion, and economic growth. American 
Economic Review, vol. 61, 1966, 69-75. 
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2. Намаляваща възвращаемост на капитала: В неокласическите модели е налице 
намаляваща пределна възвращаемост от капитала и постоянна възвращаемост от 
мащаба. В контраст с това, теорията за ендогенния растеж предполага в отделни слу-
чаи нарастваща възвращаемост от капиталовия фактор.  

3. Конвергенция между страните: Основно следствие на неокласическата теория 
е конвергенцията в темпа на растеж или дори в дохода на глава между различни 
региони на една страна или между различните страни21. Някои модели с ендогенен 
растеж допускат наличие на частична конвергенция, засягаща отделни страни.   

4. Според неокласическата парадигма темпът на растеж се постига чрез инвести-
ции в капиталови блага, включително човешки капитал, без да се отчита влиянието 
на първоначалното равнище на капитала. В тази светлина може да се обясни защо 
при едни и същи параметри като норма на капиталово натрупване и достъп до техно-
логии страните отчитат различни темпове на растеж.   

 

Дискутираните икономики претърпяха фундаментална промяна, преминавайки 
не само от една към друг тип система на политическо и икономическо управление, а 
и променяйки взаимоотношенията си с останалия свят чрез отвореността и либерали-
зацията на пазарите. Доходът на глава от населението, изразен в ППС, нараства 
(1991-2017 г.) със средногодишен темп от 3.8% в пост-социалистическите страни и с 
1.2% в развитите европейски икономики (ЕС15). През 2017г. той е със 112.0% по-ви-
сок от този през 1996 г. за първите и едва 28.9% за вторите. В рамките на изследвана-
та група страните с по-ниско стартово равнище на дохода отбелязват като цяло по-
висок темп на растеж, което доказва валидността на предположението за намаляваща 
пределна възвращаемост на капитала. През 2017г. разликата с европейските партньо-
ри значително намалява и те имат 40% от средния европейски доход при 26% през 
1996 г. Това илюстрира възможността за абсолютна конвергенция, споделяна от нео-
класиците. 

Налице е сближаване на нивата на дохода и между самите източноевропейски 
страни. Новите страни членки (НСЧ) с доход под средния за групата като цяло ре-
гистрират по-висок темп на растеж на реалния доход на глава от населението. 

Икономиките с по-високо от средното ниво бележат отрицателна промяна. В съ-
щото време се наблюдават и изключения в лицето на балтийските икономики, най-
вече Латвия и Литва, които се развиват значително по-ускорено спрямо Румъния, 
България и Полша и в края на периода успяват да догонят част от лидерите. Все пак 
процесът на конвергенция протича със сравнително бавна скорост, като за период от 
22 години (1996-2017) са покрити 55% от разликата с развитите европейски икономи-
ки т.е. средно 2.5% годишно.   

Приведените факти потвърждават хипотезата22 за наличие на конвергенция 
между групи страни със сходни фундаментални характеристики, например, напред-
нали, централно-планови, развиващи се, т.нар. „клубна конвергенция“. Алтернативно 
теоретично обяснение за неравенството в темпа на конвергенция на отделните нови 
страни членки дават моделите на технологичната дифузия и близостта до техноло-
гичната границата. Напълно обосновано може да се приеме, че икономиките в цент-
рална и източна Европа са в ролята на по-скоро „приемници“, а не „проводници“, на 

                                                            
21 Barro, R., X. Sala-i-Martin, Technological diffusion, convergence and growth. Journal of Economic 
Growth, vol. 2, с. 1-27. 
22 Вж. напр. Baumol, W. Productiviry growth, convergence and welfare: what the long-run data 
show. Research Report N 85-27, New York, New York University, C.V.Starr Center, 1985.  
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напредналите технологиите в световен мащаб, поради което нивото на технологич-
ния прогрес и растежа имат в голяма степен екзогенен характер, определен от достиг-
ната степен на развитие на знанието и иновациите в най-напредналите страни.  

 

В заключение може да се посочи, че сравнителният анализ на теориите и съпос-
тавката им с процесите на развитие на страните от Централна и източна Европа в 
последните две десетилетия насочват към извода, че неокласическият модел с човеш-
ки капитал, развит от Менкю, Роумър и Уейл23, и подходът за близостта до техноло-
гичния лидер в духа на Нелсън и Фелпс24 предоставят адекватна рамка за анализ на 
факторите и тенденциите в дългосрочния растеж и ролята на човешкия капитал в 
тази връзка.  
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Annotation: The author makes comments on the state of the problem in part of the English-
speaking scientific thought. In the beginning, he points out the main thesis and prospects 
for the development of conventional and Islamic banking. The main part of the comments 
begins with the historical aspect of the comparison. According to him, despite the 
differences, they are based on priority financial and human values. The benchmark review 
continues with “A Modern Comparison of Western Banking to Islamic Banking”, 
information from the Council of Islamic Financial Services, comparative analyzes of 
Ahmad Al-smadi, AF Hamdan and Almsafir, M., Grimarenko, I. Ye., Jamaldeen, F., 
Mohamad, Sh., Hassan, T. and Bader, MK, Lake, Al. and Margolin, J. and in particular 
„The Hundred Differences Between Islamic and Conventional Banking Systems” by Basha, 
S.N. After all, the author reaches two important conclusions for his research. 
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Анотация: Авторът прави коментарии за състоянието на проблема в част от ан-
глоговорящата научна мисъл. В началото той посочва главната теза и перспекти-
вите за развитие на конвенционалното и ислямското банкиране. Основната част 
от коментариите започват с историческия аспект на сравнението. Според него, 
въпреки различията, те се основават на приоритетни финансови и човешки ценнос-
ти. Сравнителният преглед продължава с „Сравнение на западното банкиране и ис-
лямското банкиране“, информацията от Съвета на ислямските финансови услуги, 
сравнителните анализи на Ahmad Al-smadi, A. F. Hamdan and Almsafir, M., Grimarenko, I. 
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I. Instead of an introduction 
The scientific paper attempts to compare the elements of Islamic (ethical) banking and 

conventional banking in Western countries. Some points of view are discussed, discussing 
the advantages and disadvantages of each type of banking. It emphasizes some of the key 
points of the various author's opinions. The peculiarities of commented viewpoints are 
shown. 

In the Islamic world, Islamic finance is emerging as a fast growing component of the 
financial sector and it is not restricted to Islamic countries, but is spreading in communities 
where there is a substantial number of Muslims. 

We defend the thesis that, despite the differences between conventional and Islamic 
banking, each one is based on certain financial and human values. The flexibility and 
resilience of financial crises will show which of the two banking systems is more 
promising. 

 
II. Basic part 
In order to fully appreciate the phenomenon of Islamic finance, it is necessary to 

understand the historical evolution of the foundations of the global banking system, i.e 
historical aspect of comparison. (Grimarenko, I. Ye., 2015) 

The traditional banking system originated in the Middle Ages in Europe in countries 
with the Christian religion. In the XVI-XVII centuries. merchant guilds of a number of 
cities (Venice, Amsterdam, Hamburg) created special girobanks for cashless settlements 
between their clients. Therefore the activity of commercial banks in the modern sense was 
developed with the beginning of the industrial revolution in the West. 

But there is another type of banking model based on the religious principles of Islam. 
Since the advent of Islamic civilization, there have been such operations as currency 
exchange, money transfers and the use of checks. As a result of colonial expansion, Muslim 
countries assimilated the Western banking model, and Islamic banking, which emerged in 
the early period of Islam, ceased to exist. Significant changes occurred only in the early 
twentieth century. 

The first ideas for creating independent Islamic banks appeared much later in the late 
40's of the 20th century. Practical steps were taken only in the early 60's with the first 
successful experiment to set up a financial institution working without interest through the 
Mit-Ghamr project. In 1963, the first local Savings Bank „Mit-Ghamr Islamic Savings 
Bank“ was established in the Egyptian town of Mit Ghamr on the basis of interest-free 
financing. Therefore, autonomous Banking in Muslim countries is developing significantly 
later. The turbulent development of trade and colonialism is likely to force Muslim 
countries to adopt the traditional banking system. 

 

According to the research „A Modern Comparison of Western Banking to 
Islamic Banking“ western and islamic banks structure their financial products differently. 
The highlights are placed on the following elements: 

(a) Shariah law prohibits charging or paying interest, called riba in Arabic, and also 
discourages investments or banking that is connected to products or industries that Islam 
considers sinful, or haram. Credit card services and any situation where interest is paid 
and/or charged to benefit one party and not the other are not permitted. 

(b) Islamic banking resembles conventional Western banking with its overall objective 
of making money by lending capital. Like conventional banking, it focuses on ethical 
investment and non-predatory lending. 
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(c) Shariah-compliant finance creates its own financial products based on Islamic 
contracts and profit-sharing. Islamic banks offer loans based on a project's viability and 
contracts signed by both parties. Islamic financial products include investment accounts, 
portfolio management, commodity and equity-based fund management facilities and 
mortgages as well as investment banking and corporate finance. 

(d) Islamic banking, in comparison with Western banking, conveys an intent to 
accomplish a moral purposes through financial services. The goal of the Institute of Islamic 
Banking and Insurance is „a financial system based on Islamic belief that truly embodies 
the concept of socio-economic justice in commercial dealings.“  

(e) Companies considered to be dealing in haram, or sinful products, services or sectors 
include those that produce, use or deal with alcohol, pork or pork byproducts, pornography, 
gambling or interest-based finance.  

 

In our opinion, the foremost stand out: 
First, Islamic Business Ethics.  
Shariah-compliant banking ideals derive directly from the Quran and from the life and 

statements of the Prophet Muhammad, sources that also drive Islamic law regarding diverse 
issues. Ethics, justice, equity and truth are mentioned frequently in the Quran. Muhammad 
proclaimed extensive rulings and laws regarding business ethics, trade, pricing and 
financial transactions, as well as admonitions to avoid debt.  

Secondly, Cross-Cultural Influence.  
Islamic banking is not limited to Muslim-owned companies. Western banks have been 

responding to the demands of many Muslim clients by incorporating and offering Shariah-
compliant services. By the same token, Islamic banking is influenced by Western banking.  

Third, Research in Islamic banking incorporates lessons and successful components 
from Western financial systems. Shariah banking organizations review and adapt Western 
techniques focused on business ethics and codes of conduct. For example, they use the U.S. 
Department of Commerce's Model Business Principles and research produced by The 
International Society of Business Economics and Ethics. (Lake, Al., 2017) 

It is considered that, but the major twist in the story came with the advent of Islamic 
Banking. Before that, Capitalism and Marxism were two main Giant concepts but then a 
middle of the road concept came which almost astonished Western World and Encouraged 
Eastern World to contribute in banking industry. 

Gearing up at fast pace, grabbing the market share of Conventional banking and now 
leadingly called as Ethical Banking in Western World, Islamic Banking has changed the 
shape of Industry as a whole. 

The main difference between the Conventional and Islamic Financing is of Interest, 
called „Riba” in Islam. Conventional Financing ask lenders to charge a profit from 
borrowers on principal amount and this profit is termed as „Interest”. The rate of interest 
can be fixed or it can vary with the inflation rate (Floating rate i.e. Base Lending Rate, 
Karachi Interbank Offered Rate or London Interbank Offered Rate).On the other hand, 
Islamic Banking defines Profit on some other dimensions. Here, the borrower and lender 
decides on a contract where the lender purchases something on borrower’s behalf initially 
and then selling it back to the borrower with some amount charges as „Profit”. 

Second main difference is the Payments procedure. Conventional Financing defines 
payments in a decided time frame in terms of installments with the decided rate of interest. 
In each installment, a portion carries the interest amount whereas the remaining adjusts the 
principal amount. 
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The third major difference between both financing systems is the time frame. Where 
Conventional Financing defines complete installment system, interest payment and 
principal amount to be paid within certain time frame, Islamic Financing believes in one-
time contract system. In Islamic Banking, no one party can gain benefit over the loss of 
another and this why it is far more superior to conventional banking system. (Islamic 
Finance…, 2019) 

 

Therefore, of course, it is necessary: 
(i) More than 75 countries have Islamic banks, of which only 45 are Muslim countries, 

the rest being non-Muslim nations;  
(ii) Although, there are some advantages and disadvantages of both systems but it 

depends on the nature of the country a bank or any financial institutions are operating as 
well as the current position of the economy of certain Region.  Conventional Banking is 
somewhat the pioneer of the financial World and we can simply not ignore its importance 
and it still imposes huge foot prints in the Financial Corporate World. 

It is clear that the conclusion is that, World is moving towards this new interface and 
Financial World is now seeing a totally new form of Financing. 

 

According to Jessica Margolin the major conceptual differences are: 
 Islamic finance fundamentally rejects business that is considered bad for (a 

religious) society; 
 You can't decouple risk and revenue; in other words you must share risk, rather than 

transfer it. (Margolin, J., 2014) 
 

The main differences are concentrated in the following several directions: 
(a) Deposit / Liabilities CASA1 & Term Deposit. 
Islamic Banks offers deposit products based on the following structures: 
 „Oard” – Current accounts are offered under this contract where the risk of the funds 

lies with the bank and no added benefits are provided to the client solely based on this 
facility. However, clients may be allowed to avail those facilities which are offered across 
the board; 

 „Mudarabah” – a type of partnership where client funds are invested in various 
businesses and returns are shared between the bank and client as per the agreed profit 
sharing ratio whereas, the loss is shared as per the investment ratio. Term Deposit and 
Savings Accounts are offered on the basis of Mudarabah. 

Conventional banks accept deposits on the basis of loan for all types of deposit 
accounts including Term Deposit, Savings and Currents accounts. Interest based returns are 
provided for the Savings accounts and Term Deposits, whereas Current Accounts may offer 
free banking facilities. In addition to this, conventional bank invests the deposits in non-
shariah compliant avenues and subsequently earns non-shariah compliant returns. 

(b) Lending / Financing. 
Islamic banks offer financing/leasing facilities to their clients to fulfil their business 

requirements on the basis of following contracts depending on the requirements of the 
client: 

                                                            
1 CASA is the acronym for Current and Savings account, which is commonly used in the banking 
industry across West Asia and South-East Asia. CASA deposit is the amount of money that gets 
deposited in the Current and Savings Accounts of bank customers. The bank pays very low or no 
interest for deposits in current accounts whereas the deposits in Savings Accounts receives slightly 
higher interest rates. 
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Islamic Banks Financing Transactions Characteristics: 
 Islamic bank takes the risk of the asset; 
 Income is earned through sale or leasing contracts; 
 Share profit & bear Loss as the case may be; 
 In case of late payment or default by the client, there will be no penal charges. 

However, to instil a payment discipline, Bank is authorized to recover an amount at 
a predetermined percentage as compulsory contribution to Charity Fund constituted 
by the bank approved Shariah Board. This contribution to Charity Fund shall not 
constitute income of the bank; 

 The bank will deploy the Islamic Funds in only Shariah Compliant avenues. 
 

Conventional banks offer lending facilities to their clients to fulfil their cash 
requirement on the basis of loan contracts where the relationship between the Bank and 
client is that of lender and borrower respectively. Conventional Banking Loan Contracts 
Characteristics: 
 No risk of underlying assets; 
 Income through Interest; 
 Late Payment charges on delayed payments and shall constitute bank’s income. 
(c) Trade Finance. 
Islamic banks offer trade finance related operations under the concepts of services, 

guarantee and financing with the following conditions:  
Islamic Banks Trade Transactions Characteristics:  
 Commission based Income as per the guidelines of Shariah;  
 Income through payment and documents facilitation services;  
 Income through sale or lease of assets;  
 Share Profit & bear Loss as the case may be;  
 In case of late payment or default by the client, There will be no penal charges. 
 

Conventional banks offers trade finance related operations under the concepts of 
services, guarantee and lending. Conventional Banks Trade Transactions Characteristics: 
 Commission based Income;  
 Income through guaranteeing payments;  
 Income through Interest on loan payments;  
 Additional interest income on delayed payments.  
According to Faleel Jamaldeen „Islam is more than a religion; it’s also a code of life 

that deals with social, economic, and political matters. Every Muslim is expected to live 
according to the Islamic code, or sharia. Each issue addressed by sharia is entwined with all 
other issues; therefore, economic matters are related to religion, culture, ethics, and 
politics.”(Jamaldeen, F., 2019) 

Islamic finance, then, is a financial system that operates according to sharia. Just like 
conventional financial systems, Islamic finance features banks, capital markets, fund 
managers, investment firms, and insurance companies. Notwithstanding this, these entities 
are governed both by Islamic laws and by the finance industry rules and regulations that 
apply to their conventional counterparts.  

The main vision of Islam is that Allah is the owner of all wealth in the world, and 
humans are merely its trustees. Therefore, humans need to manage wealth according to 
Allah’s commands, which promote justice and prohibit certain activities. At the same time, 
Islam allows for a free-market economy where supply and demand are decided in the 
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market - not dictated by a government. But at the same time, Islam directs the function of 
the mechanism by imposing specific laws and ethics. 

Consequently, Islam and social justice are inseparable, and it’s a key concept of the 
Islamic finance industry.  

In this regards, by reminding Muslims of their obligations, Islam seeks to promote 
stronger relationships between each person and Allah, between people and the earth, and 
among individuals. 

 

Emphasis is placed on: 
 Requiring zakat: To promote justice related to the distribution of wealth, Islam 

imposes a property tax called zakat. Every Muslim who meets certain criteria 
regarding the accumulation of wealth must pay zakat, which is distributed to 
people in need; 

 Prohibiting usury (interest): For the sake of social justice, Islam prohibits interest-
based transactions. No individual or business entity should hoard money in order 
to earn interest (or riba); instead, that money should be used to support productive 
economic activities; 

 Encouraging shared risk: Islam encourages risk-sharing in economic transactions. 
When a risk is shared among two or more parties, the burden of the risk faced by 
each party is reduced. 

 

Avoiding gambling: Two Arabic words refer to transactions that involve gambling: 
 „Maysir” – The acquisition of wealth by chance and not by effort; 
 „Qimar” – In modern gambling, any game of chance. 
Both types of transactions are prohibited because they’re based on uncertainty (gharar). 
So that, the Islamic prohibition against transactions that involve gambling prevents 

Muslims from purchasing conventional insurance products because those products are a 
gamble. Instead, Islamic insurance, called „takaful”, is based on a very different model of 
risk management that involves shared risk and mutual responsibility. 

The predominant part of Islamic financial facilities is Islamic banking. From this 
general status quo, more accurate data is available to us from Islamic Financial Services 
Board in 2018, namely:  

First, after two years of marginal increases, the Islamic financial services industry 
(IFSI) returned to strong (8.3%) growth, and its total worth slightly surpassed the USD 2 
trillion dollars. The main growth drivers were „sukuk“ issuances by sovereigns and 
multilateral institutions. The volume of „sukuk“ outstanding grew by 25.6%, and assets of 
Islamic funds grew by almost 19%.  Islamic banking assets grew by only 4.3%, reducing 
the share of Islamic banking in the total value of the IFSI to 76%; 

Secondly, the market shares of Islamic banks (i.e. shares in the total domestic banking 
assets) increased in at least 19 jurisdictions and remained constant in seven others. Declines 
of market shares were reported in six jurisdictions. Islamic banking is categorised as 
systemically important in 12 jurisdictions where the market shares have reached 15%. 
Collectively, they ccount for 92% of the global Islamic banking assets. Apart from two 
urisdictions with market shares of 100% (Iran, Sudan), the shares in most of the ten 
jurisdictions with dual banking systems increased, while it decreased in only one country 
(Qatar). Collectively, these 12 jurisdictions account for 92% of the global Islamic banking 
assets. The largest are Iran (34.4% of global Islamic banking assets), Saudi Arabia (20.4%), 
United Arab Emirates (UAE) (9.3%), Malaysia (9.1%), Kuwait (6.0%) and Qatar (6.0%). 
(ISLAMIC.., 2018) 
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Ayman Abdal-Majeed Ahmad Al-smadi, Faizul Hamdan and Mahmoud Khalid 
Almsafir (Ahmad Al-smadi, Hamdan and Almsafir, 2013) highlight nine differences that include: 

Islamic Banks 
  The functions and operating modes of Islamic banks are based on the principles of 

Islamic Shariah; 
  promotes risk sharing between provider of capital (investor) and the user of funds 

(entrepreneur); 
  It also aims at maximizing profit but subject to Shariah restrictions; 
  In the modern Islamic banking system, it has become one of the service-oriented 

functions of the Islamic banks to be a Zakat Collection Centre and they also pay out 
their Zakat; 

  Participation in partnership business is the fundamental function of the Islamic 
banks. The customers’ business has to be understood; 

  Islamic banks have no provision to charge any extra money from the defaulters. 
Only small amount of compensation and these proceeds is given to charity. Rebates 
are given for early settlement at the Bank's discretion; 

  It gives importance to the public interest. Its ultimate aim is to ensure growth with 
equity; 

  The status of Islamic bank in relation to its clients is that of partners, investors and 
trader, buyer and seller; 

  Islamic bank can only guarantee deposits for deposit account, which is based on the 
principle of al-wadiah, thus the depositors are guaranteed repayment of their funds, 
however, if the account is based on the mudarabah concept, clients have to share. A 
loss if it occurs. 

Conventional Banks 
 The functions and operating modes of conventional banks are based on fully 

manmade principles; 
  The investor is assured of a predetermined rate of interest;  
  It aims at maximizing profit without any restriction; 
  It does not deal with Zakat;  
  Lending money and getting it back with compounding interest is the fundamental 

function of the conventional banks; 
 It can charge additional money (penalty and compounded interest) in case of 

defaulters; 
  Very often it results in the bank's own interest becoming prominent. It makes no 

effort to ensure growth with equity; 
  The status of a conventional bank, in relation to its clients, is that of creditor and 

debtors; 
  A conventional bank has to guarantee all its deposits. 
We could highlight the following two findings: 
First, Islamic banking is more humanizing than conventional banking. (Confirmed and 

by Shamsher Mohamad, Taufiq Hassan and Mohamed Khaled I. Bader., 2008);  
Secondly, Islamic banking provides a more human approach. It had been proven that 

many consumers choose Islamic banking rather than conventional. 
In a more detailed and detailed scientific study „The Hundred Differences Between 

Islamic and Conventional Banking Systems” (2017) outline the concepts and principles of 
Islamic banking. It focuses on differences between the conventional and the Islamic 
banking system. (Basha, S.N., 2017) 
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Islamic Banking can be described as a system of banking that adheres to the principles 
of Sharia i.e. The Islamic Law. In other words, it can be viewed as a financial system which 
identifies itself with the spirit of Sharia (The Islamic Law), as laid down by the Holy Qur'an 
and Sunnah (the practices of Prophet Mohammed, as regards its objectives, principles, 
practices and operations. 

 

There are the following differences between the differences between the conventional 
and the Islamic banking system, including: 

(a) Differences in the Assumptions;  
(b) Differences in the Operations;  
 Financing;  
-  Long Term Loans; 
-  Leasing; 
-  Short Term Loans;  
-  Overdraft; 
-  Personal Consumption Loans; 
-  Short-term Agricultural Loans; 
 Investments;  
-  Investments in Central Banks and Other Banks; 
-  Investment in Shares; 
-  Investment in Bonds; 
-  Investment in Derivatives; 
-  Liquidity Management Practices; 
(c) Impact of the Banking System.  
 

Unlike conventional banking, Islamic, also called ethical banking, is based on the 
following principles of its activity:  
  Prohibition of receipt and payment of Interest;  
  Emphasis is on profit and loss sharing;  
  Prohibition of „Qimar” (gambling), „Iktinaz” (hoarding), „Ihtikar” (monopoly), 

„Israf” (extravagance), „Fasad” (corruption), „Mujazafah” (speculation), „Ghish” 
(deception), „Tadlees” (fraud), „Kathib” (lying) etc.;  

  Prohibition of contracts involving „Gharar” (excessive risk);  
  Prohibition of financing socially detrimental projects that deals with „Khamr” 

(intoxicants), „Khinzir” (Pork), and all unethical dealings such as prostitution, 
stealing etc.; 

  Prohibition on selling what is not owned or possessed; 
  Prohibition on selling fruits before they are ripe; 
  Prohibition on selling debts;  
  Asset Backing Principle: It is required that financial transactions should be unpinned 

by an identifiable and tangible underlying asset. It means financial transactions must 
be accompanied by an underlying productive economic activity that generates 
legitimate wealth. 

Conventional banking is governed by all the man made principles and no divine 
guidance has been followed by these banks. Conventional banking is supported by the 
capitalist economy which allows all type of transactions for the purpose of earning of 
higher profit, it may be riba, hording, gambling, dealing in unlawful goods and services, 
short sales in short all the speculative transactions can be deal in this banking system. The 
purpose of the conventional banking is to maximize profit only.  
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As per capitalist theory, the capital and enterprise are factors of production, capital 
gains fixed returns in the shape of interest and the enterprise receives its return in the shape 
of profit or loss as the case may be. In the conventional banking system only the guidelines 
or rules are followed which are made for the purpose of earning profit. 

Therefore, conventional banking system provide loans to every business and earns 
profit, i.e business model of the conventional banking system is to receive money from the 
people who have in access and lend the same to the people who need money for the 
establishment and enhancement of their businesses. 

 
III. Conclusion 
From the comments presented, the following more important conclusions can be made: 
First, Conventional banking system considers economic methods of wealth creation but 

ignores social, ethical and moral methods. Islamic banking system gives first priority to 
social, ethical and moral methods of wealth creation; economic attractiveness of business is 
the next priority. Islamic banking is not a mere copy of conventional banks. It has its own way of 
doing business and all operations are duly certified by Sharia experts Islamic Fiqh academy (IFA).  

Secondly, In conventional financing, lenders lend to borrowers to  make a profit from 
interest charged on the principal amount. At the other pole - аt the very heart of Islamic 
Finance is the prohibition of collection and issuance of interest/riba. The ban on interest in 
all economic activities is so explicitly define and remains non-compromising in Islamic 
literature as it is divinely forbidden by Allah. The functions and operating modes of Islamic 
banks are based on the principles of Islamic Shariah. In other words, it can be viewed as a 
financial system which identifies itself with the spirit of Sharia (The Islamic Law), as laid 
down by the Holy Qur'an and Sunnah. 
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Annotation: The scientific material commented on the different perspectives for choosing 
scenarios for stress testing of financial systems. Emphasis is placed on the experience and 
proposals of the US Federal Reserve, the European Central Bank, the National Banks of 
England and Kazakhstan. Stress testing involves running simulations to identify hidden 
vulnerabilities. The literature about business strategy and corporate governance identifies 
several approaches to these exercises. Among the most popular are stylized scenarios, 
hypotheticals and historical scenarios. In a historical scenario, the business - or asset 
class, portfolio, or individual investment - is run through a simulation based on a previous 
crisis. Examples of historical crises include the stock market crash of October 1987, the 
Asian crisis of 1997 and the tech bubble that burst in 1999-2000. A hypothetical stress test 
is generally more specific, often focusing on how a particular company might weather a 
particular crisis. For example, a firm in California might stress-test against a hypothetical 
earthquake or an oil company might do so against the outbreak of a war in the Middle 
East. Stylized scenarios are a little more scientific in the sense that only one or a few test 
variables are adjusted at once. For example, the stress test might involve the Dow Jones 
index losing 10% of its value in a week. The Federal Reserve Board conducts supervisory 
stress tests to help ensure that large bank holding companies operating in the United States 
will be able to lend to households and businesses even in a severe recession. The tests are 
known as the Dodd-Frank Act stress test (DFAST) and the Comprehensive Capital Analysis 
and Review (CCAR). The European Banking Authority (EBA) published the results of the 
2018 EU-wide stress test, which involved 48 banks from 15 EU and EEA countries, 
covering broadly 70% of total EU banking sector assets. The adverse scenario has an 
impact of -395 bps on banks' CET1 fully loaded capital ratio (-410 bps on a transitional 
basis), leading to a 10.1% CET1 capital ratio at the end of 2020 (10.3% on a transitional 
basis). In the 2018 stress-test scenario, UK GDP falls by 4.7%, the UK unemployment rate 
rises to 9.5%, UK residential property prices fall by 33% and UK commercial real estate 
prices fall by 40%. The cenario also includes a sudden loss of overseas investor appetite 
for UK assets, a 27% fall in the sterling exchange rate index and Bank Rate rising to 4%. 
Major UK banks have continued to trengthen their capital positions. They started the 2018 
stress test with an aggregate common equity Tier 1 (CET1) capital ratio nearly three and a 
half times higher than before the global financial crisis. The global financial crisis exposed 
serious bank vulnerabilities in Kazakhstan. In the run up to the crisis, the economy grew at 
a high rate but the non-tradable sectorparticularly construction expanded at an 
unsustainable pace on the back of a surge in bank credit and an appreciating real 
exchange rate. Credit was financed largely through external wholesale funding and a 
sizeable increase in bank leverage. As the crisis erupted, external funding dried up orcing 
banks to deleverage aggressively. This led to a marked deceleration in non-oil economic 
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activity and a rapid deterioration in banks’ assets. These effects were ompounded by the 
impact of the 2009 devaluation on credit risk and banks’ external indebtedness. 
 

Key words: Modeling approaches, Baseline scenarios, stylized scenarios, hypotheticals and 
historical scenarios. 
JEL Classification Numbers: G10, G20, G21. 
 
Анотация: Научният материал коментира различните перспективи за избор на 
сценарии за стрес тестове на финансовите системи. Акцентът е поставен върху 
опита и предложенията на Федералния резерв на САЩ, Европейската централна 
банка, националните банки на Англия и Казахстан. Стрес-тестът включва симула-
ции за идентифициране на скрити уязвимости. Литературата за бизнес страте-
гията и корпоративното управление идентифицира няколко подхода към тези уп-
ражнения. Сред най-популярните са стилизирани сценарии, хипотетични и истори-
чески сценарии. В исторически сценарий бизнесът – или класът активи, портфейл 
или индивидуална инвестиция – се провежда чрез симулация, основана на предишна 
криза. Примери за исторически кризи включват срива на фондовия пазар през 
октомври 1987 г., азиатската криза от 1997 г. и технологичния балон, който се 
спука през 1999-2000 г. Хипотетичният стрес тест обикновено е по-специфичен, 
често се фокусира върху това как дадена компания би могла да изпадне в определена 
криза. Например, фирма в Калифорния може да направи стрес-тест срещу хипоте-
тично земетресение или петролната компания може да направи това срещу избух-
ването на война в Близкия изток. Стилизираните сценарии са малко по-научни в 
смисъл, че само една или няколко пробни променливи се настройват едновременно. 
Например, стрес тестът може да включва индексът Dow Jones, който губи 10% от 
стойността си за една седмица. Бордът на Федералния резерв провежда стрес 
тестове за надзор, за да гарантира, че големите банкови холдингови компании, 
работещи в Съединените щати, ще могат да отпускат заеми на домакинствата и 
предприятията дори и в тежка рецесия. Тестовете са известни като стрес теста 
на Дод-Франк (DFAST) и анализ на цялостния капиталов анализ (CCAR). Европей-
ският банков орган (ЕБО) публикува резултатите от стрес теста за целия ЕС през 
2018 г., в който участват 48 банки от 15 държави от ЕС и ЕИП, покриващи общо 
70% от общите активи на банковия сектор в ЕС. Неблагоприятният сценарий е 
повлиял на – 395 базисни пункта върху капиталовото съотношение на пълния капи-
тал на CET1 на банките (-410 б.т. на преходна база), което доведе до коефициент 
на капиталово покритие 10.1% в края на 2020 г. (10.3% на преходна база). В 
сценария за стрес-тест за 2018 г. БВП на Великобритания намалява с 4,7%, нивото 
на безработица в Обединеното кралство се покачва до 9,5%, британските цени на 
жилищните имоти падат с 33%, а британските цени на недвижими имоти падат с 
40%. Центърът също така включва внезапна загуба на апетит за чуждестранни 
инвеститори за британски активи, спад от 27% в индекса на курса на стерлингите, 
а Bank Rate се повишава до 4%. Големите британски банки продължават да 
укрепват капиталовите си позиции. Те започнаха стрес теста за 2018 г. със съот-
ношение на капитал от общ капитал от първи ред (CET1) почти три и половина 
пъти по-високо, отколкото преди световната финансова криза. Световната финан-
сова криза разкри сериозни банкови уязвимости в Казахстан. В навечерието на 
кризата икономиката се разрастваше с висок темп, но секторът на нетъргуемия 
сектор, особено строителството, се разрастваше с неустойчиви темпове на фона 
на нарастването на банковите кредити и поскъпването на реалния валутен курс. 
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Кредитите бяха финансирани главно чрез външно финансиране на едро и значително 
увеличение на банковия ливъридж. С избухването на кризата външното финансира-
не преустанови усилията на банките да се разделят агресивно. Това доведе до зна-
чително забавяне на икономическата активност, различна от петрола, и до бързо 
влошаване на активите на банките. Тези ефекти бяха ограничени от влиянието на 
обезценката от 2009 г. върху кредитния риск и външната задлъжнялост на банките. 
 

Ключови думи: моделиращи подходи, базисни сценарии, стилизирани сценарии, 
хипотетични и исторически сценарии. 

Класификационни номера JEL: G10, G20, G21 
 
 

Въведение в проблематиката 
Стрес тестовете обхващат редица методологии. Сложността може да варира, ва-

рираща от прости тестове за чувствителност до сложни стрес-тестове, които имат за 
цел да оценят въздействието на тежко макроикономическо стресово събитие върху 
мерки като доходи и икономически капитал. Стрес тестовете могат да се извършват 
при различни степени на агрегация от нивото на индивидуален инструмент до инсти-
туционално ниво. Извършват се стрес тестове за различни видове риск, включително 
пазарен, кредитен, оперативен и ликвиден риск. Въпреки тази широка гама от мето-
дологии, кризата изтъкна няколко методологични слабости. (Drehmann, M., 2008)  

На най-фундаментално ниво слабостите в инфраструктурата ограничават способ-
ността на банките да идентифицират и обобщават експозициите в цялата банка. Тази 
слабост ограничава ефективността на инструментите за управление на риска – вклю-
чително стрес-тестовете. 

Повечето модели за управление на риска, включително стрес-тестовете, използ-
ват исторически статистически връзки за оценка на риска. Те предполагат, че рискът 
се дължи на известен и постоянен статистически процес, т.е. те приемат, че истори-
ческите връзки представляват добра основа за прогнозиране на развитието на бъдещи 
рискове. Кризата разкри сериозни недостатъци, разчитайки единствено на подобен 
подход. 

Първо, предвид дългия период на стабилност, историческата обратна информа-
ция показва благоприятни условия, така че тези модели не дават възможност за сери-
озни сътресения, нито за натрупване на уязвими места в системата. Историческите 
статистически връзки, като корелациите, се оказаха ненадеждни, след като действи-
телните събития започнаха да се развиват. 

Второ, финансовата криза отново показа, че особено при подчертани условия 
рисковите характеристики могат да се променят бързо, тъй като реакциите на участ-
ниците на пазара в системата могат да доведат до обратна връзка и да доведат до 
взаимодействия в цялата система. Тези ефекти могат драматично да засилят първона-
чалните шокове, както илюстрират последните събития. 

 
I. Избор на стрес-сценарии 
Повечето банкови стрес-тестове не бяха предназначени за улавяне на екстрем-

ните пазарни събития, които бяха преживени. Повечето фирми откриха, че един или 
няколко аспекта на техните стрес тестове дори не съвпадат в общи линии с актуално-
то развитие. По-конкретно, сценариите са склонни да отразяват леки шокове, да 
приемат по-кратки срокове и да подценяват взаимовръзките между различните пози-
ции, видове риск и пазари, дължащи се на взаимодействия и обратна връзка в цялата 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

142 

система. Преди кризата „тежките“ стрес-сценарии обикновено доведоха до оценки на 
загуби, които не надхвърлиха приблизително една четвърт от приходите (и обикнове-
но много по-малко). 

За разработването на сценарии са използвани различни техники. Тестовете за 
чувствителност, които са на най-основно ниво, по принцип шокират индивидуални 
параметри или входове, без да свързват тези сътресения с основно събитие или реал-
ни резултати. Като се има предвид, че тези сценарии пренебрегват множество риско-
ви фактори или ефекти на обратна връзка, основната им полза е, че те могат да оси-
гурят бърза първоначална оценка на чувствителността на портфейла към даден рис-
ков фактор и да идентифицират определени рискови концентрации. 

По-сложните подходи прилагат едновременно шокове на много параметри. Под-
ходите обикновено са исторически или хипотетични. 

(a) Исторически сценарии често се прилагат въз основа на значимо пазарно съ-
битие, претърпяно в миналото. Такива стрес тестове не са в състояние да обхванат 
рисковете в новите продукти, които са били в центъра на кризата. Освен това нивата 
на тежест и продължителността на стреса, посочени от предишни епизоди, се оказаха 
недостатъчни. Продължителността на стресовия период беше разглеждана като без-
прецедентна и така историческите стрес тестове подценяваха нивото на риск и взаи-
модействието между рисковете. 

(b) Банките също така въвеждат хипотетични стрес-тестове, насочени към зас-
немане на събития, които все още не бяха изпитани. Преди кризата обаче банките 
обикновено прилагат само умерени сценарии, или по отношение на тежестта или сте-
пента на взаимодействие между портфейлите или рисковите групи. В много банки е 
било трудно за ръководителите на риска да получат входящо управление за по-тежки 
сценарии. Сценариите, които се смятаха за екстремни или иновативни, често се счи-
тат за неправдоподобни от борда и висшето ръководство. 

 
II. Стрес тестване на специфични рискове и продукти 
Специфични рискове, които не са обхванати достатъчно подробно в повечето 

стрес тестове, включват: 
• поведението на сложни структурирани продукти при стресни ликвидни 

условия;  
•  риск от тръбопровод или секюритизация;  
•  базов риск по отношение на стратегиите за хеджиране;  
•  кредитен риск на контрагента;  
•  условни рискове; и  
•  финансиране на ликвиден риск. 
Необходимо е да се отбележи, че сценариите не са достатъчно тежки, когато 

структурирани продукти за стрес-тестване и кредитиране преди кризата. Това 
може до известна степен да се припише на разчитането на историческите данни. По 
принцип стрес-тестовете на структурирани продукти са засегнати от същите пробле-
ми като другите модели за управление на риска в тази област, тъй като те не успяват 
да признаят, че динамиката на риска за структурираните инструменти е различна от 
тази на подобни парични инструменти като облигации. Тези различия бяха особено 
силни по време на кризата, което допълнително влоши изпълнението на стрес тесто-
вете. По-специално, стрес-тестовете трябва да отчитат конкретно кредитното качест-
во на базисните експозиции, както и уникалните характеристики на структурираните 
продукти. Освен това, стрес-тестовете също така предполагаха, че пазарите на струк-
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турирани продукти ще останат ликвидни или, ако ликвидността на пазара бъде нару-
шена, това няма да се случи за продължителен период от време. Това също означава, 
че банките подценяват риска от липса на свободни ресурси, свързан с издаването на 
нови структурирани продукти. 

В много случаи стрес-тестовете се занимават само с посочен риск и не улавят 
базов риск, като по този начин намаляват ефективността на хеджирането. Друга осо-
беност на кризата е рискът от еднопосочни грешки, например свързан с кредитната 
защита, закупена от „монолитни или твърди” застрахователи. Някои кредити, на кои-
то банките и дилърите са закупили защита от такива структури, за да спомогнат за 
управлението на риска по структурирания кредит, започнаха да се влошават в същото 
време, когато кредитоспособността се влоши. 

Освен това стрес тестовете за кредитен риск на контрагента обикновено са под-
чертали само един рисков фактор за даден контрагент, са били недостатъчно тежки и 
обикновено се пропуска взаимодействието между кредитния риск и пазарния риск 
(специфичен риск от грешен начин). Стрес тестовете за кредитния риск на контраген-
та следва да се подобрят, като се използват стресовете, прилагани между контраген-
тите и множество рискови фактори, както и онези, които включват текущи корекции 
на оценката. 

Друга слабост на моделите е, че те не адекватно обхващат условните рискове, 
които възникват или от правно обвързващи кредитни и ликвидни линии, или от опа-
сения за репутацията, свързани например с задбалансови превозни средства. Ако 
стрес-тестовете адекватно улавят договорния и репутационния риск, свързан с експо-
зиции извън баланса, концентрациите в такива експозиции може да са избегнати. 

По отношение на финансирането на ликвидността стрес тестовете не обхващат 
системния характер на кризата, нито величината и продължителността на прекъсва-
нето на междубанковите пазари. За по-задълбочено обсъждане на недостатъците на 
стрес-тестовете за ликвидност вижте Принципите на Базелския комитет за управле-
ние и надзор на шума на ликвидния риск (септември 2008 г.). 

 
III. Промени в практиките на стрес тестване след избухването на кризата 
Предвид неочакваната тежест на събитията стрес-тестовете придобиват по-

голяма известност и доверие в банките като допълнителен инструмент за управление 
на риска и капиталово планиране, за да се осигури различна перспектива за риска. 
Важно е този процес да продължи, така че програмите за стрес-тестове да бъдат 
вградени в управленските структури на банките. Нещо повече, този процес трябва да 
бъде ръководен от борда и висшето ръководство. 

Банките признават, че настоящите рамки за стрес тестване трябва да бъдат подо-
брени както по отношение на подробностите на представянето на риска, така и по от-
ношение на обхвата на разглежданите рискове. Някои банки започнаха да се занима-
ват с тези проблеми и други слабости на стрес-тестовете за специфичните рискове, 
посочени по-горе. По-общите области, в които банките обмислят бъдещо подобре-
ние, включват: 

•  непрекъснат преглед на сценарии и търсене на нови;  
•  проучване на нови продукти за идентифициране на потенциални рискове;  
• подобряване на идентифицирането и обобщаването на свързаните рискове в 
книгите, както и взаимодействието между пазарния, кредитния и ликвидния 
риск; и  

•  оценка на подходящите времеви хоризонти и ефекти на обратна връзка. 
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Обикновено стриктното тестване в цялото предприятие е област, която много 
банки признават, че ще трябва да подобрят, за да осигурят подходящо улавяне на 
риска и да обединяват риска по-ефективно в бизнес линиите. Принципите, изложени 
в настоящия документ, имат за цел да подкрепят и засилят усилията на банките да 
подобрят своите практики, но банките не трябва да се ограничават до подход за подо-
бряване на контролния лист.  

След началото на кризата „ad hoc” стрес тестове за „горещо място“ са използ-
вани от някои банки като важен инструмент за информиране на ръководните казу-
си за управление на кризи. Способността да се провеждат стрес-тестове в много 
кратък срок се оказа ценна в период на бързо променящи се пазарни условия. 

Необходимостта от подобряване на стрес тестовете също е била призната от 
финансовата индустрия. През юли 2008 г. Институтът за международни финанси 
публикува своя окончателен доклад на Комитета за най-добрите пазарни практики: 
препоръки за принципите за поведение и най-добри практики. Освен това в доклада 
бяха разгледани практиките на стрес тестване и бяха изложени два принципа и пет 
конкретни препоръки в тази област. Принципите включват необходимостта стрикт-
ното тестване да се извършва цялостно и интегрирано с цялостната инфраструктура 
за управление на риска. Те също така идентифицираха необходимостта от стрес-тес-
товете да имат смислен ефект върху бизнес решенията, като бордът и висшето ръко-
водство играят важна роля при оценката на резултатите от стрес-тестовете и влияние-
то върху рисковия профил на банката. Препоръките на Групата за политиката за уп-
равление на риска на контрагентите в доклада си от август 2008 г. (съдържащ систе-
мен риск: Пътят към реформата – Докладът на Групата за политиката за управление 
на риска на контрагентите) включват необходимостта фирмите да мислят творчески 
за това как стойността на стрес тестовете да бъдат максимизирани, включително така 
наречения тест за обратния стрес, за да се проучат събитията, които биха могли да 
причинят значително въздействие върху фирмата. 

Препоръчва се в зависимост от видовете рискове да се приложат следните 
няколко метода (Чуприс, Л. С., 2013) за оценка, подредени в следната таблица. 

 
Таблица №1. Използвани методи за оценка в зависимост от риска 
 

 
Рискове/ Методи 

Застрахователна 
оценка  

(„Underwriting 
assessment”) 

 
Вътрешен 

одит 

 
Стрес-
тестване 

1. Стратегически рискове   Да 
2. Операционни рискове  Да Да 
3. Юридически рискове Да Да  
4. Естествени рискове   Да 
5. Финансови рискове    
    - Валутен риск   Да 
    - Инвестиционен риск   Да 
    - Кредитен риск  Да Да 
    - Риск за ликвидност  Да Да 
    - Риск от неплатежоспособност  Да Да 
6. Риск за недостатъчност на 
застрахователния фонд 

Да Да Да 
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Както е очевидно от таблицата стрес-тестването се предпочита за всички видове 
рискове, особено когато ситуацията е критична или кризисна – с резки изменения на 
пазара или неблагоприятни макроикономически събития. Резултатите от тестовете се 
използват от банковия надзор и за анализ на финансовата стабилност. В този аспект е 
необходимо да се оценя както стабилността и устойчивостта на банковата система в 
цялост, но и наличието на независим анализ в качеството на оценка на стрес-тества-
нето на отделните банки. 

Различаваме още систематически и несистематически стрес-тестове. В зависи-
мост от съответния сценарии те се представят в следващата таблица №2. 

 
Таблица №2. Систематически и несистематически стрес-тестове 

 

I. Несистематически  
стрес-тестове 

1. „Най-лош“ сценарий 
2. Без отчитане на второстепенни фактори 
3. Субективен  

II. Систематически  
стрес-тестове  

 

1. Метод на корелация 
 
 

2. Метод Монте-Карло 
 

3. Теория на екстремалните значения 

 
При „най-лошия“ сценарий акцента се поставя на това, че всички разглеждани 

фактори за определен интервал от време се приемат със своите най-лоши и вредни 
значения. Изхождайки от тази негативна оценка за дейността на тестираната институ-
ция. Отбелязва се, че този сценарий не отчита корелацията на рисковете и понякога 
води до икономически безсмислени резултати. 

Методът „Без отчитане на второстепенни фактори“ много прилича на предишно 
коментирания с отличие на два аспекта: изменят се не всички разгледани фактори, а 
само основните (второстепенните се признават за неизменни, константни величини), 
и на фактора се преписва не най-лошото значение, а се определя индивидуално от из-
следващия. 

„Субективният метод“ се прилага в проучване при което целия набор от рискови 
фактори и връзката между тях се оценя от съответния експерт. Посочва се, че в слож-
ни модели, поради големия брои фактори по-трудно се определят корелационните 
връзки и често се стига го погрешни резултати. 

Систематичен подход за стрес-тестове се опитва да избегне недостатъците на ме-
тодите, описани по-горе, като проверите дали промяната на всички съответни риско-
ви фактори са в икономически последователен начин. Основното изискване за хипо-
тетичните сценарии е тяхната логическа последователност и достоверност. В този 
сценарий, тези оценки също са доста субективни, което води до по-голяма зависи-
мост от резултатите от стрес-тестовете на самоличността на изследователя си. 

Корелационният анализ1 е метод за обработка на статистически данни използва-
ни за изучаване на коефициенти (корелации) между променливи. При анализа се 
сравняват коефициентите на корелацията между една или повече двойки променли-
ви, за да се установят статистически взаимозависимости между тях. Коефициент на 

                                                            
1 от латинското „correlatio” –  „соотношение, взаимовръзка” 
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корелация зависи от целта на изследването. Трябва да се интерпретира съдържател-
но, като например интерпретацията не може да бъде еднаква за резултати от рода на 
0,3 и 0,7. Има две групи мнения за тълкуване на получените корелационни коефици-
енти, а именно: 

 

 1-ва група от мнения  2-ра група от мнения

0 < R < 0,3    – слаба корелация; 
0,3 < R < 0,5 – умерена корелация; 
0,5 < R < 0,7 – значителна корелация; 
0,7 < R < 0,9 – висока корелация; 
0,9 < R < 1,0 – много висока корелация. 

0 – 0,2    – слаба корелация; 
0,2 – 0,4 – умерена корелация; 
0,4 – 0,6 – значителна корелация; 
0,6 – 0,8 – висока корелация; 
0,8 – 1,0 – много висока корелация. 
 

 
Методът Монте Карло е метод за разглеждане поведението на система, на която 

всеки етап от промените се моделира по известна закономерност с помощта на няка-
къв източник на случайни числа. Според тази предпоставка се определят съществе-
ните белези на метода, неговото приложение и прогнозиране на рисковете, както и 
взаимодействието му с останалите техники и закони в процеса на работа. Смята се че 
методите за статистически изследвания – метода на изчислителни и приложна мате-
матика, въз основа на симулацията на случайни величини и изграждане на статисти-
чески оценки за неизвестните величини, са същите като метода Монте Карло. Симу-
лацията Монте Карло става основна техника при изследване и моделиране на съби-
тия с висока степен на несигурност и риск . Методът намира широко приложение в 
човешката практика – от изследване на космоса, петролни проучвания до прогнози-
ране на бизнес фалити и рискове. В областта на пазарния риск около 15 % от банките 
предпочитат Монте Карло симулацията при изчисляване на VaR. (Георгиев, Г., 2012) 

В съвременния риск-мениджмънт се използва с популярност подход за изменение 
на рисковете на основата на показателя „стойност под риска“ (англ. Value-at-Risk, 
VaR). VaR – е изражение в дадени парични единици оценка на величина, която не 
надхвърля очакваните стойности в течение на даден период от време загубите със за-
дадена вероятност. Показателят VaR се използва в риск-мениджмънта за разчети на 
лимитите по открити позиции,  достатъчност на капитала и неговото разполагане 
между направленията в бизнеса, оценка на доходността на операциите с отчитане на 
риска. 

Общият механизъм на провеждане на стрес-тестването включва следните основ-
ни елементи: 

(i) открояване на най-съществените рискови шокове, които могат да оказват нега-
тивно влияние на банките; 

(ii) формулиране на сценарии, определена последователност за възникване и про-
явление на неблагоприятните събития; 

(iii) определяне на методиката или алгоритъма, който ще позволи да се проекти-
рат последствията от реализация на определени фактори, свързани с риска върху бан-
ките; 

(iv) количествен анализ – разчитане на последствията от развитие на избрания 
сценарии по зададения алгоритъм; 

(v) интерпретация на получените резултати, при необходимост приемане на кори-
гиращи мерки.  



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

147 

В този процес, първият компонент е свързан с минималните изисквания към бан-
ковия капитал (достатъчност на капитала), а втория с надзорния процес като принцип 
№1 на стрес-тестването (Дубков, С., 2008). Следователно, методологията на стрес-
тестването трябва да бъде модифицирана и осъвременена. 

 
IV. Примери за анализ на стрес-сценарии 

(a) годишен цикличен сценарий на Фед  
Нашият анализ се основава на силно неблагоприятния сценарий на Фед, тъй като 

само при този сценарий както Фед, така и банките публично оповестяват собствените 
си прогнози за приходите, загубите, рисково претеглените активи и регулаторните 
коефициенти след регулаторния стрес. Както при стрес-прегледа от 2016 г., годиш-
ният цикличен сценарий съдържа три вида стрес, за които се приема, че са синхрони-
зирани: 

•  Сценарий на макроикономически стрес, който обхваща петгодишен период до 
края на 2021 г. 

•  сценарий на справяне с рисковия стрес, който е в съответствие със съдържа-
нието и калибрирането на макроикономическия стресов сценарий; 

•  Лошото поведение струва стрес, който е в допълнение към макроикономичес-
ките и търгувани сценарии за риска от стреса. 

Стресът, приложен при годишния цикличен сценарий, не е прогноза. По-скоро 
това е сходен сценарий „опасност от опашка“, който е достатъчно тежък и широк, за 
да оцени устойчивостта на британските банки на неблагоприятни шокове. 

Годишният цикличен сценарий включва силен и синхронизиран британски и гло-
бален натиск върху макроикономическите и финансовите пазари, както и независи-
мият стрес от неправомерни разходи. Размерите на шоковете за различните сектори и 
икономики се коригират всяка година, за да се постигне подобен стрес. Въпреки това, 
когато дисбалансите на кредитните и финансовите пазари са се увеличили (намаля-
ват), подчертаният резултат може да бъде повече (по-малко) тежък. Там, където е 
възможно разпространение на сектори и икономики, те се вземат предвид. 

Регулирането на стресовия сценарий по този систематичен начин би означавало, 
че влиянието на акцента върху капиталовите показатели на банките и коефициентите 
на ливъридж нараства в процъфтяване. Това прави годишния цикличен сценарий по-
лезен за Комитета за финансова политика при оценката на подходящата забрана на 
антицикличния капиталов буфер в Обединеното кралство. 

Важна макропродуктивна цел на годишния цикличен сценарий е да помогне да се 
прецени дали банковата система е достатъчно добре капитализирана, за да се запази 
предлагането на кредити при неблагоприятни шокове. За тази цел банките в годиш-
ния цикличен сценарий се очаква да покрият очакваното търсене на кредити от бри-
танските домакинства и бизнеса в стрес. През петте години от годишния цикличен 
сценарий за 2017 г. кредитирането на домакинствата и бизнеса в Обединеното крал-
ство се очаква да нарасне с 2%. 

При прегледа на стресовия сценарий на Фед се анализират различията между 
собствените ФЕД и на банките прогнози за капитала за регулиране след стрес е по-
лезно да се преразгледат сценариите на Фед и как те са се променили с времето да 
постави основата за основния анализ. По-конкретно, тежестта на сценариите оказват 
влияние върху резултатите на стрес тестовете, независимо от това дали Федералният 
резерв е модели или собствени модели на банки провеждане на теста. 
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Анализът се основава на силно неблагоприятния сценарий на Фед, тъй като само 
при този сценарий както Фед, така и банките публично оповестяват собствените си 
прогнози за приходите, загубите, рисково претеглените активи и регулаторните кое-
фициенти след регулаторния стрес. (Covas, Fr., 2017) 

Резултатите могат да бъдат обобщени, както следва: 
•  Прогнозите на банките за нетния доход преди данъци са средно по-песими-
стични от прогнозите на Фед, особено за приходите под стрес; 

• Фед проектира, че салдата на активите и кредитите се увеличават през хоризон-
та на стрес, с последващо увеличение на рисково претеглените активи, докато 
банките приемат, че балансите им се свиват поради намаляване на търсенето 
на кредити по време на тежка рецесия, с а произтичащо от това намаление на 
рисково претеглените активи; 

•  И накрая, несъгласието между собствените прогнози на банките и ФЕД са пос-
тоянни, но само частично предвидими. 

Желанието да се увеличи сериозността на силно неблагоприятния сценарий е оче-
видно по отношение на въздействието му върху нивото на безработица през послед-
ните 5 години. Шокът към нивото на безработица е по-тежък в последните два стрес 
сценария, тъй като нивото на безработица нараства с 5 pp. и 51/4 р.р. през 2016 г. и 
2017 г., съответно за сериозни неблагоприятни сценарии.  

За разлика от тях, коефициентът на безработица се е увеличил с 4 пункта в стрес 
сценариите за 2013, 2014 и 2015 г. Шокът за разпространението на US Corporate BBB 
Option-Adjusted Spread също се е увеличил с времето. Това е най-тежката ситуация в 
стресовия сценарий за 2017 г. с 3½ p.p. Увеличението на тежестта на стресовия 
сценарий през последните 5 години е по-слабо разпространено в шоковете за цените 
на акциите, цените на жилищата и цените на търговските и недвижимите имоти. 

Основна структура на упражненията за стрес-тест, включва планиране на сцена-
рии (Iyer, T., Sahu, B.K., 2018) както следва: 

(i) Кризата в евро; 
(ii) Рецесия в икономиката; 
(iii) Депресия; 
(iv) Нова експанзия на китайски стоки; 
(v) Криза в Близкия изток.  
(b) Оценяване и калибриране на уязвимостта на цикличен сценарий в 

Обединеното кралство 
Калибрирането на глобалните елементи на годишния цикличен сценарий от 2017 г. 

отразява преценката на Комитета за финансова политика и Комитета за регулиране 
на пруденциалния надзор, че уязвимостта в световен мащаб е повишена и в известна 
степен се е увеличила през изминалата година. Важен фактор за оценката на повише-
ната уязвимост е продължаването на бързия ръст на кредитите в Китай. Следователно 
подчертаният резултат за китайския и световния БВП е по-силен от този в годишния 
цикличен сценарий за 2016 г. 

Основните вътрешни уязвимости се оценяват като цяло като цяло непроменени. 
Така че подчертаните резултати за дейността и безработицата в Обединеното кралст-
во са същите като в годишния цикличен сценарий за 2016 г. 

Тези решения означават, че: 
• Най-низходящият спад на глобалния БВП е -2,4% в годишния цикличен сце-
нарий от 2017 г., което е по-голямо от -1,9% през 2016 г. 
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• БВП на Обединеното кралство спада с 4,7%, в сравнение с 4,3% в годишния 
цикличен сценарий за 2016 г. Обаче подчертаният резултат за безработицата е 
същият като при упражнението от 2016 г. на 9,5%. 

Промените в индивидуалните цени на активите са се понижили до размера на 
сътресенията в теста. Темповете на цените на активите, включени в стреса по отно-
шение на годишния цикличен сценарий за 2016 г., до голяма степен зависят от начи-
на, по който тези цени се движат през изминалата година. 

 

Например на практика това означава, че: 
• Шоковете, прилагани към спредовете от корпоративни облигации в САЩ, са 
по-големи, тъй като спредовете се стесняват през 2016 г. Например спредът с 
висок доход нараства с 1,150 базисни пункта в годишния цикличен сценарий от 
2017 г. с 100 базисни пункта повече, отколкото в годишния цикличен сценарий 
за 2016 г. 

• Цената на жилищните имоти в Обединеното кралство е малко по-голяма в го-
дишния цикличен сценарий от 2017 г. в сравнение с годишния цикличен сцена-
рий от 2016 г. (-33% спрямо -31%), което отразява факта, че цените на жилища-
та се увеличават по-бързо от доходите на домакинствата през 2016 г. 

• Спадът на цените на търговските недвижими имоти в Обединеното кралство в 
годишния цикличен сценарий за 2017 г. е по-малък в сравнение с годишния 
цикличен сценарий от 2016 г. (-40% срещу -42%), отразяващ спада в цените на 
CRE в Обединеното кралство спрямо номиналния БВП през 2016 г. 

• Спадът в цените на CRE в Хонконг е по-малък в годишния цикличен сценарий 
от 2017 г. (-56% спрямо -60% в годишния цикличен сценарий за 2016 г.), което 
отразява спад на цените през 2016 г. 

Пътищата за стерлинга и лихвените проценти в Обединеното кралство се разли-
чават от сценария за 2016 г. Както Комитетът за финансова политика изтъква в пос-
ледните си доклади за финансовата стабилност, големият дефицит по текущата смет-
ка в Обединеното кралство създава уязвимост спрямо намаляването на апетита на 
чуждестранните инвеститори за активи на Обединеното кралство и рязкото увеличе-
ние на разходите за финансиране на заемополучателите в реалната икономика. го-
дишният цикличен сценарий включва внезапно нарастване на търсенето на инвести-
тори в обратно изкупуване на стерлинги и свързаното с тях спад в стерлинга. Индек-
сът на стерлинга се понижава с 27% спрямо нивото си от третото тримесечие. Стер-
лингът / курсът на долара намалява до 0,85 щатски долара за лири стерлинги. 

Банков процент достига 4% в годишния цикличен сценарий от 2017 г., диферен-
цирайки го от упражнението през 2016 г., при което банковата ставка е намалена до 
нула. Това отразява предизвикателния компромис между растежа и инфлацията в 
сценария. По-високият път за банковата тарифа не е предназначен да промени обща-
та тежест на стреса. Като цяло банките вероятно ще видят по-високи обезценки, но и 
по-високи приходи от лихви. Допустимото отклонение за риска на Комитета за фи-
нансова политика и Комитета за регулиране на пруденциалния надзор не се е про-
менило. 

Нарастващият път за банковата ставка в годишния цикличен сценарий за 2017 г. 
допълва проучвателния сценарий, при който лихвените проценти се запазват на 
много ниски нива. Заедно двата сценария ще позволят да се оцени въздействието 
върху банките както върху нарастващия, така и върху постоянно ниския лихвен про-
цент. 
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Остава много висока степен на несигурност по отношение на всеки подход за ко-
личествено определяне на рисковете за неправомерни разходи, пред които са изпра-
вени британските банки. За годишния цикличен сценарий за 2017 г. Банката използва 
същата методология като тази, прилагана при стрес-теста от 2016 г. Това означава, че 
годишният цикличен сценарий ще включва стрес прогнози за потенциални глоби за 
неправомерно поведение и други разходи, освен тези, платени или предвидени до 
края на 2016 г. Те трябва да се отнасят до известни въпроси, свързани с неправомер-
но поведение, като например неправилна продажба на застраховка за защита на пла-
щанията и неправомерно поведение в търговията на едро пазари. От банките се 
изисква да предоставят стриктни прогнози за неправомерни разходи, които имат мал-
ка вероятност да бъдат превишени. 

(c) Стрес-сценариите за селекция в Европейския съюз 
Обект на внимание са както следва: 
Първит сценарий е базисен („Baseline Scenario”) и при него се оценяват следни 

по-важни макроикономически агрегатни показатели като спад в Брутния вътрешен 
продукт, норма на безработица, норма на инфлация, спад в активността на европей-
ските фондови борси, увеличение на лихвените равнища по европейските държавни 
ценни книжа, нарастване на лихвите при краткосрочно междубанково кредитиране и 
други.  

При неблагоприятния, враждебен сценарий („Adverse”) 8 банкови институции не 
покриват изискването от 5% капиталова адекватност на базовия капитал спрямо рис-
ково претеглените активи (включва базовия първокласен капитал и други финансови 
инструменти с високо качество „Minimum Tier 1 Capital” – по Базел II от 4%, а по 
Базел III – 6% в срока до към 1 Януари 2019 г.), 16 банки са в критичната граница с 
капиталово съотношение между 5-6%. От първите осем, 5 са испански – 
Mediterraneo-CAM, CatalunyaCaixa, Unnim, CajaTres и Banco Pastor; 2 гръцки – EFG 
Eurobank Ergasias, Agricultural bank of Greece; и австрийската Oesterreichische 
Volksbanken. (Вътев, Ж., 2012) 

При „стресов сценарий“ за развитие на икономиката на Евросъюза е заложено – 
съкращение на Брутния вътрешен продукт с 0.7% за 2014 г., в 2015 г. с 1.5%, а в 2016 г. 
повишаване с 0.1%. При „спокоен, базов сценарий“ се залага повишение, съответно 
за годините – 1.5%, 2.0%, и 1.8%. Инфлацията в „шоков сценарий“ се установява на 
нива, съответно 1.1%, 0.6%, и 0%, а за „базисен сценарий“ – 1.2%, 1.5% и 1.7%. 
Нормата на безработица в „стресов сценарий“ е заложена на равнище 11.3%, 12.3% и 
13%, а за „спокоен“, съответно – 10.7%, 10.4% и 10.1%. 

 
Заключение 
Първо, Стрес-тестовете и анализът на сценариите са част от най-добрата практи-

ка в цялостното управление на финансова институция, била тя банка или застрахова-
телно дружество. Такива анализи, основани на проучване на въздействието на малко 
вероятни, но не и невъзможни събития, позволяват на компаниите да разберат риско-
вете, пред които са изправени при екстремни условия. 

Второ, Сценарии за стрес се създават за всеки клас активи (ликвидационна гру-
па) чрез преместване на съответните рискови фактори на съответния пазар. Размерът 
на прехвърлянето отчита приетия период на стрес на риска на съответната ликвида-
ционна група. Тъй като различните ликвидационни групи имат различни рискови ха-
рактеристики, този стрес на риска е в съответствие с процеса на управление по под-
разбиране за съответната ликвидационна група. 
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Трето, Стресовите сценарии са симулации, използвани за оценка на капиталова-
та адекватност във връзка с капиталовото съотношение Базел на определена дата. 
Тяхната цел е да измери капацитета на Капиталовата база на финансовите инсти-
туции, за да издържат на промените в тяхната необходима нетна стойност, причинена 
от резки колебания в кредитния риск, валутните курсове и предварително определен 
лихвен процент.  
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STRATEGIC SPATIAL PLANNING AND CHALLENGES  

FOR TOURISM DEVELOPMENT IN PORTUGAL 
 

Sandra Isabel Rodrigues Bailoa1, Pedro Manuel Mendonça da Silva Cravo2 
 

 
Annotation: Tourism in Portugal has been an engine of the economy during the last decade 
and is even considered the country's largest exporting economic activity, having achieved 
historical results in main indicators. The growth of this activity has produced effects in all 
the regions leveraging the national economy. It is important to keep in mind how to give 
continuity to this growth and how it fits into the spatial planning of national territory. Thus, 
this paper analyses the strategic challenges and the strategic instruments that have been 
defined as a way of planning the strategy for tourism in Portugal. The paper also presents 
the Portuguese territorial management system and shows how tourism planning can have 
an important role on the development and implementation of these instruments to achieve a 
sustainable regional development. 
 
Keywords: Tourism, strategic planning in tourism, spatial planning, regional development, 
Portugal. 

 
 

1. Introduction 

Strategic spatial planning is an important instrument of the economic and social policy 
of a country because it ensures a balanced and sustained use of the territory. One of the 
activities that may contribute to the development of regions is tourism, as it may be started 
without high investments and brings immediate benefits to the populations. Tourism 
development depends, in part, on some of the spatial planning instruments, as these 
contribute to reducing regional disparities and ensure a more harmonious and better 
distribution of equipment, infrastructure and economic activities. 

In Portugal, tourism has been an important part of the economy for the last decade and 
is even considered the country's largest exporting economic activity. It facilitates the 
development process of many regions, without which a better quality of life for their 
population wouldn’t have been possible. 

The objectives of this paper are, on one hand, to analyse the strategic challenges and 
the strategic instruments that have been defined as a way of planning the strategy for 
tourism in Portugal. The paper also presents briefly the Portuguese territorial management 
system and shows how tourism planning can have an important role on the development 
and implementation of these of instruments to achieve a sustainable regional development. 
On the other hand, the paper presents some of the results achieved using these strategic 
planning instruments in the area of tourism, identifying the mains challenges for the 
Portuguese tourism in the future. 
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2. Strategic planning in tourism 
The success of most of local and regional rationally planned tourist destinations and the 

negative experience of many unplanned locations demonstrates that tourism development 
should be based on a planning process that includes a solid assessment of the destination 
resources and their attractiveness potential. According to Carvalho & Costa (2014, p. 2) 
strategic planning in tourism is crucial as a tool for the development of the regions, since it 
can help in the planning and qualification of the territory, guide public and private 
investment, strengthen the qualification of human resources and the development of 
products and destinations. 

To face increasing competition, destinations need to adopt strategies and define 
products, services and markets to meet that challenge. Those decisions are strategic because 
have long term impact. According to Teixeira (2005, p. 49), strategic planning, unlike other 
levels, aims to anticipate the long-term future, including the definition of objectives and the 
ways of action to achieve them. Tourism development at the international level has 
increased competition between destinations, resulting in a number of positive but also 
negative impacts. Planning can be the answer to achieve, on the one hand, the maximization 
of income from this activity and, on the other hand, minimizing its negative effects.  

According to Ferreira (2009, p. 1520), planning must be seen as a critical element that 
guarantees, in the long term, the sustained development of the tourist destination. The 
negative effects of mass tourism brought to the discussion the concept of sustainable 
development of tourism. To Santos (2014, p. 70) a sustainable interpretation of tourism 
takes into account territorial sustainability, which is structured around seven major vertices: 
the economic valences; the social valences; environmental preservation; the political 
decision; the factors of support; organizational factors; and the symbolic expression (an 
image with an identity of its own). 

Tourism is an important sector to national and namely to regional development. This 
sector can have a major contribution to reduce regional disparities and can function as an 
engine for regional development and as a factor of global economic expansion. Cunha 
(2006, p. 283-284) points some reasons for this, like the fact that tourism allows the 
exploitation of heritage sites and values and, alongside with the primary sector, is the 
activity that best can enter a process of regional development. It allows the transfer of 
income from one region to another so tourism can be a factor of income redistribution. It 
also allows the construction and implementation of infrastructure and services (needed for 
tourism) that will benefit the global population and allows the modernization of local 
production and the reduction of regional imbalances. The role that tourism plays in regional 
development can be seen on the following ways (Cunha, 2006, p. 284): 

- Integrated Development, when tourism is the engine of development; when it is a 
strategic sector for development. 

- Catalytic Development, when tourist activities emerge as stimulating the development 
of a region but, assuming a complementary role. 

- Accessory Development, when tourism activities can be useful for regional 
development as a means of diversification of economic activity. 

Hall (2000) proposes a sustainable approach of the tourist planning or, in other words, 
an integrated tourism development planning. This means that tourism planning must be 
able to articulate the physic and economic dimension of tourism, ensuring, in a long-term, 
the viability of the tourism industry. The author identifies that strategic long-term tourism 
planning has three objectives: conservation of tourism resource values; experience of 
visitors who interact with tourism resources; and maximizing economic, social and 
environmental returns for the communities' stakeholders. 
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3. Tourism and Spatial Planning in Portugal 
In terms of spatial planning, tourism, as other economic activity, is implemented in the 

territory and is therefore subject to a set of plans and legal instruments that affect its 
development. This process finds some difficulties due not only to the number of legal 
figures, but also the number of actors, the levels of decision/action and the public and 
private interests involved. In Portugal, the spatial and urban planning policy is established 
by the Law 31/2014 of 30 May, which establishes the framework law of public policy of 
soils, of spatial planning and of urbanism, and by the DL 80/2015 of 14 May which 
establishes the legal regime of the territorial management instruments. 

 

Table 1: Portuguese Territorial Management System 
 

 
Source: Adapted from DL 80/2015 

 
The territorial management system (TMS) is a set of instruments, mechanisms and 

tools as programs and plans and other legal framework that in an articulated and integrated 
way establishes in different levels (national, regional and municipal) the objectives, 
principles and responsibilities for spatial and urban planning. According to DL 80/2015 of 
14 May the Portuguese TMS organizes a framework of coordinated interaction, in four 
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scopes: national, regional, inter-municipal and municipal. Table 1 presents TMS which 
composes a set of programs and plans in different scopes as mentioned above. 

In parallel with this system, Portugal has produced other legal instruments which aim 
to improve the protection of biodiversity and nature. In 2008, the Decree-Law 142/2008 of 
July 24 created the Fundamental Network for Nature Conservation (RFCN) and established 
the legal regime for the conservation of nature and biodiversity, being applicable to all the 
values and natural resources present in the territory and in waters under national 
jurisdiction. This network came to integrate and unite some legal instruments that already 
existed. Table 2 presents the RFCN. 

 
Table 2: Portuguese Fundamental Network for Nature Conservation 

 

 
Source: Adapted from DL 142/2008 

 
All these instruments compose the legal framework that plays a decisive role in the 

preparation of Portuguese land-use plans and imposes restrictions in agricultural areas and 
in ecosystems considered essential to the ecological balance, helping to protect natural and 
cultural values.  

Tourism is included in a first level in the sectoral policy instruments (table 1) with 
territorial impact and expression and, therefore, in connection with the other territorial 
management instruments. Thus, in the regional plans, municipal plans and in the special 
plans must be identified the location and distribution of the activities and touristic spaces 
and legal restrictions related to the use of natural resources, land-use among others affect 
touristic activities. In any case, the number and diversity of plans and legal framework with 
influence on touristic activity has not always been positive, sometimes ending in a complex 
normative of difficult coordination and articulation between sectoral and territorial scope.  

 
4. Main major strategies for tourism in Portugal 
In Portugal tourism is an important sector for the economy and therefore, it is possible 

to find in the last years some strategies for the development of the tourism sector. Table 3 
presents the major strategies for tourism in Portugal on the last years. 
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Table 3: Main major strategies for tourism in Portugal on last years 
 

 
 
 

4.1. PENT 

In the last two decades, and precisely from 2006 to 2015, the National Strategic 
Tourism Plan (PENT) was the great reference and strategic orientation for the development 
of the tourism sector in Portugal and defined the necessary actions for the its sustained 
growth. The first version of PENT was approved by Resolution of the Council of Ministers 
no. 53/2007, of April 4, and was developed for the 2006-2015 time horizon (Turismo de 
Portugal, 2013, p. 4).  

PENT (Turismo de Portugal, 2007, p. 8) presented the lines of strategic development, 
which was structured in the following 5 axes: Territory, Destinations and Products; Brands 
and Markets; Qualification of Resources; Distribution and Marketing; Innovation and 
Knowledge; and its implementation required 11 projects, at various levels and 
encompassing multiple entities.  

The main objective was: sustained growth above the European average, with a 
particular focus on revenue; translated into the following goal: annual growth in the number 
of international tourists above 5% and revenues above 9% (Turismo de Portugal, 2007,  
p. 47). The objectives were then defined regionally for the 7 Portuguese regions (Algarve, 
Lisbon, Madeira, Porto and Norte, Centro, Azores, Alentejo).  

 

The strategy was based on the combination of (Turismo de Portugal, 2007, p. 45): 
- The differentiating elements, constitute tourism resources that distinguish Portugal 

from other competing destinations – climate and light; history, culture and tradition; 
hospitality; concentrated diversity; 

- The qualifying elements, are necessary to qualify Portugal in the range of options of 
the tourists – modern authenticity, security and excellence in the relation 
quality/price. 

 
Taking into account Portuguese „raw materials“ – climatic conditions, natural and 

cultural resources – 10 strategic tourism products were defined for development and 
consolidation: Sun and Sea, Cultural and Landscape Tourism, City Break, Business 
Tourism, Nature Tourism, Tourism Nautical (includes Cruises), Health and Wellness, Golf, 
Integrated Resorts and Residential Tourism, and Gastronomy and Wine (Turismo de 
Portugal, 2007, p. 63). For each region were associated a set of products that would 
contribute to its performance in the short/medium term, defined according to the resources 
and distinctive factors of each region. The strategic product/destination matrix is presented 
on figure 1 and shows the contribution of products to each region. 
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Figure 1: Strategic product/destination matrix 
 

 
Source: Turismo de Portugal (2007, p. 75) 

 
PENT was the subject of two revisions in 2011 and 2013. Last review (Resolution of 

the Council of Ministers 24/2013 of 16.4.) was due to the need to be adapted to the strategic 
changes of the XIX government, due to the instability in the financial markets and moderate 
economic growth of the main tourist emitting economies of Portugal and also because the 
reality has shown that the definition of the objectives was not realistic because the results 
were far below the expectations (Turismo de Portugal, 2013, p. 4). The 2013-2015 strategy 
continued to build on the 10 products defined in the PENT in order to reinforce the 
importance of supply stability in the external perception of destiny (Turismo de Portugal, 
2013, p. 14). To achieve the objectives, 8 development programs were defined and 40 
projects were implemented (Turismo de Portugal, 2013, p. 48).  

 
4.2. Tourism 2020 
In 2015 Turismo de Portugal launched two strategic documents based on the 2020 time 

horizon: Tourism 2020 - Plan of Action, aimed at identifying priorities for the use of 
community funds for the 2014-2020 programming period, and Tourism 2020 - 5 Principles 
for an Ambition. Therefore, PENT was replaced by the Tourism 2020 Plan that defined the 
guiding principles of tourism public policies for 2016-2020. This plan is distinguished from 
the previous one by aiming at an ambition based on the private sector of tourism, defining 
an ambition of competitiveness for Portugal and five principles that favour its 
concretization: the Person, Liberty, Openness, Knowledge and Collaboration (Turismo de 
Portugal, 2015, p. 4). Its objectives were to create conditions so that the revenues earned by 
the private tourism sector grow in Portugal above the average of competitors and to be one 
of the ten most competitive destinations in the world (Turismo de Portugal, 2015, p. 4). The 
plan expressed this ambition in six different ways (Turismo de Portugal, 2015, p. 7-8):  

1- A sustainable and quality destination;  
2- A destination of competitive companies;  
3- An entrepreneurial destination;  
4- A destiny linked to the World;  
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5- A destination managed effectively;  
6- A destination that marks. 
Another difference in this plan is the fact that it does not want to define strategic 

tourism products, now focusing on the motivations and experiences to the detriment of the 
products, as can be seen in the following figure. 

 
Figure 2: Motivations vs Products Matrix 

 

 
Source: Turismo de Portugal (2015, p. 59) 

 
Tourism 2020 – Plan of Action consisted the strategic benchmark that establishes the 

objectives and the investment priorities in the area of tourism framed in the Portugal 2020, 
the European investment funds program of Portugal (Turismo de Portugal, 2015a). It 
provides a strategic frame of reference for the development of tourism by establishing its 
vision in a set of 5 strategic objectives (Turismo de Portugal, 2015a):  

-  To attract – Qualification and valorisation of the territory and its distinctive touristic 
resources;  

-  To compete – Reinforcement of the competitiveness and internationalization of 
tourism companies;  

-  To train - Training and, R&D and innovation in tourism;  
- To communicate – Promotion and commercialization of the tourist offer of the 

country and the regions;  
-  To cooperate – Strengthening international cooperation. 
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4.3. Tourism Strategy 2027 
The Tourism Strategy 2027 (ET27), approved by Resolution of Council of Ministers 

no. 134/2017 of September 27, is the strategic reference for Tourism in Portugal in the next decade. 
The construction of the Strategy for Tourism 2027 was based on a participatory 

process, broad and creative, in which the State assumes its responsibility and mobilizes the 
various agents and society. It establishes a long-term vision, combined with action in the 
short term, allowing stakeholders to act with greater strategic sense in the present and to 
frame the future community support framework 2021-2027. 

The ET27 is a long-term shared strategy for Tourism in Portugal that aims at the 
following objectives (Turismo de Portugal, 2017, p. 10): 

- To provide a 10-year strategic framework for national tourism; 
- To ensure stability and commitment on strategic options for national tourism; 
- To promote integration of sectoral policies; 
- To generate a continuous articulation between the various agents of Tourism; 
- To act with strategic sense in the present and in the short/medium term. 
 

The implementation and materialization of the ET27 goes through the implementation of 
projects, based on the lines of action of its 5 strategic axes (Turismo de Portugal, 2017, p. 50): 

- To value the territory and the communities; 
- To boost the economy; 
- To enhance knowledge; 
- To generate networks and connectivity; 
- To project Portugal; 
And it is committed to goals of economic, social and environmental sustainability. 
This is a strategy focused on 10 assets that aim at the sustainability and 

competitiveness of the Portugal destination distributed in 4 categories of strategic assets 
(Turismo de Portugal, 2017, p. 46). Table 4 presents the 10 strategic assets that aim the 
sustainability and competitiveness of the destination. 

 

Table 4: Strategic Assets 
 

 
Source: Turismo de Portugal (2017, p. 46) 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

160 

5. Main results and challenges for tourism in Portugal 
After a decade of major strategies for tourism, it is important to show the current 

situation. Data on the following indicators are presented below. According to data from the 
World Travel & Tourism Council (WTTC) for Portugal, tourism accounted for 10,2% of 
the investment made in 2017 and 8,5% of the existing employment is in tourist activity, a 
figure that rises to more than 20,4% if indirect and induced effects are also accounted for. 
(WTTC, 2018). 

Tourism in Portugal ended 2018 with indicators growing. There were 24,8 million 
guests registered, a growth of 3,8% over 2017, of which, 15,0 million foreign guests. 

 

With a total of 66,1 million overnight stays in 2018 (46,5 million overnight stays 
abroad and 19,6 million overnight stays by nationals), the main emitting markets for 
Portugal were: 

- United Kingdom (9,1 millions) 
- Germany (6,2 millions) 
- Spain (4,8 millions) 
 

The increases were also reflected in revenues, with a growth of 9,6%, corresponding to 
16,6 billion euros. In this indicator, the main issuing markets for Portugal were: 

- United Kingdom (2,8 billion €) 
- France (2,7 billion €) 
- Spain (2,2 billion €) 
In 2018, the tourism sector generated 328,5 thousand jobs (a weight 6,7% in the national 

economy), representing an increase of 5,3 thousand jobs compared to the year 2017. 
The tourism sector is the largest economic activity in the country, accounting for 51,5% 

of exports of services and 18,6% of total exports in 2018, with tourism revenues accounting 
for 8,2% of Portuguese GDP. 

 
According to the European Travel Commission (2019), 2019 kicked-off on a positive 

note for the European tourism sector following the solid performance in 2018. Portugal 
broke arrival records (+6%) in absolute terms early in the year and benefitted from 
increasing year-on-year tourism revenues, but the number of overnights fell. The recovery 
of Turkey, alongside the strong performances of Greece and Cyprus, may have contributed 
to these numbers. 

 

Table 5: Evolution of the main indicators 
 

 
Source: UNWTO (2007, 2011, 2015), WTTC (2018), Pordata (2019) 

 
Table 5 (above), shows the evolution of the main indicators commonly used. These 

figures confirm that, although there was a period of recession that started after the 2007 
international crises, which reflects on the numbers for 2010, tourism has been able to power 
the Portuguese economy forward. Even during the International Monetary Fund, the 
European Central Bank and the European Union (commonly called the „troika”) 
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intervention, between 2011 and 2014, most of these indicators recovered, having continued 
to grow after the „cleen exit” of the troika. 

Results demonstrated the capacity of Portuguese tourism to generate more revenue, more 
employment and to extend more and more the activity throughout the year and the territory and, 
therefore that tourism has the capacity to be a sustainable activity throughout the year. 

Turismo de Portugal (2017, p. 30) stands out the positive factors of a decade (2005-
2015) of tourism strategies and the aspects to improve in the future (table 6). 

 

Table 6: A decade in analysis – synthesis 
 

 
Source: Turismo de Portugal (2017, p. 30) 

 

Analysing the decade, it was possible to see that the several projects implemented on 
the sequence of the national strategies had positive effects to develop the touristic supply 
and infrastructures as accommodations. 

There are many areas to improve as the human resources qualifications, competitiveness of 
companies, bureaucracy, regional asymmetries, among other aspects that consist on 
challenges for the future. Thus, Turismo de Portugal (2017, p. 38) presents the 10 challenges for 
a 10-year strategy (table 7). 

 

Table 7: 10 challenges for a 10-year strategy 
 

 
Source: Turismo de Portugal (2017, p. 38) 
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6. Conclusion 
 

This paper analyses the strategic instruments that guide the development of tourism in 
Portugal. Strategic planning in tourism is crucial because it can be a tool for the 
development of the regions and guarantees, in the long term, the sustained development of 
the touristic destination. It allows the maximization of income from this activity and, 
minimizing its negative effects. 

In terms of spatial planning, tourism is subject to a quantity of plans and legal 
framework that affect its development which implies a diversity of actors, decision-making 
powers, private and public interests that is not always easy to reconcile and to coordinate. 
According to Machado (2010, p. 58) the institutional history of the Portuguese tourist 
development reveals difficulties in the cross between sectorial tourism policy and territorial 
planning and urbanism, leading to the insufficiency and ineffectiveness of political options 
of touristic spatial planning. In 2014 the report of the evaluation of the National Program of 
Spatial Planning Policy (PNPOT) concluded that although the program has the merit of 
involving for the first time the various sectors of the administration responsible for public 
policies with territorial incidence, however, it was difficult to articulate the sectoral policies 
with the various territorial programs and plans (DGT, 2014, p.16). 

In Portugal has long been perceived the importance that this sector has in the economy 
so a set of strategies for its development have been developed. This paper presented the 
main strategic references for the sector analyzing its objectives and ways of 
implementation. PENT proved to be the first major strategy for the sector occupying the 
horizon of a decade. Despite the fact that it has been replaced by other strategies, persist on 
them some aspects of this plan both at the level of the objectives and at the level of the 
strategic products / resources/assets to be further developed. 

Results on the major indicators shows that the strategies had positive effects to develop 
the touristic supply and infrastructures as accommodations, also merit of tourist enterprises, 
which has improved its qualification, competitiveness and modernization. However, there 
are many areas to improve as the human resources qualifications, competiveness of 
companies, bureaucracy, regional asymmetries, among other aspects that consist on 
challenges for the future. 
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Implementation of the program – Digital Economics of the Russian Federation 
approved by the Resolution No. 1632-р of the Government of the Russian Federation on  
28 July 2017 and the Information Society Development Strategy for 2017-2030 approved 
by the Order No. 203 of the President of the Russian Federation on 9 May 2017 is known to 
be aimed at creating conditions for development of the knowledge society in the Russian 
Federation, improving the well-being and life quality of our residents by means of 
increased access and quality of goods and services produced in the digital economy using 
modern digital technologies, improving the awareness level and digital literacy, 
accessibility and quality of public services for residents, as well as the security level both 
inside the country and out of its territory. 

According to the Program, the use of digital technologies will lead to changes in human 
life, labor relations, the economic structure and education. 

The Russian economy digitalization program approved for implementation by the 
Government of the Russian Federation obviously represents a drastic turn towards 
innovative development of the national economy and its main productive force being the 
human, the person. 

It is important to remember that successful solution of any tasks, including those set by 
the Government of the Russian Federation, is only possible based on a preliminary and 
comprehensive study of the nature of a particular phenomenon, the process itself. In this 
context it is the nature of the „human” phenomenon, his role and place in the personal and 
social reproductive process. 

Today it is no longer a secret for the majority of experts that a human being, his 
conscious activity aimed at satisfying own continuously growing needs occupies the central 
place in the social and personal reproductive process by the inheritance right of his divine 
origin. At the same time, the ambivalent (spiritual and material) nature of a human being 
still remains an enigma. The secret of his divine and animal origin has not been adequately 
covered in the scientific literature yet, as it still needs further consideration and additional 
studies. 

To the present day this fact represents a major challenge for understanding the actual 
human status and his role in the reproductive process falling beyond the limits of socio-
economic formations by Karl Marx, which function and develop under own objective 
principles. These studies are required for scientifically grounded and modern 
transformation of social institutions and business with consideration of and in accordance 
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with the objective principles of evolutionary and cyclic changes observed in the social and 
personal reproductive process and out of the socio-economic formations. 

Since the beginning of time until present development of the human mind has been 
decorated with various views, hypotheses, ideas and theories of human origin, his mission, 
role and place in the objective reality and certainly in own life process within the society on 
our small mother Earth. 

The key role in studies of social reproduction and human life in the era of socio-
economic formations is known to be justly owned by the Marxist theory, which 
substantiated their logical imminence and disclosed the secret of surplus value being the 
main driving force of the era of evolutionary and cyclic development of a human being and 
the society, that is coming to its end. 

Dialectic materialism of Karl Marx that was highly recognized in the second half of the 
XIX century – beginning of the XX century, stated that „everything is material and only 
material; dialectic jumps take place during material development, which bring to life higher 
organized realities of different quality.” „The ultimate truth” is that everything in a human 
being is caused by action of material and economic social factors. This statement is not 
only disputable, but simply fails to correspond to the reality and cannot be accepted. 

Karl Marx, who believed not in the God’s love as Feuerbach, but in revolutionary 
practice and economic reforms, considered in his teaching a human being as a functional 
element of the economy; a person was determined by the economy and represented a 
summary of all social relations, first of all economic ones. 

A human being for Karl Marx is a material creature, part of the material nature. He is 
born from it, becomes a human interacting with it in his labor process, and returns back to it 
after his death. The material nature represents an inorganic human body, Karl Marx writes 
in his „Manuscripts of 1844 [regarding this issue – first of all the third manuscript.] 

Marx declared that everything in a human being was caused by action of material and 
economic social factors. The economy, in its turn, is a basis determining the upper structure 
or the set of political, legal, moral, philosophic, religious and other conditions developing 
the human personality and behavior. In other words, they determine him as a species, a 
social and communal creature able to realize his potential only as a generic creature. 
According to Marx, the human race in general is more valuable than an individual, and the 
society as a link between a human being and the nature is practically a pre-requisite for 
self-fulfillment and achievement of economic freedom of a human being [1. Marx, 1844, 
pp. 44, 45, 59, 64.] 

The unreasonably simplified mechanistic approach to explanation of the inmost truth of 
the human origin, his nature, evolutionary determination actually predetermined the 
statement made by the authors of this theory that „the ultimate truth” is that everything in a 
human being is caused only by action of „material and economic social factors”. The 
personality of a human being, his individuality with consciousness, spiritual aspirations, 
common sense, will and the unique range of wishes plays a subordinate role in this theory 
and is determined by dominant economic, political, religious, legal and other social 
relations out of nowhere. This way, the material and economic, as well as technical and 
technological predetermination of a human being who is a „generic creature” and is thus 
deprived of his spiritual and moral aspirations, his will and the God’s love, limits him only 
to satisfaction of the needs of his lower „self” being his animal needs and carnal pleasures, 
on the one hand. On the other hand, though, it is not a human being, but a kind of bio-robot, 
a human-like creature, a demi-human deprived of his human part, his divine spiritual 
heritage, his UPPER „SELF”, who creates  history.  Is  it  a  dream  of  a  human  mind that 
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created this half-hearted beast and keeps raising it until present with an art worthy of a 
better cause, investing heavily funds and generations, to own harm? 

An interminable string of socio-economic systems and never-ending wars, inevitable 
privations and unimaginable sufferings of nations – all represent a rather logical result of 
our ignorance, lack of knowledge about our own nature being the ambivalent nature of a 
human being: his upper „Self” and lower „self” and the mechanism of their interaction, 
mutual penetration and interconditionality.   

On the other hand, it seems like „material and economic social factors” mentioned in 
the theory by Karl Marx result from the activity of some „aliens”, figuratively speaking. 
These aliens additionally presented to people „the total of socio-economic relations” 
determining them! 

When addressing the economic and philosophic heritage of Karl Marx, there is a 
number of questions urgently requiring answers: What is the human self-fulfillment 
mechanism and what from shall a human being break free? Could these be certain socio-
economic conditions, for example, a class-divided society or its other attributes? What are 
the limits of self-fulfillment and release of a human being and do we need them…? As one 
can never reach a skyline! In this case what self-fulfillment and economic freedom of a 
human being are we talking about? According to the theory by Karl Marx, this is only self-
fulfillment under given conditions (set by somebody or imposed on a society?), „material 
and economic social factors“, where a human being plays a subordinate role. „Social 
factors”, where the productive forces dialectically united with labor relations (of uncertain 
origin?!) are declared to have the key role in their interrelation and interaction (but with a 
passive, subordinate role of the main productive force being a human being?!). In addition, 
this is self-fulfillment of a person only as a „social and communal creature capable to fulfill 
himself only as a generic creature.” In other words, this means self-fulfillment of a human 
being brought down to a „generic creature”, deprived of own human, divine origin; a 
human being limited to his lower „self”. As a result, such demi-human existence colored by 
the respective spiritual and moral aspirations (referring mainly to the lower animal part of 
the human nature) and mind development within the established (by whom?!) „material and 
economic, social factors and relations” forms a certain level and nature of economic and 
social freedom of a person, an individual. In fact, this is a freedom to satisfy animal needs 
and carnal pleasures of a human being, generated by „their carrier being a holder of all 
these needs and pleasures), from an instinctive „animal Spirit” of a human being [2. 
Blavatskaya, 1996, p. 31]. As „satisfaction of personal needs is the limit of an ordinary 
individual’s ambitions. His compass needle usually points out to the objects of his 
ambitions. His common sense, intellectual potential is being guided by his emotions 
generating needs and addictions. A person creates himself in the image and likeness of his 
ambitions, but being often deprived of spiritual wisdom such individuals mainly become 
the driving force of animal life.” (quoting E.P. Blavatskaya).  

Historical materialism of Marx and Engels based on „the leading and defining role of 
productive forces dialectically united with labor relations” formed the basis for a number of 
socio-economic formations, the objective necessity of their consecutive development into 
the capitalistic socio-economic formation. 

When showing how labor relations were materialized and became independent from 
production agents, Marx noted that „the main agents of the very production method, the 
capitalist and the employee themselves are only personifications of the capital and 
dependent employment; they are certain social mindsets that individuals gain due to the 
social production process; the product  of  these  certain  labor relations.” [3, Marx, p. 958]. 
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But where do the labor relations come from? What is the mechanism of their occurrence 
and change and what role do they play in the social reproductive process? 

In this respect Marx emphasized that „we do not stop to determine the way these 
interrelations… are perceived by production agents as unsurpassable natural laws 
spontaneously controlling them, and the way they manifest themselves towards such 
production agents as a blind necessity.” [4, Marx, p. 905]. But why is he so confident and 
how could he establish that „these interrelations… are perceived by production agents as 
unsurpassable natural laws spontaneously controlling them, and they manifest themselves 
towards such production agents as a blind necessity”? Marx further notes again that „We do 
not stop,… as we are aimed at presenting the internal structure of the capitalistic production 
method only in its, let us say, ideal average type.” That is why the Marxism founder did not 
consider the above-stated questions of evolutionary human development in the social 
reproductive process, while today we need to get the answers on them as a breadth of life to 
the physical human guide, we need them to surpass the futureless and dead-end economic 
development model of the society: the growing satisfaction of continuously growing human 
needs, the society as the modern necessity kingdom. 

According to Marx, the system (meaning socio-economic system) is rationalized and 
will transform into the society without private property and classes by means of a 
revolution, the people will become innocent, fair, free, balanced and happy! 

Pursuant to the objective cyclic development principles, one way or another, the 
society improves and is rationalized indeed, and not only by means of a revolution. 
However, what happened to the class structure, innocence and fairness, freedom and 
balance…? 

Today we regret to state that this did not happen! Well-known historical events in our 
country failed to prove this assumption made by Marx, but, on the other hand, his genius 
statement that „The Kingdom of Freedom actually starts only where the work caused by 
need and external reasonability, ends meaning that due to the nature of things such 
Kingdom lies on the other side of the material production, …. which in its turn can develop 
only in this Kingdom of Necessity forming its basis.” [5, Marx, pp. 892-893] is absolutely 
out of question. 

Marx believed that with the triumph of communism liquidation of private property will 
become the first vital necessity, the pre-requisite for integrated and happy development of a 
human being [6. About Marx. G.R. de Yurre, El marxismo…, 1976]. The only thing that 
remains unclear: who are these rationalists-revolutionaries, and where will they come from, 
if a human being according to Marx is only an economic function, and the economy in his 
opinion is the basis determining the human self and behavior? What natural or socio-
economic phenomena and processes will lead to this historical event? Since the society 
transformation theory by Karl Marx assigns an individual to a passive, observing and 
expecting role of a passenger in the train being guided and led by the locomotive of 
economy „determining the human self and behavior”. 

Further evolutionary development of a human being and the society and transfer to the 
upper historical stage of their development being the supra-economic stage represent an 
objectively required and inevitable step. It cannot happen on its own, under the impact of 
the maximizing paradigm. 

Starting from the primitive communal system up to the modern post-industrial society 
the insatiable Mammon reigns supreme the hearts and minds of the majority of the 
mankind: economic and political activity, an itch for gain, the intent to generate maximum 
profit at whatever cost, at the expense of all the others. Maximizing own income becomes 
the highest achievement and life purpose for the majority of our fellows. 
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Predetermination of our mind observed in the modern post-industrial society, its 
fixation mainly and decisively on satisfaction of continuously growing needs of the lower 
„self” of an individual, his animal needs and carnal pleasures, standing up against our real 
human upper “Self” craving for the Holy Spirit, common sense and will of the human being 
associated with his divine origin, provides for endless and equally futureless irresponsible 
squandering of available limited resources. 

Further evolutionary development of a human being and the society and objectively 
required transfer to the upper historical stage of their development being the supra-
economic stage represent the next, objectively required and inevitable step bringing us 
closer to the economic freedom in line with the fundamental goal of the evolutionary 
development of a human being and the society. It cannot happen on its own, under the 
impact of the maximizing paradigm, but implies reinterpretation of the human role and 
place in the social reproductive process, his mindset (spiritual and intellectual), will and 
aspirations. Recognizing the evolutionary logic of transfer from the dominant of 
continuously growing needs of a human being and the society in the social reproduction to 
their rational satisfaction to the benefit of everybody represents an objectively required 
lever being of crucial importance in the today’s conditions for efficient (actually, almost 
unlimited) use of the resource potential of economic systems in the interests of every 
person and the society, in general. 

The maximizing paradigm of the modern post-industrial society can no more provide 
for rational use of resources and productive consumption. We could give a wealth of 
examples: from excessive abundance of manufactured and non-required goods, performed 
works (of civil and military designation) to unreasonably exaggerated satisfaction of needs 
of an individual and the society leading to their physiological, spiritual and moral 
degradation. 

Right now we all urgently need to reconsider our own role and place in the modern 
post-industrial society and the reproductive process. As now more than ever (I will give 
explanations in the introductory part) there are many people in the society, who have 
reached the required evolutionary stage in their evolutionary and cyclic development and 
are able to take this decisive step to another supra-economic, objectively required space and 
time of the new era, following the outgoing period of socio-economic formations, to 
demonstrate the way for the majority to the real HUMAN goal belonging to us by the right 
of our DIVINE origin. There is NO other reasonable and rational alternative as, quoting 
Elena Petrovna Blavatskaya, our „mind is a rational and spiritual human principle striving 
for the spirit, will and the God’s love in its upper aspect” [7, pp. 30, 123-125], guided by 
our „UPPER SELF” being our „teacher” to the temple of our spirit, and one cannot help but 
agree with that. 

The maximizing paradigm of the modern post-industrial society cannot provide for 
rational use of resources and efficient productive and personal consumption. We could give 
a wealth of examples: from excessive abundance of manufactured and non-required goods, 
performed works (of civil and military designation) to unreasonably exaggerated 
satisfaction of needs of an individual and the society leading to their physiological, spiritual 
and moral degradation. 

Refusing from the dominant of constantly growing needs of a human being and the 
society and passing to their conscious and rational satisfaction to the benefit of all society 
members, as well as transforming the social institutions and modern business towards this 
direction is an objective pre-requisite for our elevation to another, upper stage of higher-
quality evolutionary development. Today it is a pre-requisite for unlimited growth of 
potential (including economic one) of social systems as a result of significantly more 
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efficient use of limited resources – the way bringing us step by step to the economic 
freedom conforming to the fundamental goal of social and personal reproduction. 

Scientific and technological progress and increase of economic soundness without 
consideration of more common objective evolutionary development principles of a human 
being and the society are nothing but an isolated incident of the reproductive process 
(within the socio-economic formations of Karl Marx) with own objective economic, 
political, religious and other laws, which competent use can only be successful within the 
stated framework, but can no longer provide us with the solution of inevitable new 
challenges of different quality. As Guy Ryder, one of the leaders of the UN SDG, noted 
when summarizing work of the UN MDG for the last 15 years, „It is not just the economic 
growth: its high rates do not guarantee fair employment, social integration and equal 
rights.” [8. UN SDG]. 

Transfer to a new supra-economic social state of different quality, where another, non-
economic and qualitatively different factors, first of all, spiritual and moral ones, and 
assessment criteria of social, including economic efficiency of social reproduction, will 
have the dominant impact on personal and social development is a historically and 
objectively required moment in the evolutionary and cyclic process of social and personal 
reproduction. Its effective implementation lies in transformation of social institutions and 
business based on the priority of spiritual and moral potential of a human being and the 
society. Its key role in assessment of the achieved results of social development (including 
economic one) shall become of crucial importance. Let us stop decorating our socio-
economic basement with patterns, polishing and sugar coating it! It is time to start 
construction of this solemn building of a HOMO SAPIENS! It is time to say no to the 
ANIMAL human being! 
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Abstract: In the era of the new information technologies, in order to benefit from their 
deployment and create more value to the businesses, accountants should develop new skills 
and competences in Big Data and data analytics. Accounting educators are experiencing 
high pressure to enhance the technological content of accounting courses. Programmes’ 
curricula and modules’ syllabi should be adapted to the current labour market 
requirements and employers’ expectations from graduates. This paper is aiming to present 
different approaches and few good practices of integrating Big Data Analytics into the 
accounting curriculum. Moreover, the experience of the Faculty of Economics and 
Business Administration, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, is shared with the 
purpose to attract academics’ and practitioners’ attention and to initiate further 
discussions on this hot topic.  
 
Key words: Big Data analytics, new skills and competences, accounting educators, 
curricula and syllabi changes, good practices 
 
 

Background and introduction 
 
Currently there are many definitions of Big Data. According to one of the most 

simplified it is „just turning mess into meaning” (2016: 28), which properly describes the 
core intent to provide meaningful information for decision making purposes by making 
sense of large volumes of data, coming from different sources and generated in different 
environment [11]. In fact, the volume is so huge and cannot be analysed by using the 
traditional techniques, data management tools and software programmes. One of the 
characteristics of Big Data is that it encompasses structured and unstructured data, the latter 
comprising about 90% of the data sets. Among the examples are email messages, Facebook 
posts, blogs, phone calls, graphs, videos, incl. customer transactions, stock movements and 
storage. There is no one broadly accepted understanding of how to determine which data 
sets are big and there are various assumptions across different domains [6]. Probably a 
common classification criterion is the ability of data to enhance the capabilities of the 
information system that uses the data. Despite the challenge to define Big Data, there are 
four agreed characteristics, known as the 4 Vs, comprising of: huge Volume, high Velocity, 
huge Variety and uncertain Veracity (figure 1). 
 
 

                                                            
1 This research paper is financed by the „Scientific Research” Fund under project № 80-10-
73/12.04.2019. 
2 Assoc. Prof. Eleonora Petrova Stancheva-Todorova, PhD; e-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg 
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Figure 1. The four V’s of Big Data 

Source: EY, 2014, p. 2 
 

Big Data is characterised with huge volume because of its vast amount compared to 
traditional data sources. Its enormous variety comes from different sources as pointed out 
earlier and is being created by machines and people [7]. On the other hand, velocity refers 
to the fast speed of data generation as well as the continuous basis of creating and adding 
new data to the data sets. Finally, veracity is related to data quality and the need to test its 
reliability, authenticity and validity [6], [7], [8]. 

Besides the opportunities associated with Big Data, there are also many challenges that 
should be considered. Some of them are listed and briefly described in table 1. 
 

Table 1. Big Data challenges 
 

Data quality issues Description 

Consistency 
Interdependence between applications and 
organisation; minimising data conflicts  

Integrity 
The ability to identify whether data sets are 
modified, deleted, hidden or destroyed on purpose 
or by mistake 

Identification 
Verification of data by linking at least two 
separately recorded pieces of information about the 
same piece of data 

Aggregation 
Summarising and simplifying Big Data coming from 
different sources 

Confidentiality 
Considering data sensitivity and limiting the access 
to certain data 

 

Source: Zhang et al., 2015; Enget et al., 2017. 
 

As stated above, from company’s point of view, Big Data is a combination of different 
types of data, collected and processed from many new data sources. There are several 
factors pushing upward the Big Data trend – the exponential growth in computing power, 
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the new sources of data and the improvement of the digital infrastructure. Computing 
power is considered as the main enabler as it makes possible the processing and storage of 
data sets, characterised with huge amount and complexity. New types of software have 
been developed and enhance those capabilities. Improvements of the visualisation tools are 
of management’s great benefit, supporting the decision making process through bettering 
data analytics and presentation. Advances in cloud computing are also important for 
spreading the usage of Big Data across the organisations. By sharing the computer 
resources, the businesses reduce their costs and receive access to more data sets and 
computer power for processing and storage. Machine learning also benefits from the huge 
data sets as they are used for testing the models, built on sophisticated algorithms, and 
improving the accuracy of the results. Recent developments in computing is giving the 
companies an easy and quick access to new data sources as the internet, social media, 
mobile devices, primary public sector data, chips and sensors, embedded in physical assets. 
The businesses’ internal data sources are also increasing due to the augmented application 
of digital technologies in sales, marketing, supply management, etc. Now the management 
could test on a systematic basis clients’ behaviour, intentions and preferences thus building 
competitive advantages and creating more value to the company. The digital infrastructure 
is also propelling the upward trend of Big Data. Crowdsourcing and open source software 
are good examples of new types of collaboration and creation and sharing of knowledge 
[9]. 

Data analytics is a very specific process associated with the purposeful exploration of 
the data sets and has many applications – for improving the business decision making, 
scientific research, etc. Most commonly, it is associated with a complete cycle, 
encompassing data understanding, sorting and organising the data files, data visualising, 
interpreting and communicating [6].  

 
Structuring the research problem 
Accountants could seize the opportunities and benefit from Big Data and data analytics 

in many ways. There are several areas with such opportunities for creating value to the 
company as valuation of its data assets [14], improvement of the decision making process 
and management of risks. In order to benefit from the new information technologies and 
their deployment and create more value to the businesses, accountants should develop some 
new skills and competences [15]. Among them are the Big Data analytical skills because of 
the increasing focus on Big Data for the accounting profession [16]. Those new trends are 
shaping its future and influencing the accounting higher education by imposing new 
demands of graduate core competences.  

Accounting educators are experiencing high pressure from the international 
professional accounting and accrediting bodies to enhance the technological content of 
accounting courses. Universities are challenged by the Big Data and data analytics 
augmented application because they have to play an important role in this process as 
initiators for curricula review and relevant implication tests. Programmes’ curricula and 
modules’ syllabi should be adapted to the current labour market requirements and 
employers’ expectations from graduates. Big Data is tied to many disciplines and that turns 
out to be a practical problem [8]. 

 
Aim of the paper and research methodology 
This paper is aiming to present few good practices of integrating Big Data and data 

analytics into the accounting curricula and syllabi. The research uses an interpretive and 
critical methods approach. The author outlines some of the problems and discusses few of 
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the challenges facing the accounting educators due to the recent information technology 
advances and their augmented business application. The relevant literature is reviewed and 
different ways for meeting those new requirements are presented and analysed based on the 
current practices of universities. Moreover, the experience of the Faculty of Economics and 
Business Administration, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, is shared with the 
purpose to attract academics’ and practitioners’ attention and to initiate further discussions 
on this hot topic.  

 
Approaches for integrating Big Data analytics competence into the accounting 

curriculum 
In 1989, the managing partners of the largest international accounting and auditing 

firms in the world (then the „Big Eight”) issued their „White Paper” – a joint document, 
calling for fundamental changes in the accounting curriculum. A central point in the White 
Paper was the creative use of information technology, which was considered essential for 
the future of the accounting profession and accounting higher education [4], [13]. 

In 2012, the US Pathways Commission on Accounting Higher Education, created two 
years ago by the American Accounting Association and the American Institute of Certified 
Public Accountants, published the report „Charting a National Strategy for the Next 
Generation of Accountants” with seven recommendations for the future of accounting 
higher education [1]. According to recommendation number four, one of the objective 
should be to define a body of knowledge which will serve as a foundation for accounting’s 
curricula of the future and will be connected to „a map of competences and related 
performance levels for alternative accounting career paths” (2012: 37), [1]. Technology 
advances and global business trends should be reflected in the accounting curricula. In 2015 
the Pathways Commission stated in one of its surveys that business intelligence/analytics 
are among the most important skills for students. Moreover, the Association to Advanced 
Collegiate Schools of Business (AACSB) states the following in its Accounting 
Accreditation Standard 7: „The dynamic nature of IT developments related to data creation, 
data management and processing, data sharing, data analytics, data mining, data reporting, 
data security, and storage within and across organizations is critical for the development of 
emerging professional accountants. The underlying learning experiences for accounting 
graduates demand an interdisciplinary approach that draws input from professionals and 
academic scholars with expertise in information systems, statistics, computer science and 
engineering, ethical issues related to IT and „big data,” etc. The focus should not be on 
„accounting information systems” only, but on information storage, management, and 
analysis for accounting graduates.” (2014: 5), [2]. The AACSB supports the 
interdisciplinary integrated accounting curriculum and strongly „believes that accounting is 
where Big Data belongs” (2017: 4), [10]. 

Professional accounting bodies as the Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA), the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and the Chartered 
Global Management Accountants (CGMA), are also changing their qualification modules 
content by introducing information technologies into the syllabi. For instance, in April 
2019, ACCA introduced a new data analytics unit as part of the Ethics and Professional 
skills module thus giving a direct response to „digitisation and the latest technological 
developments affecting global business” [3]. In fact, some of the ACCA exams as Business 
Reporting and Strategic Business Leader have already introduced Big Data, disruptive 
technology and cyber attacks through various business scenarios. CGMA has also added 
some material on Big Data analytics in their 2015 syllabus [8]. 
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Obviously, accounting educators are experiencing high pressure to adapt their curricula 
and syllabi to the requirements of the accounting profession due to recent changes in the 
business environment and management expectations from graduates. Currently, there are 
several examples of how universities react to those inquiries for change. Accounting higher 
education patterns are changing. As Big Data and data analytics are tied to many other 
disciplines, special attention should be paid for finding the most efficient ways for 
integrating the required technical content. The current practice shows that there are several 
ways for developing the needed competences in graduates. Basically, there are three 
approaches to incorporating data analytics into the accounting curriculum – a focused 
approach, integrated approach, or hybrid approach [5]. We will briefly introduce and 
discuss them in the following paragraphs. 

The focused approach refers to the introduction of a stand-alone course in data 
analytics into the accounting curriculum. Dzuranin at al. (2018: 26) suggest that such 
separate course could follow the fundamental accounting courses giving the students 
opportunity for developing in advance the fundamental accounting skills and knowledge 
[5]. One of the pioneers among universities, the School of Accountancy at the Rawls 
College of Business, Texas Tech University, has already included several core and elective 
modules on data analytics in the accounting curriculum: Data Analytics for Accountant, 
Data and Analytics for Tax Accountants, Introduction to Data Analytics, Advanced Data 
and Analytics for Accountants3. St. Mary’s University’s Greehey School of Business 
opened a new Bachelor of Business Administration degree program in Accounting and 
Data analytics. Its aim is to prepare more students for careers as data analysts. According to 
the information, published on the university website, the “students complete the basic 120-
hour accounting major, plus an additional 30 hours in data analytics and information 
systems courses and electives”4.  

Gamage is a proponent of the integrated approach5 [8]. The author believes that it 
should be applied for embedding data analytics topics into the current courses in the 
Accounting degree programs and also argues that in order to enhance the technical content 
of the current curriculum, some existing topics have to be sacrificed. He suggests few Big 
Data topics that could be included within several existing courses. They are presented in 
table 2. In fact, Gamage supports PwC view for integrating data analytics into accounting 
coursework [12]. Dzuranin et al. discuss some of the benefits and limitation of this 
approach. For instance, they consider as a significant benefit that there is no need to add a 
course to an already full curriculum. Moreover, students will be exposed to data analytic 
elements throughout the accounting curriculum, thus understanding more fully the 
significance of data analytics for their professional development [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 http://www.depts.ttu.edu/rawlsbusiness/about/accounting/courses.php 
  https://catalog.ttu.edu/preview_program.php?catoid=11&poid=9178 
4 https://www.stmarytx.edu/academics/programs/accounting-data-analytics/ 
5 Dzuranin et al. introduce this approach as an integrative approach. 
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Table 2. Big Data topics that can be included within existing courses 
 

Course Topics 

Business Statistics 
Data gathering techniques, Data exploration, Data summarization, 
Data analytics, Data visualization, Communication of analytical 
findings 

Business 
Information 
Systems 

Advanced databases, Information retrieval, Advanced data mining 
applications, Predictive analytics for decision making, Big Data 
information management 

Management 
Accounting 

Application of Big Data to competitor analysis, Big Data as a 
strategic resource 

Accounting 
Information 
Systems 

Business intelligence, Enterprise analytics information search and 
retrieval, Data mining, familiarity with languages such as XBRL, 
specialized software/reporting systems with decision support, ERP 
systems, Cybercrime, Data management issues 

Business Finance 
Financial analytics, modeling and computation of financial risks, 
Information risk management  

Audit and 
Assurance 

Data analytics in auditing, Mine new sources of data, Data 
integrity, privacy, Safeguards, Cybersecurity, Design and evaluate 
IS controls, Manage IS risks and compliance, Overseeing fraud risk 
assessment 

Forensic 
Accounting 

Big Data, Benford’s law, Financial analytics, Data analytics for 
fraud, Anomaly detection in forensics and securities 

Taxation 
Indirect tax and Big Data, tax value and non-tax value form data 
that is collected in the tax function, Visualization of accounting 
data 

 
Source: Gamage, 2016, p. 601. 

 
The hybrid approach encompasses features of the focused and integrated approaches. It 

allows an introduction of stand-alone courses as well as an inclusion of data analytics 
content in the existing courses. 

 
The experience of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
In 2018, in order to respond to the new requirements, imposed on the accounting 

educators, the Faculty of Economics and Business Administration (FEBA), Sofia 
University “St. Kliment Ohridski” opened a new, one-year long master programme in 
Accounting and Big Data Analytics. By applying the focused approach, the curriculum 
content was significantly enhanced by introducing several core and elective courses thus 
complementing graduates’ core accounting knowledge and skills with Big Data analytics 
competence: 

 Core – Analytical Research – Theory and Applications, Business Intelligence, 
Analytical Tools for Big Data 

 Elective – Preliminary Processing of Big Data for Analytical Study, NoSQL for Big 
Data and Data Streams in Business, Business Challenges of New Technologies, 
Applied Models for Forecasting Economic and Financial Data 

At this point of time it would be difficult to assess how successful the master 
programme is as the first graduates will defend their master theses in November 2019. 
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Based on the feedback, received from students through several unofficial interviews and 
discussions, we can say with confidence that the programme meets all major aspects of 
students’ expectations at application. Still, there are some limitations and weaknesses from 
the faculty perspective, summarised in table 3. 
 
Table 3. Limitations and weaknesses from the faculty perspective – FEBA experience 

 
Limitations and weaknesses Comments 

 
Difficulties in finding the balance 
between fundamental and 
specialised (Big Data analytics) 
courses while working out the 
curriculum.  
 

Possible reasons: The lack of similar programmes 
on the Bulgarian market for educational services. 
Good practices are shared through publications in 
some academic research papers only.  
Possible actions: Initiating and attending national 
and international forums for discussing accounting 
educators’ experience. „Good” vs. „bad” practices.  

 
The academic and administrative 
staff faced difficulties in 
promoting the programme and 
attracting talented applicants.  
 

Possible reasons: The lack of proper understanding 
among young people about the significance of Big 
Data knowledge and competence for a successful 
career in accounting and audit.  
Possible actions: Infusing data analytics for 
building basic skills in all bachelor degree 
programmes in the field of economics thus making 
Big Data and data analytics popular among the 
students. 

 
Building an efficient 
communication between 
academics from different 
departments. 

Possible reasons: There were no similar 
interdisciplinary master programmes at FEBA at 
that time. The prevailing individualism in the 
scientific community becomes unfavourable 
environment for building up an efficient 
cooperation and performing the targeted joint work. 
Possible actions: Initiating regular workshops with 
the academics, involved in the master programme, 
for discussing current issues, problems and possible 
solutions. Organising team-building events for 
stimulating and strengthening the informal 
communication. 

 
Conclusion 
 

The recent technological breakthroughs are rapidly reshaping the business environment 
and changing the future prospects of the accounting profession and the required new skill 
set and competences. Knowledge and skills in data science are now considered a must not a 
desirable competitive advantage. Accounting educators have already started the process of 
changing programmes’ curricula and enhancing the learning technological content. The 
insights from faculty shows that the integration of Big Data analytics into the accounting 
curriculum could follow different approaches and each one is characterised with both 
benefits and limitations. One of the current problems is the lack of proper understanding 
among young people about the significance of Big Data knowledge and competence for a 
successful career in accounting and audit. 
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„Ако не искате да влагате толкова големи суми в реклама, 
фокусирайте се върху обслужването!“ 

Джон Шол 
 

Анотация: Научният интерес в доклада е фокусиран върху проблема за качествено-
то обслужване в туризма, като един от актуалните въпроси за развитието на 
туристическата индустрия. С развитието на пазарната икономика и появата на 
високодоходни слоеве от населението се провокира интересът към подобряване на 
качеството на туристическите продукти и услуги. Освен това туризмът играе 
важна роля при формирането на брутния вътрешен продукт, в осигуряването на 
заетост на населението и в активизирането на външнотърговския баланс. Той оказ-
ва огромно влияние и върху развитието на различни ключови отрасли на икономика-
та и е един от най-печелившите видове бизнес в света. Затова е повече от необхо-
димо туристическата индустрия да се развива с ускорени темпове. В този смисъл 
проблемът с качеството на услугите в туризма е един от най-актуалните в разви-
тието на този сектор на икономиката. На международния туристически пазар ка-
чеството на услугата и продукта е най-силното оръжие в конкурентната битка. 
Туристите, които са доволни от нивото на обслужване и от качеството на предла-
гания продукт, стават най-активните пропагандисти. Те посещават многократно 
тези места и създавайки висока репутация за тях, допринасят за увеличаване на 
туристопотока. Следователно, качеството на предлаганите продукти и услуги е 
ключов фактор за повишаване на икономическата ефективност на туризма. 
За решаването на тази нелека задача в настоящото научно съобщение са изложени 
предписания, чрез които значително би се улеснил процесът на взаимодействие 
между служители и клиенти в сферата на туристическото обслужване. 
 
Ключови думи: туризъм, качество, обслужване, потребители, икономика, 
психология 
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Annotation: The scientific interest in the report focuses on the issue of quality service in 
tourism, as one of the topical issues for the development of tourism industry. With the 
development of market economy and emergence of high-earning sections of the population, 
the interest in improving the quality of tourism products and services is provoked. In 
addition, tourism plays an important role in shaping gross domestic product, securing 
employment for the population and activating the external trade balance. It has a huge 
impact on the development of various key sectors of the economy and is one of the most 
profitable businesses in the world. Therefore, it is more than necessary for the tourist 
industry to develop at an accelerated pace. In this sense, the problem of the quality of 
tourism services is one of the most current issues in the developments of this sector of the 
economy. On the international tourism market, quality of service and product is the 
strongest weapon in the competitive battle. Tourists, who are satisfied with the level of 
service and the quality of the offered product, become its most active promoters. They visit 
these places regularly and by creating high reputation for them, contribute to the increase 
the tourist flow. Consequently, the quality of the products and services offered is a key 
factor in increasing the economic efficiency of tourism.  
In order to solve this difficult task, this scientific communication lays out prescriptions, 
which would greatly facilitate the process of interaction between employees and customers 
in the field of tourist services. 
 
Key words: tourism, quality, service, consumers, economy, psychology 

 

 
Процесът на обслужване в туризма е резултат от интеракции между клиент и 

служител, между служител и организация, между самите служители, между самите 
клиенти, а така също се извършва взаимодействие с материалните елементи на произ-
водство и преставянето на продукта.  

В туристическия сектор клиентите са удовлетворени и стават лоялни към бизне-
са, когато получават отлично обслужване. Обикновено това се нарича грижа за кли-
ента и под това понятие се разбира оценката на бизнеса от гледна точка на клиента 
т.е. да се гледа през неговите очи. 

Удовлетворението е степен на задоволство, вследствие сравнението на получения 
продукт (или резултат) с очакванията, които индивидът е имал. 

Според Джеймиър Л. Скот „обслужването на клиенти представлява серия от дей-
ности, предназначени да повишат нивото на удовлетвореност у клиентите – това е 
усещането, че даден продукт или услуга отговаря на клиентското очакване.“ (8) 

Обслужването на клиенти е обикновено неделима част от модела за оценяване на 
клиентите на компанията. В своята книга „Правила за нарушаване и закони за следва-
не“ Дон Пепърс и Марта Роджърс пишат, че „клиентите имат спомени. Те ще ви за-
помнят, независимо дали вие ги помните или не“. Освен това, „клиентското доверие 
може да бъде разрушено веднъж от сериозен обслужващ проблем, или може да бъде 
подкопано в друг момент от хиляди малки прояви на некомпетентност. (6) 

От гледна точна на цялостното техническо усилие в процеса на продажбите, об-
служването на клиенти играе съществена роля в умението на дадена организация да 
създава приходи и доходи. (5) 

От тази перспектива, обслужването на клиенти трябва да бъде смятано като ця-
лостно приближаване към постоянно подобрение.  
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Някои изследователи твърдят, че качеството и нивото на обслужване на клиенти 
намалява през последните години, като това може да се дължи както на липсата на 
подкрепа и разбиране от страна на административните и средни нива на корпоратив-
но управление, така и / или на политиката на обслужване на клиенти. (3) 

Във връзка с този аргумент, много организации си служат с множество методи за 
подобряване на нивото на удовлетвореност у клиентите, както и с други ключови ин-
дикатори на представяне.  

Напоследък някои компании осъществяват акции за получаване на обратна 
връзка. Например, Нешънъл Експрес, една от водещите туристически компании във 
Великобритания, приканва пътниците да изпращат текстови съобщения, докато се во-
зят в автобуса. Това позволява на компанията да подобри начина си на обслужване на 
клиентите, преди да се появят проблеми. Освен това по този начин вероятността кли-
ентът да се върне и следващия път е много по-голяма. (4) 

Предизвикателството да се обслужват клиенти е да се гарантира, че вниманието е 
насочено върху правилните ключови области, преценени с помощта на правилните 
ключови индикатори на представяне. Не е необходимо да се изтъкват много значими 
ключови показатели на представяне, достатъчно е да се изберат няколко, които отра-
зяват  цялостната фирмена стратегия. В центъра на вниманието трябва да бъдат онези 
индикатори, които допринасят най-много за общата цел, например намаляване на 
разходите, подобряване на услугите и т.н. В тази връзка един от най-важните аспекти 
на ключовите индикатори за клиентско обслужване е т.нар. „Фактор Чувствай се 
добре“. Целта е не само да се помогне на клиентите да се чувстват добре, но и да им 
се предложи преживяване, което да надхвърли техните очаквания.  

Изключително важно за ценността на туристическата услуга е взимовръзката 
клиент-персонал, защото потребителят се явява основен критерий за качеството на 
обслужване и то зависи от неговия опит. 

Технологията на обслужване е елемент от цялостния туристически продукт. Няма 
абсолютно еднакви системи за обслужване в нито една туристическа организация и 
всеки обект си изработва собствена, която се разглежда като съчетание на материал-
на среда, персонал и процес на обслужване. Синхронът между тези елементи е задъл-
жителен, като всеки обект набляга на тези от тях, които са по-печеливши и по този 
начин влияе върху резултатността на системата. За да бъде успешна, технологията на 
обслужване трябва да се съобразява с промените в околната среда, главно търсенето 
и технологичния фактор.  

Туристическото обслужване трябва непрекъснато да се развива, обогатява, усъ-
вършенства и адаптира, т.е. то е една динамична величина. Измененията в нея се дъл-
жат от една страна на постоянното повишаване на изискванията на клиентите, а от 
друга страна на непрекъснатата надпревара на туристическите фирми да направят 
своя продукт по-привлекателен, по-разнообразен, с по-високи потребителски свойства.  

Да се предложи качествена услуга не означава да се отговори на всички условия 
за качество. Когато в технологията на обслужване се вложи повече въображение и 
творчество, клиентът остава доволен и субективно определя престоя си като приятен.  

Всяка технология на обслужване в туризма е част от целия туристически про-
дукт. Тя взаимодейства с всички фактори и елементи на околната среда; винаги е 
конкретна, свързана с определен продукт и услуги, както и с желанията и изисква-
нията на клиента, поведението и знанието на персонала, като в резултат на взаимо-
действието между тях се постига определено равнище на качество. 
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Технологията на обслужване в туризма, независимо от спецификата на предлага-
ния продукт или услуга, трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да осигурява атмосфера на уют, гостоприемство и атрактивност; 
 да осигурява всички условия и възможности за запазване качествата на про-

дукта/услугата; 
 да осигурява безопасност по отношение на гостите и персонала; 
 да осигурява спазване на санитарно-хигиенните стандарти; 
 да позволява ефективен контрол върху процеса на обслужване; 
 да се вписва в цялостната концепция на туристическото предприятие. 
 

Водещ фактор за формиране на качеството в туризма е поведението на персо-
нала.  

Повечето автори препоръчват фирмите да планират системата на обслужване 
около персонала като специфичен вътрешен ресурс. Затова всяка една туристическа 
организация има два основни типа технологии: технология на персонала Front of 
house и технология на персонала Back of house. 

Персоналът Front of house се окачествява като лицето на компанията. Поведение-
то на персонала в пряк контакт е форма на реклама и оказва силно влияние върху 
успешната реализация на технологията на обслужване и формирането на имидж. 

В тази връзка са изложените по-долу предписания, чрез които значително би се 
улеснил процесът на взаимодействие между служители и клиенти в сферата на 
туристическото обслужване. 

 
Разбиране на нуждите на клиента чрез активно слушане и задаване на въпроси 
 

Разбиране на нуждите на клиента чрез активно слушане 
Когато се обсъжда проблем/въпрос, включително и по телефона, където липсва 

визуален контакт, е необходимо да се слуша активно, за да може да се разбере както 
смисълът, така и чувствата, които се предават чрез посланието.  

Активното слушане означава: 
1. Да се разбира причината и целта на това, което казва отсрещната страна. 
2. Възпиране от оценки – ако има коментари и забележки, по-добре да бъдат 

записани и споделени едва тогава, когато е налице цялостна картина от чутото. 
3. Устойчивост на външни дразнители – създаване на среда, която не предполага 

отвличане на вниманието. 
4. Осъзнаване и осмисляне на чутото преди да се отговори – предоставяне на 

време за реакция. 
5. Перефразиране, за да стане ясно дали посланието е разбрано правилно. 
6. Полагане на старание да бъдат разбрани мотивите и гледната точка на отсрещ-

ната страна. 
7. Емпатийно слушане – така другата страна ще бъде предизвикана също да 

прояви емпатия. 
8. Да се проявява желание и възможност да се приеме информацията, дори ако тя 

е „застрашаваща” – хората не обичат да се чувстват глупаво или неудобно, за-
това ако някой трябва да бъде насърчен да разкрие собствените си интереси и 
мотиви, да промени своето поведение и да приеме отсрещните аргументи, то 
трябва да бъде афиширано приемането и зачитането на информацията, дори тя 
да не е приятна. 
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Стилове на слушане 
Участниците в комуникационния процес слушат по различен начин, проявявайки 

склонност към един или друг стил. В зависимост от спецификата на различните сти-
лове хората могат да бъдат класифицирани на четири типа, които условно се отъжде-
ствяват с четири вида животни – слон, лъв, делфин и маймуна.  

„Слонът” слуша критично и преценяващо. Задава въпроси, търсещи детайли и 
проверяващи логичността на казаното. Анализира чутото и иска информацията в пис-
мен вид. Възникването на евентуални проблеми е свързано с поведенчески прояви, 
изразяващи се в зариване в детайлите и в следствие на това пропускане да се разбере 
цялостната картина. Освен това „слонът” не вярва на кратки, ентусиазирани и твърде 
образни презентации. За да бъдат избегнати затруднения от подобен характер, е необ-
ходимо да бъде предоставена детайлна писмена информация преди и след срещата, 
да се дават добре обосновани и логични отговори, да се говори бавно и неекспре-
сивно.  

„Лъвът” на пръв поглед слуша съсредоточено, но чува онова, което пряко засяга 
целите му. Обикновено прекъсва и задава конкретни въпроси, търсещи максимално 
задоволителна информация. Бързо губи търпение, иска конкретика и се оттегчава от 
многословен или абстрактен изказ. Спира да слуша, когато получи необходимата ин-
формация и си формира позиция. За да бъде „заставен” да слуша е необходимо да се 
говори по същество – кратко, ясно и лаконично; да му се предостави възможност да 
задава въпроси, на които, разбира се, непременно да се отговаря, а гледането право в 
очите е повече от необходимо. 

„Делфинът” слуша, внимава и вниква много добре, както в информацията, така и 
в чувствата на събеседника, преплетени в казаното. Обикновено не дава знак за мне-
нието си дали е съгласен или не и дори и да не разбере нещо, няма да прекъсне, за да 
зададе уточняващ въпрос. Удачно е да бъде питан за мнението му, да му се задават 
въпроси или да бъде въвлечен в дискусия, за да може да се провери нивото на разби-
ране на материята. 

„Маймуната” слуша и проявява интерес към неща, които лично я засягат. Обича 
да чува суперлативи за себе си, публично да я хвалят и да я „потупват по рамото”. 
Спира да слуша подробни и фактологични презентации, лесно се разсейва и бързо 
сменя темата. Нетърпелива е да каже какво мисли по въпроса, преди да чуе другия. 
Атакува персонално и не се интересува от обратна връзка. При такъв слушател е 
удачно да се използва визуален и сензорен език, хумор, метафори и комплименти, 
свързани с темата. Трябва да се обобщават нещата и да му се задават въпроси, за да 
се провери дали е разбрал правилно посланието. 

 

За да се създаде доверие у клиента и да бъде предразположен още от началото на 
разговора е необходимо да се спазват някои основни правила: 

1. Усмивка. Тя предразполага и създава усещане за топлота и сърдечност. 
2. Грижи за удобството на клиента.  
3. Поддържане на контакт с очите. 
4. Назоваване на клиента по име /без фамилиарно отношение/. 
5. Използване на учтиви думи и изрази. 
6. Обясняване, когато се казва „не”. 
7. Показване на интерес към нуждите и личността на клиента. 
8. Предоставяне на възможности за избор на алтернативни варианти. 
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Разбиране на нуждите на клиента чрез задаване на въпроси 
Психическата страна от цялостната дейност на човека протича във вътрешен 

план и тъй като целта се задава отвън, то връзката между външната и вътрешната 
форми на дейност е двустранна. Човешката дейност е породена от потребност, под-
чинена на мотиви и е насочена към постигане на определен краен резултат, т.е. тя 
трябва да притежава способността да удовлетворява определена лична потребност. 
(7). Понякога е много трудно да се достигне до истината, която клиентът крие в себе 
си. Неговите нужди и желания могат да останат тайна поради ред причини. И тъй 
като, особено в сферата на туризма, е много важно той да бъде разбран, най-лесният 
път за идентифициране на неговите нужди е задаването на въпроси.  

 

За задаването на въпроси съществуват много причини, но по-основните от тях са 
сведени до шест. 

1. Въпросите разкриват потребностите и желанията на клиентите, защото: 
 чрез тях се оценяват възможностите за задоволяване на личните и професио-

налните им желания; 
 на базата на получените отговори е налице възможност да се представят 

аргументи за решението на проблема на езика на клиента. 
2. Въпросите „стопяват леда”, защото: 
 чрез тях се преодоляват евентуални негативни чувства на отсрещната страна; 

въпросите, за разлика от твърденията, не пораждат съпротива; 
 чрез задаването на въпроси се създава съпричастност; 
 чрез задаването на въпроси се показва интерес към отсрещната страна, като 

по този начин се създава доверие и се дава възможност на клиента по-добре 
да обясни гледната си точка, особено ако не е особено разговорлив. 

3. Въпросите предоставят възможност за разгръщане на професионално-кон-
султантски умения, защото: 

 те са техника на т.нар. консултиращ подход, т.е. не агресивно предлагане на 
продукти и услуги, а съобразяването им с нуждите на клиента; 

 те – и по-точно отговорите им – позволяват демонстрирането на професиона-
лизъм и знания, които спомагат за нарастване на доверието на клиента. 

4. Въпросите ангажират клиента с професионална дискусия, защото: 
 събуждат интерес; 
 спомагат за повдигане самочувствието на клиента; той се чувства значим; 
 придържат двете страни към основното в диалога; 
 спомагат за минимизиране на времето, прекарано в дискусии. 
5. Въпросите осигуряват „общ език”, защото: 
 позволяват да бъдат избегнати погрешни предположения, които евентуално 

биха могли да породят предубеждения в някоя от страните; 
 чрез тях става възможно избягването на евентуални конфликти от неразбира-

не или недоразумение;  
6. Въпросите печелят стратегическо време, защото: 
 обикновено когато някой не е наясно относно питането или пък иска да си 

даде време да обмисли отговора си, самият той задава въпрос, който му оси-
гурява допълнително време за реагиране. 

Задаването на въпроси е изкуство, което изисква практика и обратна връзка и 
чрез което се осъществява един успешен бизнес. Целта, обаче, не е просто да се зада-
ват въпроси, а да се задават точните въпроси. 
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За да бъдат успешно прилагани, въпросите трябва предварително да бъдат осмис-
лени и написани. Изключително полезно е да се подготви списък с 15 до 25 въпроса, 
които вадят наяве потребности, проблеми, болки, безпокойства и цели и още 15-25, 
които обвързват клиента, въз основа на разкритата информация. Истинският профе-
сионалист се познава по въпросите, които задава.  

Въпросите определят  тона и отношението на купувача. Купувачите не желаят да 
ги просвещават. Купувачите искат отговори. Точните въпроси изграждат основата на 
процеса на продажбата – който всъщност е процес на покупката. Основната задача е 
да бъде наложена атмосфера, предразполагаща към купуване чрез интелектуално и 
емоционално ангажиране на потенциалния клиент. 

Въпросите определят реакцията на клиента, те осъществяват или провалят про-
дажбата. Колкото по-провокативни са въпросите, толкова повече ще расте уваже-
нието на клиента. Колкото по-високо е нивото на уважението, толкова повече той ще  
се доверява и ще споделя онези ключови фактори, които обуславят продажбата, без 
да се чувства притиснат. 

Въпросите са критичният фактор за възприемането от  клиента. Затова те трябва 
да бъдат интелигентни, ангажиращи и да водят до сърцевината на проблема (нуж-
дата).  

Важно е да се знае, че първият личен въпрос (за осъществяване на връзка) опре-
деля тона на срещата, а първият бизнес въпрос определя тона на продажбата. 

 
Стратегия за задаване на въпроси 

Винаги: 
 да се задават въпроси, в които клиентът да улови нова информация; 
 да се задават въпроси, които дават възможност за определяне на потребнос-

тите; 
 да се задават въпроси,  които разграничават от конкуренцията – никога да не 

се допуска сравняване с нея; 
 да се задават въпроси около целите на компанията или личните цели на купу-

вача. 
 да се задават въпроси, които ще накарат клиента да се замисли, преди да от-

говори; 
 да се задават „силни въпроси”, за да се създаде атмосфера на купуване, а не 

на продаване; 
 когато се задават въпроси, да се записват отговорите. Това не само че съхра-

нява информацията и оставя точен документ, но и свидетелства за загриже-
ност и кара клиента да се чувства важен. 

 

Никога: 
 да не се задават враждебни въпроси, освен ако целта не е да се предизвика 

спор; 
 да не се задават въпроси, които поставят под съмнение почтеността на друга-

та страна – това няма да я направи по-почтена; 
 да не се задават двойни въпроси, предполагащи повече от един отговор. Това  

обърква клиента и не позволява пълен отговор на въпроса; 
 да не се задават обществено неприемливи въпроси, които обиждат, унижават, 

дискриминират или заплашват; 
 да не се задават въпроси, които позволяват на клиента да премине в пасивно 

настроение; 
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 да не се задават въпроси, които принуждават клиента да лъже; 
 да не се задава един и същ въпрос, повече от веднъж. 
 
Разбиране на нуждите на клиента чрез идентифициране и справяне с възражения 
Няма как без диалог да се разбере как и какво мисли човекът, стоящ отстреща. За 

да се узнае  какво иска, какво цени и какво отрича, трябва да се направят опити да се 
влезе в неговия вътрешен свят, за да стане възможно правилно да му се предложи 
това, от което се нуждае. 

Способността да се отгатнат потребностите на даден субект за съвсем кратко 
време и да му се предложи необходимото, се включва в професионалната компетент-
ност на всеки един зает в туризма. 

Често, обаче, се получават възражения и е много важно справянето с тях.  
Възраженията могат да възникнат по всяко време на комуникиране или провеж-

дане на интервю с клиента. Ако бъде направено добро въведение, последвано от за-
дълбочена диагноза и ефективно оказване на влияние, може лесно да се преодолеят 
много препятствия. Но възраженията могат да възникнат в най-неочаквания момент и 
по най-неочаквания начин.  

Възражението е израз, жест или изказване, изразяващи неодобрение или несъг-
ласие, които могат да се превърнат в причина клиентът да се противопостави на оп-
ределено действие. 

Повдигнатите възражения могат да са напълно основателни за клиента, затова не 
бива да се пренебрегва или омаловажава възражението или пък изведнъж да се излезе 
с готово разрешение на проблема. Ако клиентът е загрижен за нещо, то това заслужа-
ва пълно внимание. Твърди се, че възразяващият търсещ е по-добър от мълчаливия 
тип.  

Освен това винаги трябва да се следи и за скрити възражения и едва когато спра-
вянето с възраженията стане успешно, може да се твърди, че много от бариерите по 
пътя за постигане на споразумение са разчистени.  

Някои от многото форми на възражения включват:липса на интерес у клиента в 
това, което се казва; нежелание да се даде информация; агресия; отказ у клиента да 
приеме събеседника си или ролята му; категоричен отказ на някакво предложение; 
съгласие с предложенията, но  без да се поема конкретен ангажимент.  

Възражения могат да се породят от емоционално или рационално естество. 
При рационалното възражение е необходимо да се предостави всякаква допълни-

телна информация, която да даде шанс за успешни преговори. Съгласяването със 
самото възражение е частично допустимо и е необходимо по възможност да се отго-
вори на въпроса с въпрос. Например на репликата: „Това е прекалено скъпо” може да 
се отговори: „В сравнение с какво?”, т.е. когато се преодолее съпротивлението, ще е 
налице  реален резултат.  

При сблъскването с възражения от рационално естество и при опитите за тяхното 
преодоляване, е препоръчително да се спазва следният алгоритъм: да се започва с 
пауза; да се накара клиентът да говори; изчерпателно да се проучат всички аргумен-
ти; да се изрази разбиране /първоначално съгласие/ с възражението; да се върне въз-
ражението под формата на въпрос; да се въведе решението. 

В случай на емоционално възражение следва да се прояви максимум търпение и 
разговорът дружелюбно да се насочи към деловото русло.  

Възраженията от емоционално естество у клиента предполагат: нежелание или 
страх от промяна; удовлетворение от настоящото състояние; нежелание да се пред-
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пиемат усилия в нова посока с нов партньор; наличие на горчив опит; заявяване на 
необходимост от време. 

Когато клиентът е доволен от настоящото състояние на нещата, от продуктите и 
услугите, получавани от конкуренцията е необходимо да бъде направено следното: 
комплимент за добрия му избор; да бъде запитан какво най-много му харесва в 
отношенията с конкуренцията; да се слушат внимателно отговорите и мислено да се 
набелязват областите, където се превъзхожда конкурентът; да се направи опит да 
бъде ангажиран с изрази като: „Съвсем естествено е да се предпочете ново партньор-
ство, ако то предоставя редица допълнителни и съществени преимущества, нали?” и 
тъй като това е реторичен въпрос се продължава с: „Ако Ви се предоставят такива, 
навярно ще се заинтересувате.” 

Когато клиентът не желае да предприеме усилия в нова посока с нов партньор: 
целта е да се установи валидността на възражението: „Разбираемо е, че един нов из-
бор означава нови усилия и главоболия, но ако преимуществата от промяната надви-
шават необходимите усилия, то обсъждането на новите предложения би било напъл-
но логично”; възражението не би било по същество, ако отговорът на клиента е по 
посока на незаинтересованост от направената оферта; насочването на фокуса върху 
подробното разясняване на преимуществата става само при допуснато съмнение или 
колебание от страна на клиента. 

Когато клиентът има горчив опит с настоящия си партньор: трябва да се установи 
какво точно е възражението – рационално или емоционално; да се премине към 
разясняване на горчивия опит; преодоляването на бариерите в резултат на горчив 
опит става бавно и трудно. Тук с пълна сила важи поговорката „Веднъж хапан – два 
пъти предпазлив”; да се помисли върху преимуществата, които биха компенсирали 
разочарованията на клиента; да се демонстрира силна лична съпричастност и емпа-
тийност. 

Когато клиентът казва, че му е необходимо време, за да обсъди или обмисли ново 
предложение, това време задължително трябва да му бъде предоставено.  

При сблъскването с възражение е препоръчително да се избягва: прекалено 
вълнуване и даване воля на емоциите; прекъсване на говорещия; атакуване, спорене, 
обвиняване; лично приемане на нещата; остроумничене с цел „печелене на точки”; 
надвикване с опонента; прекалено избързване с отговорите; опит да се отговори на 
две или три възражения с едно обобщено изказване; сарказъм/заплахи. 

Препоръчително е упражняването на: изслушване на възраженията докрай; съз-
даване на впечатление за активно слушане; умения за спокойно приемане на възра-
женията; изясняване на възраженията и концентриране върху тях; набелязване на 
значимите въпроси и неутрално обобщаване; провокиране на опонента да обоснове 
всяко едно от исканията си; даване на уклончиви отговори на предложенията; тества-
не на степента на ангажираност с демонстрираната позиция; искане и даване на ин-
формация; проверка дали всичко е разбрано правилно. 

 
Техники за преодоляване на възраженията 
Техника 1: Прескачане на възражението. 
Предполага молба да се адресира възражението на по-късен етап в разговора, 

като клиентът бива уверен, че неговото притеснение е ясно разбрано и записано и ще 
му бъде отделено необходимото внимание. Използва се, когато: е налице добре из-
градено взаимоотношение с клиента; клиентът се държи непринудено и открито из-
разява притесненията си; все още не са представени ползите и затова не е желателно 
да се допуска отклоняване или съсредоточаване върху негативи. 
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Техника 2: Даване на отговор и искане на потвърждение. 
На смислено и ясно възражение се дава смислен и ясен отговор, като е много 

важно да се провери дали отговорът е разбран и приет. Използва се, когато: клиентът 
знае какво иска; много добре се познават характерът, мотивите и предпочитанията на 
клиента; възражението е често срещано. 

Техника 3: Приемане и балансиране. 
Възражението е валидно и смисълът е да се предотврати „мравката да стане 

слон”. Изисква зачитане на възражението („Да, имате основание!”), проверка за ва-
лидност („Доколко това е важно за Вас?”), показване на разбиране („Разбирам, ясно 
ми е.”), изтъкване на полза, която е значима за клиента и противопоставянето й на 
липсата („Не мога да Ви гарантирам...., но мога да ви гарантирам...”). Използва се, 
когато: клиентът иска версия на продукта, която към момента не е налична; време-
траенето на процедурата не устройва клиента; офертата на конкуренцията има по-
различна характеристика и други екстри. 

Техника 4: Предлагане на допълнителна информация. 
Коригира погрешно схващане на изтъкнати характеристики (ползи, ескстри) или 

някакви предварителни нагласи. Изисква безусловно приемане и неподценяване 
проблема на клиента; искане на разрешение за разясняване и предлагане на нужната 
информация и потвърждение за справяне с възражението. Използва се, когато: 
клиентът не е разбрал правилно офертата; клиентът се нуждае от повече информация. 

Техника 5: Свеждане до нула. 
Основно касае ценови възражения. Предполага съсредоточаване върху разликата 

между обявената и исканата от клиента цена; изискване на отговор от клиента колко 
време ще използва предлагания продукт; потвърждаване значимостта на ползите за 
клиента. Използва се, когато: клиенът иска да закупи продукта, но цената му се 
струва висока; клиенът знае, че продавачът ще направи отстъпка, вместо да загуби 
продажбата. 

Техника 6: Изпреварване. 
Възражението предварително се повдига и се оборва т.е. „гръмотевицата е преди 

светкавицата”. Изисква предварително подготвяне на стратегия как възраженията мо-
гат да бъдат превърнати в ползи, например: хотелът е по-малък, но ползата е персо-
нално внимание и по-добро обслужване. Използва се, когато: се продава продукт с 
недостатък, за който се знае; конкуренцията е нелоялна. 

Техника 7: Подлагане на разпит. 
Задават се въпроси, с цел изясняване, като по този начин „се помага” на клиента 

той сам да обори възражението си. Изисква активно слушане и изразяване на разби-
ране, както и задаване на въпроси, чрез които клиентът сам да започне да търси задо-
волителни решения. Използва се, когато: трябва да се спечели време и да се поддър-
жа разговорът; не е съвсем ясно възражението; има съмнение, че клиетът е решил 
просто да се заяжда; възражението е много важно и значимо. (Консултим Хюмън 
Кепитъл. Обслужване на клиенти :16-32). 

 
Правила за справяне с недоволни клиенти. Овладяване на емоциите. 
Повече от ясно е, че когато клиентът е ядосан, съществува някакъв проблем, 

чието изясняване и отстраняване среща редица трудности, защото са налице различ-
ни чувства и емоции – неудовлетоворение, разочарование, огорчение, недоволство и 
дори гняв. В такива случаи въпроси от рода на „Какъв е проблемът?” не само че няма 
да го решат и да повлияят положително на създалата се ситуация, а тъкмо обратното – 
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негативните емоции остават и пречат на ефективната комуникация. След като е изра-
зено недоволството, клиентът изпитва потребност към него да бъде проявено необхо-
димото съчувствие, затова правилната стратегия е да бъде изслушан, да му се отгова-
ря със съпричастност, като се показва, че се разбира начинът, по който се чувства, 
както и причините, довели до това. За да бъде съчувствието ефективно, трябва: да бъ-
дат признати чувствата на клиента; да бъдат разбрани обстоятелствата, причинили 
негативните емоции; да бъде убеден клиентът, че е чут и че е разбран как се чувства 
и защо е разстроен; да бъде убеден клиентът, че ще се направи всичко необходимо, за 
да бъде разрешен проблемът. 

 
Стратегия за справяне с недоволни клиенти 
1. Представяне. Включва: подаване на ръка и представяне (име и длъжност); 

спокойно, уверено и любезно държание; запомняне името на клиента и обръщане по 
име към него. 

2. Отделяне на ядосания клиент от другите. Използва се моментът, когато са 
налице първите индикации, тъй като в противен случай е възможно да се предизвика 
„мексиканска вълна” от недоволство. Отделянето на клиента се прави възможно най-
непринудено, дискретно, тактично и толерантно, за да не се създава впечатление у 
него, че е „черната овца”. 

3. Внимателно слушане. Клиентът се изслушва без да бъде прекъсван, защото 
когато някой е недоволен и ядосан, той има нужда да изрази това. Водят се бележки, 
тъй като това от една страна служи като документация, от друга показва на клиента, 
че недоволството му се взима на сериозно, а от трета ще бъде „заставен” да говори 
по-бавно и по-тихо. Не се приема лично отношението на клиента, не се отговаря на 
заплахите (ако има такива) и постоянно се  следи езикът на тялото. 

4. Изразяване на съчувствие. Демонстрира се разбиране и се засвидетелства 
истински интерес към проблема на клиента; запазва се асертивно поведение.  

5. Изясняване на проблема. Прилага се техниката „Флаг-Пърпъс-Пермишън” 
(Flag-Purpose-Permission) т.е. обяснява се на клиента, че за да се разреши неговият 
проблем, е необходимо да има яснота със ситуацията и поради това е наложително да 
му се зададат няколко въпроса. Едва, когато се получи съгласието му за това, се зада-
ват въпросите – първоначално отворени, а след това затворени и контролни въпроси. 
Категорично не се използват конфликтогени (пряко негативно отношение; снизходи-
телно или покровителствено поведение; директни и категорични оценки; нравоучи-
телност; нечестност и неискреност; нарушаване на етикета; регресивно поведение 
(наивни въпроси и изрази като „не чух”, „не видях” и пр.). 

6. Искане на извинение. Чрез изразяване на съпричастност преди самото изви-
нение, се показва на клиента, че ответната страна разбира неговото недоволство; това 
легитимира извинението.  

7. Извършване на проверка. Вината не се отрича, но и не се приема безпрекос-
ловно. С клиентът не се спори, но и не се изразява съгласие с всичко, което казва, тъй 
като той също може да има принос към създалия се проблем. Отчита се сериозността 
на подадения сигнал и се обяснява, че ще бъде извършена проверка. 

8. Даване на отговор. На въпросите на клиента се реагира максимално бързо, 
тъй като той очаква служителят да бъде запознат и компетентен. Сведенията, които 
се предоставят, са точни, подходящи и изчерпателни, а обясненията – ясни, конкрет-
ни и отговарящи на нивото на компетентност на клиента. Информацията се „поднася 
на порции“, следи се за обратна връзка и се избягват клишета и банални фрази. 
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9. Предлагане на решение. Ако съществува незабавно решение, се използва. 
Ако това не е възможно, се уточнява времето, когато ще има резултат или клиентът 
се насочва към съответния отдел на компанията или центъра за услуги. Не се из-
ползват фрази като „по принцип” или „такава е процедурата”. Клиентът не се обвиня-
ва, тъй като неговата фрустрация може да ескалира в гняв. 

10. Приключване на разговора. Това е нещо, което се прави заедно с клиента, а 
не върху него. Демонстрира се вежливост и се използват учтиви фрази. На клиентът 
се благодари за това, че е  уведомил за проблема, както и за отделеното време, внима-
ние, търпение, гъвкавост, разбиране и пр. (Консултим Хюмън Кепитъл. Обслужване 
на клиенти: 5-30). 

 
В заключение туризмът е неразделна част от икономическата система, атрактивен 

бизнес, стимул за инвестиционните и иновационните процеси, ускорител за развитие-
то на експортния потенциал и международното сътрудничество. Цел на всяка турис-
тическа компания е да има възможно най-много клиенти и именно затова осигурява-
нето на качествено обслужване е критично важно за нея. То печели все по-челни по-
зиции сред факторите за клиентска удовлетвореност, често надделявайки над основ-
ни класически характеристики като цена или функционалност и е от първостепенно 
значение за създаването на лоялни клиенти, които осигуряват основните приходи за 
бизнеса чрез регулярните си покупки, като същевременно препоръчват продуктите и 
услугите на свои приятели и познати. Доверие се печели с добро обслужване! 
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Абстракт: За всяка организация талантът е ключът към растежа. Управлението 
на талантите се отнася до процеса на развитие и интегриране на нови работници, 
развитие и запазване на настоящите и привличане на висококвалифицирани работ-
ници за работа в компанията. Изграждането, налагането и развиването на силна 
работодателска марка е ново измерение в управлението на таланта на организа-
цията. Притежаването на силна марка може да помогне за привличането и задър-
жането на талантливи служители. Докладът се фокусира върху това как създава-
нето на марка на работодателя може да подобри способността на компанията да 
привлича и задържа таланти. 

Ключови думи: работодателска марка; таланти; управление на таланти 
 
Abstract: For any organization talent is the key to growth. Talent management refers to the 
process of developing and integrating new workers, developing and keeping current 
workers and attracting highly skilled workers to work for company. The establishment, 
enforcement and developing strong employer brand is a new dimension in managing the 
talent of organization. Having a strong brand can help attract and retain talented 
employees. This paper focuses on, how creating an employer brand can to enhances a 
company’s ability to attract and retains talents. 

Keywords: Employer brand; Talents; Talent management 
 
 

В съвременния свят мениджмънтът се разглежда като изкуство на здравия разум 
и логика за управление на други хора в различни ситуации за постигане на целите на 
организацията. Известно е, че стойността на една организация се създава от креатив-
ните и способни служители в нея. За талантите е характерно, че имат компетентнос-
тите, опита и потенциала за развитие, от които организацията се нуждае за изпълне-
ние на бизнес стратегията си. Талантливият служител, притежава някои специфични 
качества, които го отличават [7, с.166-177]: 

- Той има творческо мислене. Колкото по-сложна и непозната работа му се въз-
лага, толкова повече творчество демонстрира той; 
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-  Инициативен е. Винаги е в състояние да разработи нови идеи, нови проекти, 
които са много изгодни за организацията; 

-  Решава проблеми. Да анализира възникналия проблем и да предложи бързо и 
лесно решение е нещо нормално за него; 

- Учи лесно и бързо. Откроява се способността му бързо да придобива нови зна-
ния и умения, и лесно да ги прилага в реални ситуации в практиката си; 

-  Проявява емоционална и социална интелигентност – успява да се „потопи” в 
чувствата на хората около себе си и да ги използва в работното ежедневие. 

-  Развива себе си и работи за развитието на кариерата си. Разбира отлично необ-
ходимостта от непрекъснатото си усъвършенстване и не спира да работи върху 
себе си; 

-  Работи добре в екип. Умее да разпредели равномерно и ефективно работата 
между членовете на екипа и да им постави правилно цели за постигане; 

-  Има правилна самооценка. Самоуверен е и се гордее със способностите си. 
 
Предизвикателство за съвременния ръководител е намирането, развиването и за-

пазването на талантливи хора. За целта е необходимо работодателя да предложи ус-
ловия за работа в организацията, предпочитани от тези хора, а именно: 

- Създаване на условия за непрекъснато усъвършенстване на служителите. За 
целта е необходимо да се инвестира значително в обучението на персонала, да 
се работи по проекти, предизвикателни по отношение на развитието на знания-
та и уменията, да се развиват и усъвършенстват непрекъснато ролите на длъж-
ностите, да се търси компетентностния подход при решаване на проблемите в 
организацията: 

-  Взискателни системи за оценка на работата, като възнаграждават и повишават 
според постигнатите от служителите резултати; 

- Организационна култура, поощряваща разумното поемане на рискове. Възнаг-
раждават се онези, които поемат разумен риск, не се уволняват онези, които са 
рискували, но по някакви причини са се провалили, а се проучват внимателно 
причините за провала и се вземат мерки подобно решение да не се повтаря. В 
тази връзка ролята на лидерството е от огромно значение. 

 
Условията за привличане на таланта са едно, а задържането е съвсем различно 

нещо. Необходими са допълнителни усилия, за да се задържи талантливия служител, 
като: 

- Постепенно разширяване отговорностите на длъжностната му позиция; 
- Осигуряване на все повече автономност и възможност за участие в процеса на 
вземане на решения както на неговото ниво, така и на по-високи управленски 
нива, където се търси неговото експертно мнение. Основното, което прави слу-
жителите по-резултатни е доверието, което имат в организацията и чувството, 
че към тях се отнасят по правилен и справедлив начин [16, с.65]. 

- Повишаване на шансовете за постигане на по-високи цели и за участие в 
приоритетни за организацията дейности; 

- Възлагане на ръководство на проект или управление на екип за конкретна 
дейност; 

- Осигуряване на възможност да обучава други служители в организацията на 
по-ниско или на същото управленско ниво; 
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- Подкрепа за личностното развитие и повишаване на професионалната компе-
тентност чрез специализирана литература, участие в обучение и други възмож-
ни форми; 

- Включване в програми за менторство и коучинг в определени етапи от кариер-
ното развитие на служителите. 

 

В конкуренцията между организациите единственият начин за открояване от ос-
таналите е чрез фокусиране върху факторите, които са от най-голямо значение за та-
лантите, а именно: възможност за професионална кариера и разгръщане на индивиду-
алните им способности и познания [17, с. 122-136]. Висшият пилотаж в тази област 
се крие в целенасоченото провеждане на програмата на управление на талантите, та-
ка че вложените средства за реализирането й да бъдат съгласувани и да спомагат за 
постигането на конкретните цели на организацията. Когато програмите за управление 
на талантите не са самоцелни, а пряко обвързани с конкретните цели на организация-
та, икономическият резултат за организацията има реални измерения и възвръща-
емостта от инвестицията е сигурна, като надвишава размера на вложените ресурси 
няколко пъти. В резултат освен повишения имидж на организацията като желан рабо-
тодател, тя ще разполага с подготвени, висококвалифицирани и удовлетворени слу-
жители. 

Една от възможностите за решаването на проблема с привличането и задържа-
нето на таланти е изграждането на атрактивна работодателска марка. Всъщност уп-
равлението на талантите в организацията започва с изграждането на работода-
телската марка. Необходимостта от създаване и развитие на работодателска марка е 
следствие от комплицирането на съвременната бизнес среда, породено от развитието 
на технологиите, достъпът до информация и възможностите за неограничена кому-
никация, демографските промени, повишената мобилност на населението, липсата на 
квалифицирани специалисти и експерти за ключови позиции, разминаването между 
нуждите на бизнеса и образователните програми и др. В съвременния корпоративен 
свят това е един иновативен подход в управлението на организацията, прилаган от 
специалистите по управление на човешките ресурси в световен мащаб.  

Основните идеи зад маркетинговото понятие „марка“ са разпознаваемост и пос-
тигането на лоялност. Целта на стратегиите за брандиране е да привлекат, задържат и 
ангажират клиентите чрез създаване на стойност на марката в съзнанието на клиента 
[8, p. 224-235]. Ключовият етап към концептуализация на работодателската марка е 
разбирането, че служителите са „вътрешни клиенти“, към които трябва да се подхож-
да подобно на външните клиенти. При това – те са най-важните клиенти [4, pp. 5-23]. 
Поради това при създаването на работодателска марка трябва да се използва марке-
тингов анализ, за да се идентифицират ключовите конкуренти, да се определят кои 
елементи от корпоративната култура са най- ценни за търсещите работа, за да бъдат 
те развити като отличителна характеристика на организацията. 

Терминът работодателската марка е въведен през 90г. на ХХ век в произведения-
та на Амблър и Бароу [2, p.187], които я описват като пакет от функционални, иконо-
мически и психологически ползи, предоставяни от работодателя и идентифициращи 
компанията. От тогава терминът еволюира и има различни дефиниции, но общото 
между всички тях е, че желаната и търсена организация е съвкупност от материални 
и нематериални характеристики, които я правят атрактивно и предпочитаемо място 
за развитие на потенциала на отделния служител. „Работодателската марка” следва 
да се разглежда не като отделно понятие, а като интердисциплинарна конструкция, 
включваща маркетингови, дигитални, комуникационни, бизнес и HR стратегии. Съз-



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

193 

даването й е бавен, но стратегически процес. Той започва със създаването на органи-
зацията и отразява представата на собствениците и топ мениджърите за това как ис-
кат да изглежда техния бизнес в обществото. В този смисъл развитието на работода-
телската марка от самото начало трябва да е съобразено с бизнес стратегията на орга-
низацията и да подпомага нейната реализация. Поради това Graem Martin and Susan 
Hetrick [10, p.47] подчертават, че работодателската марка трябва да привлича талант-
ливи хора и да гарантира, че те и вече работещите в компанията служители се иден-
тифицират с организацията и с нейната мисия, за да създават желаните от ком-
панията резултати.  

При създаването на работодателската марка трябва да се имат предвид двете 
аудитории на организацията – вътрешната и външната. Вътрешният набор започва с 
ефекта на работодателската марка върху идентичността на компанията, която има за 
цел да доведе до лоялност към марката и по-висока производителност на служители-
те. Външните характеристики започват с асоциациите с работодателите, които трябва 
да водят до добър имидж и повишена атрактивност на работодателя. Редица проучва-
ния [3] проведени сред активни и пасивни кандидати на пазара на труда в световен 
мащаб показват, че имиджът на една компанията като работодател има значително 
въздействие върху тяхното решение не само дали да приемат дадено предложение за 
работа, а дали въобще да подадат своята кандидатура. 75% от кандидатите взимат 
под внимание имиджа на компанията като работодател преди да кандидатстват по да-
дена позиция, а 52% изграждат своята представа за даден работодател като посеща-
ват първо кариерния сайт и после профилите на компанията в социалните мрежи 
[12]. 84% от заетите биха напуснали настоящия си работодател, ако получат предло-
жение от компания с по-добър имидж [13]. 

Създаването и развитието на работодателската марка е свързано с инвестиции на 
финансови средства, човешки ресурс и време, но стратегическият подход, последова-
телното и целенасочено изпълнение могат да спомогнат за постигането на бизнес це-
лите на компанията. Компаниите с добър имидж като работодател имат с 43% по-
ниски разходите за наемане и подбор на персонал [14]. Силната работодателска мар-
ка води до 28% по-ниски нива на текучество [15]. Силната работодателска марка уве-
личава с 36% стойността на акциите на компанията [15]. Компаниите с изградена 
програма за ангажиране на служителите постигат с 26% по-високо увеличение на 
приходите на годишна база в сравнение с организациите, където подобна програма 
няма [1]. 

Обобщаването на тази информация дава основание да се направи извода, че сил-
ната работодателска марка има позитивно въздействие върху способността на една 
компания да привлича таланти – с по-малко разходи и по-бързо от конкурентите. В 
същото време, добрият имидж на компанията има положително въздействие върху 
ангажираността на служителите, което би намерило отражение в по-добро обслужва-
не на клиентите, по-високи приходи от продажби, както и повишаване на нивата на 
иновации в компанията. Тази теза се подкрепя и в изследванията на Kalyankar, 
Mathur и Bakshi [6, pp. 79-85]. Според тях работодателската марка може да помогне 
за повишаване на печалбите по два начина – чрез създаване на стойност и чрез нама-
ляване на разходите. Работодателската марка поддържа ангажираността на служите-
лите, ангажираността от своя страна стимулира продуктивността, а тя от своя страна, 
поддържа рентабилността. С други думи работодателската марка изразява споделени 
отговорности за постигането на успех, т.е. създаването на стойност. Заедно с това 
добрата работодателска марка обвързва служителите с културните ценности на орга-
низацията. Това намалява възможността за наемането на неподходящи кандидати. 
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Налице е прозрачност в споразумението между работодателя и служителите, и теку-
чеството намалява, като по този начин се намаляват разходите за набиране на пер-
сонал. 

На практика изграждането на работодателска марка е по същество създаването на 
специално предложение на работодателя към настоящия или потенциалния служи-
тел. В него трябва да се намират отговорите на въпросите: Кои сме ние и какво е спе-
циалното ни клиентско предложение?; Какви са нашите ценности и специалните 
предложение за служители и акционери?; Защо сме избрали начина, по който рабо-
тим и как той влияе на обществеността? Специалното предложение представлява спе-
цифично обещание за стойност от страна на компанията към потенциалните и нас-
тоящи служители, което автентично отличава образа на компанията като работода-
тел. То се припокрива с представата за заетостта в нея, очакванията и бъдещите за-
дължения на потенциалните кандидати за работа. Специалното предложение към 
служителите е полезен инструмент за привличане, задържане и оценка на представя-
нето на служители, който е съобразен с корпоративната култура и помага за разви-
тието й. Разработването на специалното предложение започва със събиране на ин-
формация от настоящите служители за това, което намират за привлекателно в рабо-
тата си. По този начин не само се подпомага изграждането на работодателската мар-
ка, но и се въздейства положително върху ангажираността на персонала.  

 

Според Менор, за да се привличат ефективно и да се задържат талантливите слу-
жители в организацията при изграждането и развитието на работодателската марка 
трябва да се спазват някои правила [10, pp. 5-23]: 

 Работодателят трябва да предлага възможност да се балансира времето за ра-
бота и личния живот на служителите. Този баланс е предпоставка за изграж-
дане на лоялност на служителите и води до по-високо ниво на задържане; 

 Да се предлага конкурентен компенсационен пакет, което за създава усещане-
то у служителите, че техният труд е подходящо и справедливо заплатен. Това 
изисква едно предварително проучване от страна на работодателя на предла-
ганите от конкурентите социални придобивки и възнаграждения. 

 Работодателя трябва да предлага възможност да се удовлетворяват потреб-
ностите на служителите от уважение и признание за приноса им като член на 
организацията. 

 Работодателят трябва да предлага положителна работна среда, която улеснява 
служителите при изпълнение на техните задължения в организацията. 

 Работодателят трябва да се стреми да не допуска фаворизирането на отделни 
служители. Усещането за липса на равнопоставеност е предпоставка за недо-
волство сред членовете на екипа, намаляване на техния морал и производи-
телност. 

 Работодателят трябва да има активна комуникация със своите служители. 
Склонността към отвореност и активно използване на обратната връзка е 
предпоставка за ефективна комуникация и повишаване усещането за значи-
мост на служителите в организацията. 

 Работодателят трябва да определи условията, при които се овластяват служи-
телите. С други думи, да създаде ефективна система за кариерно развитие. 

 Работодателят трябва да умее да поставя подходящия талант на правилната 
работа. Служителите трябва да бъдат поставени в среда, в която те могат да 
бъдат полезни за организацията и за себе си. 
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 Работодателят трябва да създаде среда, в която дори и малките успехи да бъ-
дат споделяни с всички. Това създава чувството за сплотеност и ангажира-
ност на служителите към проблемите и успехите на организацията. 

 Работодателят трябва да се стреми да осигури гъвкавост на работното място, 
което е предпоставка за балансиране на времето на служителите между лич-
ните и служебните ангажименти. 

 

Спазването на тези правила ще позволи да се създаде работодателска рамка, коя-
то мотивира настоящите служители в организацията и провокира интереса и жела-
нието на бъдещите такива да бъдат част от тази организация. Заедно с това съблюда-
ването на правилата осигурява среда, в която таланта може да намери удовлетворе-
ние на своите предпочитания за условията на работната среда. 

 
В заключение можем да обобщим основните ползи от изграждане на силна рабо-

тодателска марка по следния начин: 
Първо: силната работодателска марка помага на организацията да се разграничи 

от нейните конкуренти; 
Второ: разпознаваемата работодателска марка кара потенциалните служители да 

изберат дадената организация; 
Трето: създаването на работодателска марка се е превърнало в стратегически ин-

струмент в управлението на човешките ресурси за привличане и задържане на талан-
ти, помагайки на служителите да възприемат фирмените ценности и организацион-
ната култура 
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Стоянка Петкова – Георгиева 

 
COMPARING ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND 

MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE INSURANCE SYSTEMS 
BETWEEN BULGARIA AND USA 

 

Stoyanka Petkova - Georgieva 
 

 
Резюме: В САЩ се прилага модел за система на здравно осигуряване, в който се 
насърчава развиването на предприемачество от всякакво естество за полагане на 
медицински грижи. Проблемите, които съществуват в САЩ и до голяма степен в 
България, са в това, че се получава голяма разлика между остойностените болнични 
услуги и заплащането им от здравните каси. Характерно е, че частните осигури-
телни дружества са много и различни за отделните щати. В България трябва да се 
ограничат до минимум използването на частните осигурителни дружества, както 
е в САЩ и да се въведе единна система за осигуряване на населението. Тя трябва да 
бъде или държавна, или поне да бъде контролирана от държавата. В България 
трябва да има една осигурителна каса, която обслужва всички и не разграничава хо-
рата на безработни, или с по-ниски и с по-високи доходи. Частните дружества 
трудно могат да бъдат контролирани от държавата, а така също и как да израз-
ходват и инвестират парите на тези, които си плащат здравните осигуровки. 
Ключови думи: здравно осигуряване, здравна система, предприемачество, частни 
осигурителни дружества 
 
Abstract: The USA health insurance system is a model that encourages the 
entrepreneurship development in all kinds of medical care. The problems in USA and partly 
in Bulgaria concern the big difference between the actual medical care costs and the 
payment from the health insurance system. The private insurance companies are different 
in any USA state. In Bulgaria the private insurance companies must be limited and it is 
necessary to be integrated a central insurance system for the Bulgarian population. It must 
be controlled by the government state. In Bulgaria must be only one insurance government 
company and the population shouldn’t be divided as poor or rich, or employed or 
unemployed. In the present conditions the private insurance companies cannot be 
controlled by the Bulgarian government by giving any advices about the investments, saved 
by the played population health care insurances. 
Key words: health insurance system, healthcare, entrepreneurship, private insurance 
companies. 
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УВОД 
 
В света има голямо разнообразие в прилаганите модели на системи за опазване 

на общественото здраве. Всички страни планират в бюджета си определен процент от 
БВП за здравеопазване. Например, разходите в САЩ за здравеопазване съставляват 
около 14% от БВП, във Великобритания – 6%, в страните от Европейския съюз – 
средно 8%. Добра практика в икономически развитите страни е, че се осигурява зна-
чително финансиране на здравеопазването, което ежегодно расте. В страните от 
Централна и Източна Европа, също така и в развиващите се страни, е обратното – фи-
нансирането на здравеопазването е недостатъчно. Понастоящем САЩ предприемат 
решаваща стъпка към социално осигуряване в медицината, което да осигури прибли-
зително едни и същи услуги за най-богатите и най-бедните и по този начин да се оси-
гури покритие на цялото население. Всички застраховани ще имат участие в плаща-
нето на услугите. Част от разходите ще бъдат поети от предприемачите. [1] Източни-
ците на бюджетно финансиране все още не са определени. В много икономически 
развити страни основните принципи на здравеопазването са следните: 

1. Насърчаване на разширяването на общественото здраве, цялостно разширяване 
на безплатната обществено достъпна медицинска помощ. 

2. Комбинация от различни здравни системи: държавно, медицинско застрахова-
не и частно предприемачество. 

3. Подобряване на първичната извънболнична медицинска помощ, която в пове-
чето страни е семейният лекар. 

4. Развитие на профилактиката чрез разработване на държавни програми за пре-
венция на заболяванията, борба за здравословен начин на живот. Наблюдават 
се и редица пречки, тенденции и „празноти”, възпрепятстващи реализацията на 
стратегическите цели в управленския процес на здравните организации. Фено-
менът на глобализацията все повече се превръща в заплаха за повечето от тях, 
поради силния конкурентен натиск, финанси, технологично оборудване и меж-
дународни изисквания, касаещи опазването и профилактиката на човешкото 
здраве. [8] 

 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Въз основа на извършения сравнителен анализ на здравеопазването в света, могат 

да бъдат изведени някои примери за добри практики за осигуряване на устойчив 
модел на финансиране на здравноосигурителната система в България, например като 
тези от САЩ. В настоящия доклад под добра практика разбираме: „техника/ 
метод/процес/действие, което се счита за по-ефективно при предоставянето на кон-
кретен резултат от всяка друга техника, метод или процес. Идеята се състои в това, че 
с провеждането на подходящи процеси, проверки, тестове, може да се получи жела-
ния краен резултат с по-малко проблеми и непредвидени усложнения. Добрите прак-
тики могат да се определят, като най-ефикасен (с най-малко усилия) и ефективен 
(най-добри резултати) начин за изпълнението на задача, базирана на повторяеми про-
цедури, доказани във времето пред широк кръг от хора”. [4] 
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1. Сравнителен анализ на здравноосигурителните системи на България и  САЩ. [5] 
 

 България САЩ 
Обхват на 
осигуряването 

Право имат всички 
граждани в страната, 
както и граждани от 
други държави и 
чужденци с постоянно 
пребиваване и лицата 
със статут на бежанец. 

Не съществува национална здравнооси-
гурителна система, която да покрие 
всички граждани. Преобладават част-
ните организации и институции в сфе-
рата на здравното обслужване. Държа-
вата финансира само определени групи 
от населението, чрез федерални и щат-
ски програми. 

Осигурителни 
вноски 

Вноската е разделена в 
% между работодателя и 
работника, като идеята е 
осигурителната тежест на 
работодателя да се на-
малява, а на работника 
да се увеличава и да до-
стигне до съотношение 
50:50. 

Американците нямат „социално осигу-
ряване“. Конкуриращи се частни заст-
раховки покриват разходите им за здра-
ве и изплащат пенсиите. В САЩ всеки 
работник може да си открие спестовна 
сметка за здраве, която е освободена от 
данъци. В тази сметка предприятието, 
което го е наело внася определена сума 
за всяка година. 

Осигурители 
и осигурени 
лица 

Осигурителите са юри-
дически субекти, които 
имат задължението да 
участват в набирането 
на средствата, необхо-
дими за осъществяване 
на ЗЗО. Те биват: дър-
жавни (държавата със 
средства от Републикан-
ския бюджет и общин-
ският съвет със средства 
от общинския бюджет) 
и недържавни (работо-
дателите и самоосигуря-
ващите се). [7] 

Осигурител е държавата съответно за 
здравноосигурителните програми. Ина-
че здравното осигуряване в страната е 
доброволно. Всеки може да се осигури 
сам, чрез индивидуална полица или ра-
ботодателят му да осигури него и 
семейството му с фирмена осигуровка. 

Права Гражданите имат право 
на получаване на ка-
чествена медицинска 
помощ, спешна помощ, 
информации от РЗОК и 
НЗОК относно правата 
и задълженията си и 
участие в управлението 
на НЗОК, чрез свои 
представители. 

- Пациентът има право да избере всеки 
лекар или болница в страната като мо-
же да плати директно или да покрие 
разходите чрез осигуровката си;  
- Осигуреното лице има право един път 
месечно да получава справка, която по-
казва състоянието на сметката му; 
- При преглед при специалист, лекарят 
осигурил първичните грижи трябва да 
даде направление с няколко имена. Па-
циентът има право сам да избере при 
кого да отиде; 
- Всеки пациент има право на ваучер за  
150 щ.д. ежегодно за превантивна медицина. 
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Структура и 
управление 

НЗОК се състои от цент-
рално управление и 28 
териториални поделения 
РЗОК. Управителни ор-
гани са: събранието, уп-
равителният съвет, кон-
тролният съвет и дирек-
торите на НЗОК и 
РЗОК. 

Системата от органи и институции в 
здравеопазването включва: държавни 
органи на федерално и щатско равни-
ще, както и частни организации със 
стопанска и нестопанска цел. 

Доброволно 
здравно 
осигуряване 

В България има много 
добре развит пазар на 
доброволно здравно 
осигуряване. [7] 

Цялата система на здравно осигуряване 
в САЩ е на доброволен принцип. 

Заплащане на 
медицинския 
персонал и 
болниците 

Заплащането е със 
заплата и капитация. 

Капитация (за записан пациент) за 
предварително определен пакет от ус-
луги на месец. Такси за извършени от 
лечебното заведение /лекар/ за здравни 
услуги. 

Пакет 
медицински 
услуги 

Минималният пакет е: 
медицински и стомато-
логични дейности за 
предпазване  и ранно от-
криване на заболява-
нето, медицинска реха-
билитация, неотложна 
медицинска помощ, ме-
дицински грижи при 
бременност, раждане и 
майчинство,  аборти по 
медицински показания,  
стоматологична и зъбо-
техническа помощ, ме-
дицински грижи за лече-
ние в дома, лекарствени 
средства за домашно ле-
чение, транспорт и ме-
дицински експерти от 
ЛКК. 

Осигуровките покриват определен спи-
сък с медикаменти и процедури. Всеки 
пациент има право да избира свободно 
лекар или болница в страната, където 
може да заплати за услугата, която му е 
оказана директно или да покрие разхо-
дите от осигуровката си. При втория 
случай предоставящите здравна помощ 
изпращат копие с разходите на пациен-
та до съответната институция. Финан-
сираните от държавата програми също 
включват пакет от медицински услуги. 

Финансиране Средствата се набират 
от: осигурителни внос-
ки, лихви и приходи от 
имуществото на касата, 
глоби, дарения, завеща-
ния, такси от министер-
ския съвет и др. 

Значително публично финансиране. 
Има 3 системи: Medicare – покрива 
здравеопазването на лица достигнали 
определена възраст и пенсионирани, 
Medicaid – за социално слабите и State 
Children's Health Insurance Program –  
покрива деца на семейства с нисък 
доход. 
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2. Особеностите на здравните системи на България и САЩ 

През последните години в България се полагат усилия да се подобрят условията в 
общественото здравеопазване в посока заимстване на добри практики от успешни 
здравни ситеми в света, като основно се използват два модела. Единият се основава 
на принципа на работа, чрез държавна здравна каса, а другият – чрез частни осигури-
телни дружества. Еднаквата особеност между здравните системи на САЩ и България 
е, че и в двете страни има много хора, които нямат здравни осигуровки и разноските 
по тяхното лечение се покриват от тези, които си плащат здравните осигуровки. И в 
двете страни „Бърза помощ” се използва за лечение на неосигурените болни, което 
довежда до напрежение в цялата здравна система. В САЩ няма държавна осигури-
телна каса, а само частни осигурителни дружества, които са различни за различните 
щати. В САЩ осигурителните дружества обикновено работят на две нива. Първото 
ниво изисква болният да отиде до личния си лекар и той да го изпрати при съответ-
ният специалист.  Второто ниво позволява на пациента сам да си избере специалист 
за визитация, без да минава през „джипито”, което изисква по-високо заплащане. В 
случай че болният трябва да влезе в болница, той пребивава около един месец там, 
cлед което се изписва и се записва в специален „хоспис”, където минава на друг ре-
жим на здравно осигуряване и обслужване. И в САЩ, и у нас, сегашните правител-
ства полагат големи усилия да създадат ред и да подобрят здравното осигуряване на 
населението. Но за разлика от САЩ, които финансово могат да си позволят посте-
пенно провеждане на здравната реформа, в България парите не достигат, болници се 
затварят, а лекарите са в стачна готовност. У нас трябва да се ограничат до минимум 
използването на частните осигурителни дружества, както е по примера на САЩ и да 
се въведе единна система за осигуряване на населението, която да бъде или държавна 
или поне да бъде контролирана от държавата. Так аще се постигне по-лесен контрол 
на една осигурителна служба или агенция. В България трябва да се следва моделът, 
който се прилага в почти всички европейски страни, където има една осигурителна 
каса, която обслужва всички и не разграничава хората на безработни, с по-ниски и с 
по-високи доходи. Частните дружества трудно могат да бъдат контролирани от дър-
жавата как изразходват и инвестират парите на тези, които си плащат здравните оси-
гуровки. [5] Проблемите, които съществуват в САЩ, и до голяма степен в България, 
са свързани с липса на пълно изплащане на здравните каси за онова, което изискват 
болниците. Така се получава голяма разлика между остойностените болнични услуги 
и заплащането им от здравните каси. 

 
3. Основни характеристики на частната предприемаческа здравноосигури-

телна система 
Частната предприемаческа здравноосигурителна система е напълно подчинена на 

интересите на пазара. В основата на дейността на повечето организации в сферата на 
здравеопазването се прилага пазарен механизъм. Здравеопазването се финансира 
главно от личните средства на населението и медицинската помощ се предоставя 
главно на база такса. При това, здравеопазването се явява не само във вид на меди-
цинска дейност, но и бизнес: лекарите продават медицински услуги, а пациентите ги 
купуват. Медицинските услуги стават вид потребителски блага. Здравната помощ за 
населението се оказва от частно практикуващи лекари, които водят прием в своите 
частни кабинети и получават заплата за своя труд,  непосредствено от пациента (хо-
норар) или чрез застрахователна организация. Кабинетът, приемната, оборудването, 
инструментите – всичко е лична собственост на лекаря, при което работодател и ра-
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ботник, ръководител и изпълнител са комбинирани в едно лице. Творческите мотиви 
и професионалните задължения се допълват от икономически стимули. [9] Дори във 
формално отношение, лекарите на частна практика не са наемни служители. Действа-
щи на договорна основа, те притежават определена автономия: могат да определят 
списък с предоставяните услуги, да работят на непълен работен ден в болница, да 
наемат помощници и да заплащат техния труд. Въпреки това, работейки самостоятел-
но, лекарят не е в състояние да осигури изчерпателен преглед и лечение, както и кон-
султации с лекари специалисти. През последните години системата за групова прак-
тика е широко разпространена, при която няколко (обикновено 5-7) лекари, включи-
телно и медицински специалисти, се разполагат в едно помещение. Груповата прак-
тика позволява на лекарите да споделят скъпо оборудване и да наемат медицински 
персонал. Покачването на цените на медицинските услуги, изпреварвайки ръста на 
цените на потребителските и други услуги кара жителите на страните с частна пред-
приемаческа здравноосигурителна система да предпочитат да бъдат осигурени, като 
харчат за здравноосигурителни полици на частни застрахователни компании средно 
10% от семейния си доход. По този начин, обемът и качеството на медицинската 
помощ определят паричните средства, които пациентът може да изразходва. Хората, 
които са с лошо здравословно състояние и които са диагностицирани с хронични 
заболявания, обикновено се застраховат за голяма сума, за да разчитат на по-зна-
чителна сума за лечение. [6] Именно тази зависимост на обема медицинска помощ от 
размера на вноските, т.е. от платежоспособността на човека, отличава частното меди-
цинско застраховане (при което всеки плаща за себе си), от социалното (при което 
действа принципа на солидарността). 

 
Частната здравноосигурителна система е характерна предимно за Съединените 

Американски Щати – страната с най-ясно изразени капиталистически отношения и 
пазарна икономика, развита в условия на свободен пазар. Професионалните меди-
цински асоциации са имали огромна власт и не са допускали държавна намеса. В 
страната се прилагат два типа частно медицинско застраховане – индивидуално и 
групово. Груповото застраховане обхваща 74% от работещите в частния икономичес-
ки сектор и 80% от държавния. В страната има повече от 2000 застрахователни ком-
пании. От тях две са най-големи, занимаващи се предимно със застраховане на бол-
нична и извънболнична помощ – „Син кръст“ и „Син щит“. [10] В САЩ няма единна 
доброволна медицинска застраховка, а различни нейни видове – за болнична помощ, 
амбулаторна, лекарска, сестринска, хирургическа и др. Дори в случай, че се застрахо-
ваш за всички видове медицинска помощ, това не гарантира пълно погасяване и зап-
лащане за здравните услуги, т.е. известна част трябва да бъде поета от застрахования. 
Получава се негативен ефект, при който цените на здравните грижи нарастват с бър-
зи темпове, а реалният обем и достъпност до здравни услуги за мнозинството от 
гражданите намалява: те заплащат ¾ от разходите на ОПЛ, пълното лечение при зъ-
болекар, закупуването на лекарства, очила, протези и следболничното прибиране у 
дома. Особено високи са разходите за хоспитализацията и провеждането на сложни 
операции. 

Федералният бюджет, държавните бюджети и органите на местната власт се фи-
нансират от приети през 1965г. програми „Medicare” и „Medicaid”. Medicare” е един-
на национална програма за медицински грижи за възрастни хора (над 65-годишна 
възраст) и хора, загубили работоспособност. Програмата предвижда изплащане на 
инвалидни пенсии за 2 и повече години, задължително осигуряване на възрастни хо-
ра в случай на хоспитализация. Те получават болнични и послеболнични грижи у 
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дома и място в хоспис. Втората част на програмата предполага допълнителна добро-
волна застраховка, при която държавата покрива 80% от разходите за лечение, а оста-
налите 20% се изплащат от самите пациенти. Програмата „Medicare“ осигурява заст-
раховане на 13% от населението на страната. 

„Medicaid“ е държавна програма за здравна помощ, за семейства с ниски доходи. 
Тя обхваща 10% от населението и се субсидира от федералното правителство, но се 
управлява от щатните закони. Семейството има право на обезщетения от „Medicaid“, 
ако доходите му са под определено ниво, определено от всеки щат. Бедните хора по-
лучават безплатна медицинска помощ по програмата „Medicaid“, ако имат деца, в 
случаи на бременност, слепи, инвалиди или възрастни хора. Въпреки това, около 60% 
от тези, които живеят под прага на бедността, не влизат в програмата. „Medicaid“ 
покрива разходите за профилактика, лечение на остри заболявания и дългосрочни ме-
дицински грижи. Прилагането на програмата има голяма финансова тежест, поради 
нарастващия брой бедни граждани, които се нуждаят от безплатна помощ. 

Дори и след въвеждането на програмите „Medicare“ и „Medicaid“, значителна 
част от американското население, което не е в категорията на възрастните и бедните, 
дълго време не е могло да си позволи пълно здравно лечение. От 60-те години на ми-
налия век „популяризирането на здравето” (Health Maintenance Organizations) става 
все по-популярно. Тези организации са застрахователни дружества, работещи в усло-
вията на ожесточена конкуренция и се занимават с осигуряване основно на важните 
видове здравно лечение. Новата концепция, която прилагат е т.нар. „управляема ме-
дицинска помощ” (managed care). Като организации, които поддържат здравето, те са 
платци на всички видове медицински услуги и посредством правилно управляване са 
в състояние да намалят разходите за сметка на превенцията (в случаите, когато е ико-
номически ефективно), лечение в амбулаторни условия, вместо в стационари, т.е. 
избягване на неефективното и неоправдано лечение. Тези организации се поддържат 
от много обществени асоциации, местни администрации и спонсори и обслужват по-
вече от 35 милиона американски граждани. [6] 

 
Разходите за здравеопазване в САЩ превишават 14% от БВП. Сумата, отделяна 

ежегодно за тези цели, достига 1000 милиарда долара (повече от 3000 долара на 
човек). С тези най-високи разходи в световен мащаб, здравните показатели на населе-
нието на страната са относително ниски. Продължителността на живота на бялото 
население е по-ниска от този на повечето европейски държави. Що се отнася до чер-
нокожите американци, показателите им за продължителност на живота са сравними с 
тези на Източна Европа. Парадокс е, че американската медицина е най-развита в све-
та и едновременно 15% от населението няма възможност да използва услугите ѝ, а 
други 15% са осигурени непълно. По този начин огромните разходи за здравеопаз-
ване в САЩ не дават адекватни резултати и проблемът с достъпа до медицински 
грижи остава нерешен. Смята се, че американската система за здравеопазване трябва 
да бъде реформирана като впоследствие реформата не ликвидира свободната практи-
ка на лекарите. [2] Онези от тях, които ще обслужват застрахованите, трябва да ста-
нат участници в един от застрахователните кръгове, към които ще се присъединят 
независими, частни застрахователни компании. Възможно е лекарите от системата на 
всеобщата медицинска застраховка да бъдат прехвърлени на заплата, която не е пря-
ко свързана с доходите от обслужваните пациенти, но в същото време, по-голямата 
част от лекарите са съгласни с реформата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗ И ИЗВОДИ 
 

Сравнявайки здравноосигурителните системи на България и САЩ не можем да 
посочим по-добра сред тях. Всяка от тези системи има свои предимства и недоста-
тъци, било като уредба и закони, или пък в практиката, в осъществяване на здравното 
обслужване. Главен недостатък на здравната система на САЩ е, че е на доброволен 
принцип, няма единна изградена такава и следователно не обхваща цялото населе-
ние. По този начин много хора остават извън системата по редица причини, главно 
финансови. Държавата губи и много средства от това, че освобождава работодатели-
те, които внасят осигуровки за своите работници от данъците върху съответната су-
ма. Влагат се изключително много парични средства, а в същото време системата не 
е достъпна за всички граждани. Не може да се отрече, че здравноосигурителните 
програми, създадени за подпомагане на определени рискови слоеве от населението 
обхващат доста голяма част от него, които иначе също биха останали извън система-
та за здравно осигуряване. Положителна страна на тази система е това, че пациентът 
има право на свободен избор на лекар, избира само и единствено на база собствените 
си интереси, предоставят му се алтернативи, липсва елемент на принуда, било то и 
неволна. [3] Въпреки това, би било добре да се създаде национална здравноосигури-
телна система, която да обхваща всички граждани. Здравната система в България е 
всеобхватна, т.е. обхваща цялото население на страната, но при условие лицето да си 
е внасяло редовно здравните вноски. У нас, разглеждайки ЗЗО, се вижда, че тук рабо-
ти една почти съвършена здравноосигурителна система, но на практика нещата не 
стоят така, поради факта, че този закон не се прилага толкова прецизно. Например, 
здравните осигуровки са задължителни, но много хора по редица причини не ги пла-
щат редовно (нямат финансова възможност, работят от дълго време в чужбина и др.), 
а държавата не намира начин, по който да ги задължи да си направят плащанията по 
тях. В същото време, ако дадено лице внесе здравните си осигуровки за предходните 
няколко месеца, пак придобива непрекъснати здравноосигурителни права и по този 
начин хората, които редовно се осигуряват за здравеопазване, се чувстват ощетени.  

 
Системата на обслужване на пациентите от лични лекари също има много недо-

статъци: [5] 
1.  Един личен лекар има прекалено много записани пациенти, поради липса на 

ограничения за това, а в същото време няма физическата възможност да им предоста-
ви качествени услуги;  

2. Не се дават направления, поради наложени ограничения и така пациент, който 
е здравноосигурен се принуждава да си плати при частен специалист, ако му е крайно 
наложително; 

3. Може да се твърди, че здравноосигурените лица не получават качествено ме-
дицинско и здравно обслужване.  

 
Здравноосигурителната система в България има и редица положителни страни, 

които също не са малко. Например, всяко осигурено лице има право само да избира 
личния си лекар. [2] Съществуват и много групи хора, които са освободени от плаща-
не на здравна осигуровка и държавата им я внася. Освен това, пакетът медицински 
услуги, който се предлага, също е доста широко обхватен. Болничната грижа е 
достъпна и капацитетът на болниците за брой легла е доста голям. Съществува до-
броволното здравно осигуряване като алтернатива, което може би до известна степен 
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дава на българина достъп до по-качествено медицинско обслужване, поне на тези 
които имат финансови възможности да се осигурят доброволно.  

В България се правят и много злоупотреби от страна на лекарите, затова е целе-
съобразно да се търсят ефективни начини за санкции и глоби, които да се прилагат. 
Друг недостатък на българската здравноосигурителна система е, че ресурсите, които 
се влагат в нея и особено частта, получавана от държавата, са крайно не достатъчни. 
[3] 

Сравнението между двете здравноосигурителни системи ни показва, че всяка ед-
на от тях работи ефективно в някаква насока, а в друга съществуват недостатъци. 
Затова от съществена важност за българското здравеопазване е да се работи за тях-
ното преодоляване, за да не пречат пациентът да получава качествена медицинска по-
мощ и да не се нарушават правата му.  
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Abstract: The traditional teaching method is a book, a piece of chalk, a blackboard. 
However with the introduction of information and communication technologies, innovative 
ways of teaching have given a new height. The innovative classification system of teaching 
methods is singled out as the most integrated and effective in the educational process. The 
educational system development must be based on the modern advanced concepts, 
implementation of the new pedagogical technologies, scientific and methodical 
achievements inside the teaching and educational process, creation of the new system of 
educational information support. The innovative activity of the educational process is 
specific and quite complicated, requires specific knowledge, skills, abilities. This paper is 
presents innovative teaching techniques in the accounting and finance disciplines. 
 

Key words: innovative techniques, teaching methods, accounting, finance  
 

 
„Education is the manifestation of perfection already in man” 

(Swami Vivekananda) 
 

1. INTRODUCTION 
 

Teaching methods must also be examined to train educators in working with students to 
develop relevant skills. Practitioners should remind faculty members that conventional 
teaching methods are necessary, but students can gain practical business experience through 
internships, field studies, and service-learning assignments. In fact, educators should be on 
the lookout for opportunities to include business professionals in the educational process. 
Pedagogy that includes group assignments will strengthen students’ understanding of 
leadership and teamwork, while role-playing will illustrate the value of negotiation. 
Likewise, technology assignments will broaden their aptitude for technology, and large 
projects will hone project management skills (Newmark, et al., 2007).  
In relation to above mentioned issues, the variety of technologies available for use in 
education is growing, and students are becoming much more technologically savvy. 
Textbook homework aids, course management systems (e.g., Blackboard), websites, 
software, and hardware (e.g., clickers) lead to complexity that can either distract from or 
enhance student learning. Research into the effectiveness of combinations and complexities 
of multiple technologies would be useful.  

The educational system development must be based on the modern advanced concepts, 
implementation of the new pedagogical technologies, scientific and methodical 
achievements inside the teaching and educational process, creation of the new system of 

                                                            
1 This research paper is financed by the „Scientific Research“ Fund under project № 80-10-73/12.04.2019. 
2 Assoc. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, Ph.D., e-mail: nadya.sokolova2009@gmail.com 
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educational information support. The qualitative result of this process can be achieved 
through the usage of actual methods, tools and techniques of the scientific knowledge array 
acquirement. In such context, the innovative methods provide the educational unconventional 
character, as they lead to the efficiency improvements of the educational process. 

In the process of the innovative educational system forming, the preparation of the new 
formations financiers still remains as a difficult task. In the conditions of changing 
technologies, innovations, economies globalization, the requirements for the financial area 
specialists are increasing. Employers are interested in the fact that the financiers, in addition 
to professional knowledge and skills, were good at foreign languages, computer technologies 
and special programs. Under the new situation it is important to use advanced teaching 
tools and methods for optimasation and to improve teaching effectiveness. Nowadays it can 
be possible only with the implementation of innovative educational methods. 

 
2. INNOVATIVE TECHNIGUES 
There is no clear definition of an ‘innovative teaching method’ in professional 

literature because of the ambiguity of the term ‘innovation’. In existing approaches 
‘innovation’ presupposes the following characteristics of innovative teaching techniques: 

1. they make use of scientific and technological achievements; 
2. they have come into practice relatively recently; 
3. they presuppose active forms of student involvement and techniques to assess 

students’ competencies and digestion of course units. 
The main difference between innovative and traditional teaching techniques is that the 

first are aimed at developing practical skills and competencies, they reveal so-called 
‘implicit’ knowledge of students, identify the most important environmental factors and 
foster decision-making ability in dynamic economic environment.  

We believe that finding new and innovative methods of teaching is a crucial skill for 
high school teachers. Brain research has actually shown that certain methods and 
approaches can truly enhance the learning process and, done right, applying innovative 
learning and attention-management techniques to classes is a win-win for both students and 
teachers.  

 
Table 1.  The educational methods classification 

 
The classification 

systems 
Features Components 

Traditional system of 
the educational 
methods 
classification 

types of students’ educational 
work 

oral, written; lectures, 
independent, outside lectures; 

general teaching methods collective, group, individual; 
source of knowledge, skills 
and abilities 

lecture, document analysis, 
work with legislative 
basement, usage of visual aids 
and internet sources; 

degree of independence and 
the character of students 
participation in 
the educational area 

active, interactive, passive 
methods of education; 

level of sustainability and 
innovation 

traditional, classical, custom. 
Innovative; 
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Current system of the 
educational methods 
classification 

methods that ensure mastery 
of the 
learning process 
 

verbal, visual, practical, 
reproductive, problem search, 
inductive, deductive; 

methods that stimulate and 
motivate 
the teaching and research 
activities 
 

educational discussions, 
problem situations, 
professionally-oriented 
business games, creative 
tasks, search and research, 
experiments, competitions and 
quizzes; 

control and self-control 
methods in 
educational activity 
 

survey, test, exam, control 
papers, tests, questions for 
self-control. 

 

Source: based on „The innovative teaching methods of financial specialists in terms of 
european integration of the educational systems“, Voznyuk M. A. 

 
Bonwell and Eison (1991), Meyers and Jones (1993) and Raux (2004) have examined 

classroom learning methods and found that today's students learn more, retain more, and 
are more successful when active learning methods are employed in the classroom as 
opposed to traditional passive learning methods. 

The interactive methods are modern ways of stimulating teaching, representing tools of 
learning which favor the interchange of ideas, experiences and knowledge. Interactivity is 
characterized by the desire for active cooperation and involvement with a deep active-
participatory character. Learning is achieved through communication and collaboration. It 
is based on mutual relationships and it refers to the process of active learning, whereby, the 
learner acts on information in order to turn it into new, personal and internalized 
information. In a constructive way, the learner rebuilds senses by exploring the 
environmental / educational environment, solving problems and / or using the information 
gained in new situations.[11] 

Globalization, increasing the competitiveness and the uncertainties of the economic 
environment causes companies to adjust their economic behaviour, fighting to maintain 
their performances. Professional accountants play a vital role in achieving success. They 
must use their knowledge to obtain the competitive advantage. The benefits of the 
interactive methods are: 

 facilitates learning at one’s own pace; 
 stimulates cooperation, not competition; 
 they are attractive and can be approached from the point of view of different 

learning styles. 
 
Bitkina I.K. suggest the following algorithm to assess the use of innovative teaching 

techniques:  
1. detecting potential listeners of educational programmes;  
2. detecting goals of the academic courses;  
3. presenting a range of educational techniques; 
4. detecting perception of every technique by the students;  
5. making conclusions on how effective the techniques are based on expressed 

opinions. [1] 
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Among the wide variety of known methods that contribute the development of 
professional competence of future professionals, it should be distinguished, in our view, 
innovative teaching methods classification system, which is the most integrated and 
effective nowadays, and bemphasizes the practical orientation of the educational process 
(fig. 1). 

 
 

 
 
Figure.1. The innovative system of the educational methods classification 

Source: [7] 
 

Analysis of teaching methods suggests that one of the promising directions of the 
educational process today is the creation of the student’s informational environment with 
the usage of multimedia, hypermedia facilities, electronic textbooks, high-quality 
development of communication tools, development of distance education. 

 
The term „flipped classroom” has been used to describe classes that deviate from the 

traditional lecture mode. There are various techniques to achieve a flipped classroom, but 
the one thing they all have in common is that class time is not exclusively used for a 
professor’s lecture. There is a focus on student involvement in class. Often, it is required 
that students in these classes watch lectures, listen to podcasts, or do detailed reading before 
arriving in class. Class time is then dedicated to interactive discussions, group work, 
presentations, and answering student questions. It is more intimate, more hands-on, and 
requires more effort from both the student and the professor }when done correctly. 
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„I hear and I forget. 
I see and I believe. 
I do and I understand.“  – Confucius 
 

The following are presenting the some of the innovative teaching methods to educate 
the student. 

 

Case Study Method 
The Case Study method presents students with a complex, real-life problem. The 

students then must make decisions and come up with a solution to the problem presented. 
The learning process involves independent preparation where the students will analyze the 
case and research solutions by themselves at first. The students are then assigned to 
learning teams of about five students who will compare and discuss their individual 
findings and prepare for the classroom discussion. The entire class will then discuss the 
case together with the professor, utilizing the Socratic Method of asking and answering 
questions to flush out all the relevant issues, stimulate critical thinking, and ultimately have 
the students arrive at the solution to the problem. After the in-class discussion, students will 
prepare a reflection paper on the issue, analysis, and solution. [4,9] 

The case study method of teaching principles of accounting was effective. Students 
successfully learned the course material, as evidenced by the cumulative final exam scores, 
while the main assignment in the course was to prepare and present a case study. The added 
benefits of having students develop their presentation and research skills make this method 
even more effective, since students accomplished more in the same amount of time in the 
same three-credit course. A further advantage to this method is the strengthening of the case 
to maintain traditional brick and mortar classrooms, as this type of activity is impossible to 
duplicate in an online learning environment. 

 

Visualization, technology tools, and active learning 
Visualization can be very hard for students to understand a list of disconnected facts. 

Knowledge that is organized and connected to concepts with a goal of mastery, including 
the ability to visualize the concepts, can lead to the ability to transfer knowledge and to a 
deeper, longer-term understanding of what is being taught. Visualization is an especially 
good teaching strategy for reading and literacy teachers. Teaching student’s visualization 
skills help them understand, recall, and think critically about the subjects they study. 

Computers, tablets, digital cameras, video conferencing technology, and GPS devices 
can all enhance a student’s learning experience. Possible uses of classroom technology 
include using video games to teach math and foreign languages, leveraging Skype to 
communicate with classrooms or guest speakers from around the world, or multimedia 
projects that allow students to explore subject matter using film, audio, and even software 
they create. 

However, introducing new tech devices in the high school classroom often requires that 
teachers add an element of educational technology leadership to their usual classroom 
management. Giving students laptops or tablets, for example, means teaching them to use 
devices respectfully and preventing damage to the equipment. Tech-savvy teachers gave 
Education Week the following advice on using classroom technology: 

Explain that the use of tech tools in class is a privilege not everyone has – and, if 
abused, it can be discontinued. 

During class, teachers should move around the classroom or use monitoring software to 
ensure students are using their devices appropriately. When they understand that you will 
intervene if they go off-task, students know they must focus on their assignment.  
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Put students in charge of the upkeep of devices. Classes can learn tech terms, basic 
maintenance tasks, and appoint a few students to serve as tech monitors responsible for 
distributing and storing equipment. Doing this creates a sense of value and ownership for 
the welfare of classroom technology.[12] 

 Active learning is connected with Peer instruction, discussion groups, and 
collaborative problem solving 

All high-school educators dread a roomful of blank faces or silence after they open up a 
topic for class discussion. According to the Johns Hopkins Center for Educational 
Resources (CER), devoting time to active learning projects is one way to get students 
thinking, talking, and sharing information in the classroom. The CER publishes a series 
called The Innovative Instructor that explores these methods. Bring on the Collaboration, 
describes a class structure where the instructor leads a short overview of the day’s topic and 
gives students a challenge to meet by the end of the class, such as answering a question or 
solving a problem. Students break into small groups to do research online, chart out ideas, 
and discuss ways to meet the challenge. Groups upload their work to a Blackboard site, 
where the teacher can then review it. At the end of class, each group shares what they’ve 
learned with their peers. The results? Higher engagement overall and students were 
„amazingly” on task during group work. In today’s increasingly creative world, new ideas 
are sprung nearly every day.  

 

Business Game 
Business game it also called as business simulation game refers to simulation games 

that are used at an educational tool for teaching business. Business games may be carried 
out for various businesses training such as: general management, finance management, 
organisational behaviour, Human Resource Management, operations Management etc. here 
often the term Business simulation is used with the same meaning. Business games are used 
as a teaching method in universities and more particularly in business schools but also for 
executive education. Simulations are considered to be an innovative learning method and 
are often computer based.[13] 

 

Role Play Simulation 
Role pay simulation is a leaning method that depends on roleplaying. Learners take on 

the role profiles of specific characters or organisations in a contrived setting. Role play is 
designed primarily to build first person experience in a safe and supportive environment. 
Role-play is widely acknowledged as a powerful teaching technique in face to face teaching 
and role-plays online is also powerful, with some added benefits. Role play simulation aims 
to revive the ease and joy of experiential learning. Role play simulation models human 
interactions (allowing the players to role paly) in a constructed environment by; Creating an 
artificial social structure (or simulation some known social structure. Providing plausible 
scenarios for players to respond, react and play role. Role play also has applications in 
forecasting. One forecasting method is to simulate the condition (s) being studied. Some 
experts in forecasting have found that role-thinking for producing inaccurate forecasts 
unless groups act as protagonists in their integrations with one another. [16] 

 

Project Management Simulation 
Project management simulation is simulation used for project management training and 

analysis. Project management simulation is often using as training simulation for project 
managers. In other case it is used for what –if analysis and for supporting decision making 
in real projects. Frequently the simulation is conducted using software tools. Project 
management simulation for training is an interactive learning activity, frequently practised 
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as a group exercise. The purpose of the simulation is to impart to students the competencies 
(knowledge, skills and attitudes) that will ultimately improve their performance. It 
confronts trainees with the situations and problems that arise in real world projects. 
Trainees see the consequences of the decisions they make. They can track the evolution of 
the project parameters; scope, costs, schedule and quality, as well as project problems. To 
make mistakes and provides an opportunity for learners to solve typical project problems, 
for make mistakes and analyze them.[10] 

Project management simulation is use to analyze real projects. The goal of the 
simulation is to show the user the different possible outcome helps in reducing the project 
risk and in choosing the best project plan. In a typical simulation the project is first 
modelled into a software tool along with uncertain variables. A simulation is then run to 
check the different possible outcomes and their probability as a result or different inputs for 
the uncertain variables. 

Nowadays it becomes increasingly popular mixed education, which involves a 
combination of electronic and mobile, „pervasive” and „inverted” training. Analysis of 
publications reveals the basic definition of the „Mixed education”. Mixed education — is 
the purposeful process of acquiring knowledge and skills in the terms of integration of 
classroom learning and extracurricular activities of educational process on the basis of 
mutual complement traditional technology, electronic, remote and mobile learning [8,10]. It 
is the combination of traditional means of formal training – work in the classroom, studying 
theoretical material – with informal, for example, the discussion by e-mail and Internet Conference. 

 

The Good Teacher 
Communication is an important skill for every modern student to master. Advances in 

digital media, changing career landscapes, and greater competition in colleges and 
workplaces makes improving student communication skills a must. Cramming tips the 
night before a big interview won’t do the job if students are trying to make an impression in 
the collaborative workplaces of the future. When it comes to acquiring indispensable 
communication skills, there’s no time like the present. [15] See the fig. 2 to the path to 
improving student communication skills, which can help you immensely with improving 
student communication skills. 

The first skill is the watching films that model conversation skills. Conversation is one 
of the most basic and essential communication skills. It enables people to share thoughts, 
opinions, and ideas, and receive them in turn. Although it may appear simple on the surface, 
effective conversations include a give-and-take exchange that consists of elements such as: 
 body language; 
 eye contact; 
 summarizing; 
 paraphrasing; 
 responding 
 

The students can learn the foundational elements of conversation by watching films or 
videos of these interactions taking place. From audiobooks to apps, there is a multitude of 
technological resources we can use for improving student communication skills. Students 
can listen to or read along with audiobooks to hear how the speaker pronounces and 
enunciates different words or phrases. Teachers can help their students develop listening 
skills by reading a selection of text aloud, and then having the class discuss and reflect on 
the content. Active listening also means listening to understand rather than reply. Reinforce 
building good listening skills by encouraging students to practice asking clarifying 
questions to fully understand the speaker’s intended message. [3] 
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Figure 2. The path to improving student communication skills 
 

Team-building exercises can also help students sharpen both oral and written 
communication skills. Not only does it offer students the chance to work in small groups, 
thereby reducing some of the pressure, but it also gives them the opportunity to debate their 
opinions, take turns, and work together towards a common goal.  

Ask open-ended questions require more than a one- or two-word response, open-ended 
questions are vital for inspiring discussion and demonstrating that there are multiple ways 
to perceive and answer a question. You might set a timer for short informal conversations 
and challenge students to use open-ended questions. 

Another task-based method for improving student communication skills is through 
critical thinking exercises. These can be done verbally or through written assignments that 
give students the chance to answer questions creatively using their own words and 
expressions. Recording students reading selected text or videotaping group presentations is 
an excellent method for assessing their communication strengths and weaknesses. Students 
can reflect on their oral performance in small groups. Then, ask each student to critique the 
others so that they can get used to receiving constructive criticism.   

 
CONCLUSION 
The change in the teaching approach motivated students to feel positive about 

accounting and had a positive impact on learning. One of the greatest benefits is that 
students learn at their own pace, they can pause and rewind, do difficult calculations and 
they can use the videos for revision again. Students can catch up on missed material and 
watch the videos multiple times. The videos can also be used for revision purposes to 
prepare for assessments. Students have their own revision class at their own pace of learning. 

The relationship between the lecturer and students improved, and students felt 
comfortable asking questions in class and making appointments with lecturer for further 
discussions. 
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Abstract: The paper presents an approach for modernization of Higher Education based on 
improvement of accessibility and harmonization of University curricula through scientific 
cooperation, knowledge transfer and exchange of best practices, established in the 
framework of the international project ACADEMICA, for voluntary convergence with: 
- the European educational standards and National priorities; 
- the achievements and expertise of EU in the development of modern learning 

environments;  
- the good EU practices and innovative ICT-based methodologies for teaching and 

learning.  
In the paper are briefly presented the main results and outcomes achieved in the work 
during the lifecycle of ACADEMICA project in which 15 organizations from seven 
European and Central Asian countries were involved. 
 

Key words: e-Learning, SCORM, Higher Education, Technology enhanced learning (TEL) 
 
 

Introduction 
The exponential growth in digitization and internet connectivity is the backbone of the 

Fourth Industrial Revolution. Automation, big data, and artificial intelligence enabled by 
the application of digital technologies could affect 50% of the world economy. [1, 2]. 
Today’s digital landscape has dramatically imposed the necessity of relevant digital skills 
and competences as a key factor for ensuring social cohesion as well as sustainable growth. 
The globalization and knowledge-based economy as well as the recent evolution of 
information and communication technologies (ICT) change dramatically the Higher 
Education (HE) paradigm. Digital technologies and new requirements of learners and the 
labor market are the main drivers of the digital shift and better exploitation of innovation 
and potential that new technologies can offer. It is crucial for the HE Institutions to adopt 
modern approaches in delivering knowledge, ensuring quality standards as soon as possible 
in order to create opportunities for entry to new markets and new global partnerships, to 
stimulate new distribution approaches and opportunities for students of all backgrounds. [3-5].  

In order to support the modernisation, accessibility and internationalisation of the HE 
the European Commission launched (as a part of the Erasmus+ Programme) the Capacity 
Building in the Field of Higher Education (CBHE) initiative. In this paper are presented the 
developed methodology as well as the main outcomes achieved in the framework of the 
international project ACADEMICA „Accessibility and Harmonization of Higher Education 
in Central Asia through Curriculum Modernization and Development“ [6] which was a 
three-year Erasmus+ CBHE project involving 4 Universities from Europe (Bulgaria, Italy, 
Austria and Spain), 8 Universities from Central Asia (4 – Kazakhstan, 2 – Uzbekistan and  
2 – Turkmenistan), Kazakhstan Association of Engineering Education, Ministry of 
Education and Science – Republic of Kazakhstan, Ministry of Higher and Secondary 
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Specialized Education – Republic of Uzbekistan. The main aim of the project was through 
the development of cooperation network among the partners and initiation of intensive 
knowledge transfer processes and procedures to: 

- contribute to the capacity building and modernization of HE in the Central Asian 
Universities involved in line with the requirements of the digital transformation; 

- support the HE Reform at all levels; 
- facilitate the active inclusion of the Universities in the global digital educational space.  
 
Identification of the aspects and needs for modernization of HE 
The research phase of the project aimed to detect the current state of the HE in 

Engineering and Engineering trades and, on the basis of the extensive survey to outline the 
aspects and measures for improvement the capacity of the Universities from Kazakhstan, 
Uzbekistan and Turkmenistan in line with the modern globalized networked economy. This 
phase covered desk research as well as research in the field. 

The desk research was conducted by the local teams of all Central Universities 
involved. During this stage of the research phase, information regarding the academic 
programs (with focus on Engineering Sciences) was collected. The assessment of the of the 
academic programs’ consistency with the requirements of the European HE was done on 
the basis of a set of criteria and indicators such as the share of core (required) and elective 
courses; share of the teaching staff with a doctoral degree/PhD; usage of European best 
practices, collecting information about similar European teaching programs and curricula; 
policy toward usage of modern approaches and methods; existing quality assurance 
systems; share of new courses (subjects) which have been introduced in the program’s 
curricula for the last 3 years and, many others. The current state of the ICT facilities and 
ICT based education was also under the focus of this research together with the 
competitiveness of education and the employability of graduates. The research in the field 
covered three target groups – students from Universities involved; habilitated university 
lecturers as well as business actors – managers of companies providing professional 
realization for the graduates. A total of 391 participants were involved in the survey. 57% 
of the them are students and 26% are full-time lecturers at the Central Asian universities 
involved in the project. The rest 17% are business participants - top level managers of 
companies in Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan. 

The aims of the surveys were to be identified key problems, needs, strengths, aspects 
and priorities of the CA partners to benefit the harmonization in the context of the 
ACADEMICA project framework particularly: 

- the quality of the educational system and the openness of tertiary education toward 
the leading international experience: the curriculum content; the adoption of modern 
methodologies and methods of teaching; the extent of ICT usage and the application 
of ICT-based approaches 

- competencies and skills of both trainers and trainees: digital and communication 
skills, foreign language competencies, transversal skills as well as trans-border 
mobility of students and academics enforcing the development of these skills 

- „HE-business and community” interaction, the adaptability and flexibility of the 
graduates to the labor market requirements and the deficit of skillful labor force with 
specific professional qualification. 

With the data we were able to identify the needs, gaps, and aspects for curriculum 
modernization and harmonization through integration of contemporary ICT based solutions, 
pedagogical approaches, and tools for an expanded access to education and improvement of 
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the quality of teaching and training in line with the ECTS, Diploma Supplement, ET2020, 
and Modernization Agenda.  

In general, Kazakh students and lecturers possess core basic digital competencies 
related to social, personal, methodical and business aspects. With respect to Uzbekistan, it 
seems that educational platforms need to be developed with appropriate level of digital 
content and adequate criteria for operating and maintenance  of an e-learning system as 
well as some e-learning quality assurance. Turkmenistan faces the need of basic material in 
educational institutions and modern computer equipment with the additional barrier that 
means to confront an unreliable internet connection, which should be solved in a short time. 

 
The main concepts of the methodology 
Transforming HE requires pedagogical, organizational and technological innovation, 

and one of the basic conditions for enabling learning practices to flourish is the availability 
of relevant digital policy, technological infrastructure, and highly qualified staff. The 
proposed methodology is focused on the capacity building in HE taking into special 
account the following aspects: technology, human resources, and organizational aspects.  

Development of appropriate IT infrastructure as well as online environment capable of 
supporting multiple courses over the full range of the academic program, giving a 
consistent interface within the institution and-to some degree-with other institutions using 
the system. Web-based applications that provide teachers, learners, and others involved in 
education with information, tools and resources to support and enhance educational 
delivery and management, have been integrated in VLE. 

The methodology ACADEMICA Training Path was developed taking into account the 
specific outcomes from the needs and gaps analysis provided at both national and 
international level, as well as the recommendations from the research phase, which 
considered national and regional priorities and policies, and the European achievements in 
the HE domain. It is a flexible, cross-disciplinary ICT-based methodology with a purpose 
to improve the accessibility and quality of HE (especially in Engineering specialties) in 
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan.  

The two main pillars of the methodology implementation were: 
- train-the-trainers course addressed to the University lecturers tailored to the 

identified needs for improvement and enhancement of their key and transversal skills and 
competences related to the provision of technology enhanced learning (TEL) in line with 
the standards and guidelines for quality assurance in European Higher Education Area. The 
competences of university lecturers are of exceptional importance, mainly because lecturers 
constitute the basis for the creation of new knowledge and new values beneficial to the 
university as well as to students, and subsequently also to enterprises in the role of 
employers, who should be able to use reasonably and develop systematically the mature 
competences of their employees; 

- virtual learning environment (VLE) – open and flexible, with learning area 
embedding a diversity of learning and teaching practices and responding to the personalized 
needs of each learner and with social area where all participants could communicate, 
collaborate and share knowledge and experience. 

The design and development of VLE and the e-course for trainers were done in parallel 
by different working groups where experts from all organizations participating in the 
project were involved. 

The e-course aimed at providing CA lecturers with a tool able to start a modernization 
of their curricula by using modern technologies. It has been designed and developed in 
order to respond to the requirements of teaching methods modernization, also revealed 
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through the needs analysis conducted in the first phase of the project. This analysis showed 
that only a small fraction of both CA students and  teachers, involved, tried a modern ICT-
based approach despite a large part of them is aware of its potential. The whole learning 
content was organized into six modules: 

1. „E-Learning Evolution” – it describes how the e-learning approach has been 
changing and evolving over the years; 

2. „Distance Learning Fruition” – it examines the tools characterizing distance learning 
lessons. 

3. „E-Learning Pedagogical Aspects” – particular emphasis is given to the comparison 
between traditional and distance learning in order to show strong and weak aspects of the 
two approaches; 

4. „Style and Formats” –  it includes all aspects related to styles and formats to be used 
when approaching distance learning; more specifically, it explains how the structure of 
every learning object has to be prepared to achieve the best results; 

5. „Social Enhanced Learning” – includes an analysis of social networks like Facebook 
and Twitter and professional platforms like ResearchGate and LinkedIn in order to outline 
the opportunities they offer to increase the student-teacher and the student-student 
interaction. 

6. „Multimedia Products” – it analyses multimedia products intended as the most 
advanced technological solutions that can be specifically developed for distance learning. 

VLE was developed. In it web-based applications, that provide teachers, learners, and 
others involved in education with information, tools and resources to support and enhance 
educational delivery and management of the educational process were integrated. The 
virtual learning environment comprises the following components: 

- Central part where the training of the university lecturers in new ICT-based 
approaches and methods for teaching and learning was implemented and communication 
area for co-operation and collaboration at international level was assured. Thus, the 
proposed methodology was piloted (experimented) by lecturers selected at university level - 
first experimentation stage.  

- Local (institutional) e-learning environments and computer laboratories established 
(with project funds) in the involved CA universities where the trained lecturers equipped 
with digital skills and competences to modernize their disciplines and to approbate their 
courses with control groups of their students – second stage of the experimentation. The 
overall concept of the VLE is presented on the Figure1. 

The course content was organized in modules. The structure includes an introductory 
module, six learning content modules and six library modules (one per each content 
module) as well as an overall course Library. Each module consists of several topics related 
to the main theme of the module. Each topic's content could be represented via learning 
objects which could be one of the following formats: Multimedia lesson; Slides; Lecture 
Notes; Tests. The start and end of every content module were fixed but inside the module 
the trainee was free to pass the integrated multimedia lessons and other course components 
in their own pace and in preferred order, thus constructing their own flexible training paths. 

The multimedia lessons were developed in line with the standard SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model) developed by the ADL (Advanced Distributed Learning) 
project [7]. The main aim of the standard is to allow the implementation of reusable content 
material as learning objects, within a technical framework conceived for computer aided 
learning and through the Web. As SCORM is widely adopted by Learning Management 
Systems (LMSs), Learning Content Management Systems (LCMSs), authoring environments, 
assessment engines and course management systems, it is characterized as the most 
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important development currently occurring in the area of eLearning standards and specifications. The 
use of SCORM enables reusability, accessibility and durability of the learning material in 
technology changes, and interoperability between different e-learning platforms. 

 

 
 

Figure 1. Virtual learning environment – central and local part 
 

Each module ended with a virtual class. This activity redirected trainees to Google 
Hangouts [8] - a messaging service for mobile and the traditional desktop web. It allows 
video calls with groups of people, and moreover – broadcasting the calls live with 
Hangouts on Air. The links to the webinars were provided to all participants via the 
description of the activity published in the e-platform together with other important details 
such as: date and start time; duration; agenda, and additional materials (if any). The aims of 
these activities were: 

- to provide trainees with a summary of the module (progress, results achieved, and 
other key elements of the learning) prepared by the instructor/s; 

- in interactive mode to provide trainees with comments and feedback on previous and 
current experience; 

- holding an open discussion about the test results as well as about the additional 
module related topics, sharing experience, real life examples, information and know-
hows among the participants. 

Virtual classes provided the opportunity for all participants to get together in order to 
see each other and to communicate discussing hot topics and questions related to the 
module, to the training, to the modernization of their own disciplines and so on. This had a 
high contribution to strengthening the team spirit, the improvement of the collaboration 
level, and facilitated the cooperation among the involved participants at all levels -
institutional, national, and transnational. The virtual classes were recorded and published in 
the YouTube channel so participants who had not been able to take part in the activity 
could have access to the activity record.  

Apart from the virtual classes the collaboration, successful communication among the 
participants, and community building process were facilitated via of the provision of 
forums. Of course, the forums for teaching (sharing content) and forums for student 
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interaction (creating content) require different strategies. Forums are well suited for trainees 
to communicate with each other as well as to co-create content. The trainees were able to 
participate in threaded discussions, share files, collaborate and explore topics, and write 
together. All participants in the training were able to exchange messages with other 
participants using the built in the VLE messaging system. Apart from the tools described 
above participants are able to use all communication channels available such as Skype, e-
mail, Viber, and many others. 

Social network tools were also considered in the conceptual model in order to make use 
of their opportunities for the training as well as for professional development. The project 
activities were announced and presented via Twitter feeds, LinkedIn articles and in the 
ACADEMICA Facebook group.  

 
Experimentation - Stages 
The proposed methodology was experimented (piloted) with the involvement of the 

representatives of the two main target groups – CA University lecturers and students. The 
overall experimentation process was conducted in two stages. During the first stage only 
the lecturers were involved, whereas during the second stage of experimentation both the 
lecturers and control groups of their students were involved.  

During the first stage groups of lecturers from all CA Universities involved were 
trained via the e-course. The training was with duration of 12 weeks. To finish successfully 
the course trainees had to pass all the modules and to prepare a course project – syllabus of 
their own course, modernized through integration of ICT-based contents, tools, and 
approaches proposed during the training. The selection of the right set of tools and methods 
is responsibility of the lecturers who are experts in their subject domains and know well the 
educational context and profile of their students.  

The syllabi developed as a course projects were revised and approved at university 
level and on their basis the second stage of piloting was implemented. 

During the second experimentation phase the lecturers who successfully passed the 
training, piloted their own modernized courses through approbation with control groups of 
students. During the second experimentation phase the piloting of modernized courses was 
continuously monitored by the local teams and supported by the European partners.  

The next figure presents the experimentation stages outlining the involved target 
groups and the main activities carried out. 

 

 
Figure 2. Experimentation stages 

 
Before and after each experimentation stage, surveys among the involved participants 

were conducted, in order to collect the information and feedback regarding the expectations 
and satisfaction of the participants in the first and second stages of piloting. Afterwards the 
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collected data were analyzed and the evaluation results were elaborated together with the 
outlining of best practice examples. 

 

Experimentation - Results 
Trying to depict a profile of the participants involved in the first experimentation stage, 

3 indicators have been taken into consideration: sex, age and teaching experience. When 
considering the overall sample, on a total of 126 participants (82 – Kazakhstan, 20 – 
Turkmenistan, 24 – Uzbekistan), the sex divide is quite balanced, with 55% females and 
45% males. However, the comparison between countries can provide new important 
information: while in Turkmenistan the sample is well balanced, in Kazakhstan and 
Uzbekistan we have, respectively, a higher females and males population. The age of the 
participants shows a large percentage in the range 20-40, more than 70%, while the other 
30% is for the over 40. This larger fraction of younger instructors has been confirmed also 
at national level in all three countries. Concerning the last indicator – the teaching 
experience, the reports showed that the most experienced instructors have been selected to 
modernize their courses. This is a very important aspect to be considered since this means 
that, despite the large experience, these instructors are ready to learn new stuff and 
modernize their courses using modern technologies. 

The train-the-trainers course was successfully finished by 97% of the trainees. These 
data show the good level of web infrastructure reached by all these countries in the CA 
region hence it is an independent proof of the possibility to use web-technology to 
modernize curricula. The average result obtained in each module was always above 9.4 on 
a maximum of 10. This means that the didactical material provided in the course is clear 
and well understandable by participants.  

After the end of the first experimentation stage, a survey aiming to collect data about 
lecturers’ satisfaction from the course and provided tools and facilities was conducted. 110 
respondents provided their complete answers. The analysis of the collected feedback 
regarding the first stage of piloting shows that more than 90% of the involved lecturers 
perceive that they now know more about the activities related to ICT-usage in classrooms 
than before the training. Consequently, the models, approaches, and tools selected for the 
methodology implementation are appropriate and efficient. The summarized result from the 
survey analysis is presented on the next figure.  

 

 
 

Figure 3. Results from the 1 stage of experimentation 
 

85% of the developed syllabi of modernized courses were approved at University level 
and approbated with control groups of students during the second experimentation stage. 
Finally, when considering the division between Bachelor and Master subjects, a dominant 
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number of Bachelor curricula can be observed. In this case the difference between countries 
is quite evident: In Turkmenistan, 100% of the selected subjects are for master courses 
while in the other two countries the larger percentage is for bachelor courses. 

1330 students (990 from Kazakhstan, 120 from Turkmenistan, and 220 from 
Uzbekistan) took part in the modernized courses’ approbation. The analysis of the collected 
feedback regarding the second piloting stage shows that more than 90% of the involved 
students in all three countries are satisfied which means that the expectations of the courses 
met the outcome. (Figure 4) 

 
Figure 4. Students' satisfaction after the piloting stage 

 
Conclusions 
The evaluation results showed that the courses were satisfying for a vast majority and 

helpful for almost every participant. The expectation surveys showed that there was a 
knowledge and competence gap in digital competences of respondents that was closed at 
least a bit via the application of the methodology. Beside that the expectation has met the 
outcomes, the satisfaction survey results showed that the participants really learnt a lot and 
want to continue learning in a virtual environment, as they perceived that they increased the 
knowledge and competences. Now, a vast majority feel more confident and familiar when 
using the TEL methods. These positive results prove the efficiency of the proposed methodology 
and its contribution for strengthening the collaboration and knowledge transfer in HE. 
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ЛОЯЛНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА – ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ 

НА КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА 
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THE STAFF LOYALTY – A FACTOR FOR FORMATION  

OF CORPORATE CULTURE 
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Анотация: В настоящата разработка се представя анализ на релацията лоялност – 
корпоративна култура. Изясняването на спецификата на понятието „лоялност“ 
предхожда представянето на Модела на развитие на лоялността на персонала в ор-
ганизацията. На основа на „Рамката на конкуриращите ценности“ на световно из-
вестните американски учени К. Камерън и Р. Куин са разгледани следните типове 
култура: кланова, адхократична, бюрократична и пазарна. Очертани са проявления-
та на лоялността в предложената типология. Доказана е идеята, че лоялността на 
персонала има определяща роля при формирането на корпоративната култура. 

Ключови думи: лоялност, корпоративна култура, кланова култура, адхократична 
култура, бюрократична култура, пазарна култура. 
 
Abstract: This paper presents an analysis of the relation loyalty - corporate culture. The 
clarification of the specifics of the concept of „loyalty“ precedes the presentation of the 
loyalty model of the staff in the organization. Based on the book „Competing Values 
Framework“ of the world-famous american scientists K. Cameron and R. Quinn 
considered the following types of culture: clan, adhocracy, hierarchy and market. Outlined 
are the manifestations of loyalty in the proposed typology. It has been establishing that the 
staff loyalty plays a crucial role in the formation of the corporate culture. 

Key words: loyalty, corporate culture, clan culture, adhocracy culture, hierarchy culture, 
market culture. 

 
 

В днешно време, когато поведението на персонала на организациите е изключи-
телно адаптивно, насочване на изследователските интереси към категории като: бла-
гонадеждност, лоялност и привързаност, е логично и обяснимо. 

Целта на настоящия материал е на основата на анализ на литературни източни-
ци да се разгледат проявленията на лоялността в някои типове култура в организа-
цията. По този начин да се докаже идеята, че лоялността на персонала е фактор за 
формиране на корпоративна култура. 
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Лоялността на персонала в дадена организация е изключително преимущество за 
постигане на нейните цели. Лоялните служители са мечта за всеки един ръководител. 
При формиране на корпоративната култура, ролята на лоялността неимоверно на-
раства, защото признаването и следването на определени правила влияе върху ефек-
тивността на управленския процес. 

Лоялен, лоялност – означава законен, легален, легитимен, позволен, допустим. И 
още: почтен, честен, добросъвестен, искрен, справедлив и правдив. Лоялен се нарича 
този човек, който спазва приетите в дадено място и време пред дадени хора – прави-
ла, норми, задължения и обещания. Той остава верен на поетите ангажименти, въпре-
ки всичко [6, 186]. 

За целите на настоящето изследване приемаме, че лоялността на персонала е до-
брожелателна, правилна, искрена, емоционално оцветена нагласа към организацията 
[4, 320].  

Лоялният служител има следните характеристики:  
-  винаги се стреми да бъде честен;  
-  винаги има искрено отношение към организацията;  
-  изпълнява своите задължения по най-добрия начин;  
-  в някои случаи пренебрегва личните си интереси в полза на организацията и 
приема с гордост фирмените успехи; 

-  мотивиран е да остане член на дадената организация, без да отчита възниква-
щите проблеми;  

-  изпълнен е с ентусиазъм и желание за работа в организацията [5, 364].  
Всеки служител има свои собствени причини да бъде лоялен или не и преминава 

през различни етапи в своето отношение към организацията. Ето защо „лоялността е 
важна променлива между структурните условия на труд, ценностите и очакванията 
на служителите, както и решението им да останат в организацията или да я напуснат“ 
[1, 32]. 

Напълно подкрепяме изследователски обобщения [3, 57-60], че понятието „лоял-
ност“ се свързва с вярност, преданост, привързаност, търпимост, доброжелателност, 
приветливост, благородство, правдивост, спазване на правилата и законите и отказ от 
всякакви противозаконни и недоброжелателни действия. 

Според изследователи на културата и свързаните с нея феномени [7, 15-19] чо-
вечеството е изправено пред три универсални проблема:  

- взаимоотношенията с другите хора;  
- отношение към времето;  
- отношение към природата. 
Начинът по който хората ще решават проблемите определя и принадлежността 

към определена култура. Една от популярните класификации, на основа на „Рамка на 
конкуриращите се ценности“, е тази на световно известните американски учени К. 
Камерън и Р. Куин. Те определят следните типове култура: кланова, адхократична, 
бюрократична и пазарна. [2, 257; 4, 35].  

При кланова култура организациите приличат на големи семейства. Те са много 
приятелско място за работа, където хората имат много общи неща. Лидерите или ме-
ниджърите се възприемат като възпитатели, или дори като родители. Организацията 
се свързва с отдаденост и традиция и с висока степен на ангажираност на персонала. 
Акцентът се поставя върху дългосрочните ползи от личното развитие, значението на 
колективно сближаване и моралния климат. Успехът се определя като доброжелател-
но отношение към потребителите и грижи за хората. Насърчава се работата в екип, 
участието на хората в бизнеса и сътрудничеството. 
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При адхократична култура организациите са динамично, предприемаческо и 
творческо място за работа. Хората са готови на саможертва и риск. Лидерите са нова-
торите и хората, готови да рискуват. Свързващата същност е предаността, експери-
ментирането и новаторството. Подчертава се необходимостта от работа на предна ли-
ния. В дългосрочна перспектива се поставя акцент на ръста и получаване на нови ре-
сурси. Успехът означава производство и/или предоставяне на уникални и нови про-
дукти и/или услуги. Важно е да си лидер на пазара на продукция или услуги. 
Поощрява се личната инициатива и свобода. 

При йерархична култура организациите са много формализирано и структурира-
но място за работа. Лидерите са горди с това, което са – рационално мислещи, коор-
динатори и организатори. Важно е да се поддържа плавен ход на организационната 
дейност. Обединени са формални правила и официална политика. Дългосрочната 
грижа се изразява в осигуряване на стабилност и показателите за плавен ход на из-
пълнение на операциите. Успехът се определя от термини като надеждност на до-
ставките, плавни календарни графици и низки разходи. Управлението на служители-
те е насочено към грижата за сигурността на работните места и осигуряване на дълго-
срочна предвидимост. 

При пазарна култура организацията е ориентирана към резултатите, чиято главна 
цел е изпълнението на поставените задачи. Хората са целенасочени и са съперници 
по между си. Лидерите са твърди ръководители и конкуренти, те са непоколебими и 
взискателни. Репутацията и успехът са обща цел. Перспективната стратегия е насоче-
на към конкурентни действия, решаване на поставени задачи и постигане на измери-
ми цели. Успехът се определя с понятия като проникване на пазара и увеличаване на 
пазарния дял. Стилът на работа – строга ориентация към конкурентоспособност. 

Изясняването на проявленията на лоялността в отделните типове култура налага 
проследяване на Модела на развитие на лоялността на персонала в организацията [4, 
323]. Този модел е построен на основата на две измерения. От една страна се раз-
глежда степента на удовлетвореност на потребностите на персонала в организацията, 
в която работят, а от друга – наличие и развитие на личностни качества, способства-
щи лоялността (напр. благонадеждност, склонност към сътрудничество, интелигент-
ност, сърдечност, доброта, безкористност, правдивост, неспособност за предателство, 
доброжелателност).  

Лоялността на персонала може да бъде: имитационна, потенциална, мотивира-
на, стандартна и осъзната [5, 371-372]. 

- Имитационна лоялност. Когато личностните качества, подпомагащи потенци-
алната лоялност са незначителни, човек показва така наречената имитация: той съз-
дава впечатления за лоялност, защото осъзнава, че ръководството предпочита лоялни 
сътрудници. Това е поведение за оцеляване и за адаптиране към културата, а не за 
взаимодействие с нея. На този етап служителят може лесно да промени мястото на 
работа, без да съжалява. 

- Потенциална лоялност. Ако потенциалът на личната лоялност е висок и 
сътрудникът е склонен към емоционална привързаност, но тези негови качества не се 
поддържат и не са мотивирани от компанията, то в този случаи се говори за потенци-
ална лоялност. Организацията пренебрегва предаността на служителя и не подкрепя 
неговата емоционална привързаност, защото я приема за даденост. Такава „любов без 
реципрочност“ предизвиква у хората като правило негативни състояния, стрес, не-
удовлетвореност, разочарование, депресия, които като цяло не допринасят за трудови 
постижения и творческо развитие. 
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- Мотивирана лоялност. Мотивираната лоялност се появява в отговор на изгодно 
предложение. Човек, който е прагматичен, лишен от емоции и за който не е типично 
да проявява привързаност и верност, може да стане лоялен само, ако са удовлетворе-
ни неговите нужди. Компанията предоставя по-атрактивни условия за стимулиране 
на труда на служителя си, отколкото други компании: по-висока заплата, по-интерес-
на работа, по-големи правомощия, личен кабинет и т.н. Следователно, ако друга ком-
пания може да предложи по-изгоден мотивационен пакет, то липсата на емоционална 
привързаност и преданост правят преместването на дадения служител реален и не-
избежен. 

- Стандартна лоялност. При средна степен на удовлетворение на потребностите 
на работниците в компанията и среден потенциал на лоялност възниква стандартна 
лоялност. Тя е типична за обичайния надежден служител, който се среща в по-голя-
мата част от организациите. Стандартната лоялност е напълно достатъчна за работа в 
обикновени бизнес среди. Може би само екстремни ситуации, екстремни условия на 
дейност ще изискват по-голяма преданост за получаване на по-голяма гаранция в 
условията на повишен риск. При стандартна лоялност има определен баланс на личен 
потенциал и мотивационни възможности на компанията, което създава условия за 
нейното нормално функциониране. 

- Осъзната лоялност. Лоялност на ниво ценности и убеждения могат да осигурят 
само някои служители на компанията, които заемат високомотивирани позиции и 
притежават висок потенциал за лоялност. Обикновено това са представители на вис-
шето ниво на управление на компанията, които притежават част от акциите и свър-
зват своите лични перспективи на развитие с тези на компанията. Редовият служител 
може да има това ниво на отдаденост само поради изключителни обстоятелства: 
традицията на многовековната династия; изключително критична ситуация, от която 
работникът или служителят е спасен поради намесата на компанията и по време на 
която той преосмисля ценностите и формира ново отношение към хората, които са 
участвали в спасяването му. 

Всяка организационна култура разбира лоялността по свой начин [5, 379-380]. 
При йерархичната култура под лоялност най-вероятно ще се подразбира преда-

но и стриктно придържане към всички правила, инструкции, наредби и норми. Лоял-
ният работник не нарушава дисциплината, действа строго в рамките на инструкции-
те, изпълнява всичко в срок, не представя ненужни инициативи, уважава властта и се 
подчинява безпрекословно, не се възмущава и приема с разбиране всички процедури 
за контрол. Наборът от правила, които трябва да бъдат запомнени и научени наизуст 
от работника, понякога включват стотици страници, но именно следването на тези 
правила и изисквания е единствен критерий за лоялност и основната причина за при-
движване на служителя в йерархията. Лоялността на йерархичната култура може да 
се сравни с високо изразена надеждност, при която основният набор от закони, които 
никога не са били нарушени от служителя, са правилата и нормите на самата култура. 

Клановата култура е най-благоприятна за развитието на лоялността на служите-
лите. Именно в клановата култура работниците в най-голяма степен споделят цели и 
ценности, нагласи и традиции. Лоялността на такава култура се основава на взаимо-
отношения, предполагащи чувства и емоции, които изпитват един към друг близки 
хора. Това е чувство за общност, за семейство, за съпричастност към радостите и не-
приятностите на друг човек, за сближаване и сплотеност. Проявата на преданост към 
работата и организацията тук е естествена и закономерна. Също така е естествено в 
клановата култура да има заетост през целия живот и да дава възможност на служи-
телите да участват в процеса на вземане на решения. Лоялността на персонала в кла-
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новата култура се основава на способността му да изпитва и да показва истинска 
преданост и лоялност към компанията, независимо от нейните успехи и неуспехи, да 
споделят напълно нейната съдба, да се гордеят с принадлежността към компанията и 
да правят всичко възможно за нейното проспериране. 

При пазарната култура лоялността на персонала зависи от това доколко служи-
телите споделят пазарните ценности и показатели. Лоялен човек ще бъде служител, 
който се грижи за конкурентоспособността, най-доброто удовлетворение на клиенти-
те и увеличаването на печалбите на компанията. Той може да бъде необщителен, не 
винаги може да се подчинява на правилата, но производителността на труда му е 
максимална. Толерира се агресивността, предпазливостта, самочувствието, самоуве-
реността, предприемачеството. По принцип, тази лоялност е силно мотивирана в об-
ластта на финансите и кариерата, и това напълно съвпада с идеите за лоялност на па-
зарната култура. 

При адхократичната култура лоялният служител в организацията е творец и но-
ватор. Той иска да бъде първи навсякъде и винаги и мечтае да бъде признат за 
гениален. Тук не е необходимо стриктно да се спазват разпоредбите, но има строго 
изискване да се предвиди бъдещето и да не се изпитва страх за поемаме на рискове. 
Колкото повече служителите почувстват, че са двигатели на прогреса, от чиито дей-
ности зависи бъдещето не само на техните организации, но и на страните и света, 
толкова повече те ще бъдат лоялни към организацията, защото в нея получават таки-
ва големи възможности. 

Отчитайки факта, че корпоративната култура подлежи на изграждане и развитие, 
може да се предполага, че изучаването на лоялността на персонала в организацията 
ще способства нейното формиране. За съжаление все по-рядко се срещат не само 
лоялни служители, но и лоялни хора.  

 
 

Литература: 
 
1. Динков, М. Ангажираност на персонала като организационен феномен. / Eastern 

Academic Journal, март, 2016. 
2. Камерън, К., Куин, Р. Диагностика и промяна на организационната култура. 
Издателство „Класика и Стил” ООД, С., 2012. 

3. Малиц, Е. М. Лояльность персонала в организации как объект социологического 
анализа. / Известия Саратовского университета, 2012, Т. 12, Сер. Социология. 
Политология, вып. 3, с. 57-60. 

4. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и 
схемах. ИНФРА-М, М., 2013. 

5.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. ИНФРА-М, М., 2007. 
6. Станков, Д. Нов речник по морал и етика. АРС, С., 2006. 
7. Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч. Да се носиш по вълните на културата: 
разбиране на културното разнообразие в бизнеса. С., Издателство „Класика и 
Стил” ООД, 2004. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

228 

 
МАРКЕТИНГОВИ МЕТРИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РЕКЛАМА  

В ИНТЕРНЕТ 
 

доц. д-р Атанас Луизов 
Бургаски свободен университет 

 
MARKETING METRICS USED IN INTERNET ADVERTISING 

 

Associate prof. Atanas Luizov, PhD 
 

 
Abstract: Advertising on the Internet has increased growth in both relative and absolute 
values, becoming one of the leading marketing communication tools. Some of the reason 
for this growth is the ability to measure consumer response to ads. The article presents 
some of the main issues related to digital advertising metrics. 
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Рекламата по Интернет бележи ръст както в абсолютна, така и в относителна 
стойност, като се превръща в един от основните инструменти за маркетингови кому-
никации. Част от причините за този ръст са възможностите за измерване на реакция-
та на потребителите спрямо рекламите. Малко области в маркетинговата практика 
днес могат да се характеризират с такива бързи и понякога драстични промени в 
сравнение с областта на дигиталния маркетинг. Очакването, че рекламата в интернет 
е пряко измерима, е широко разпространено. С предлагането на различни метрики се 
появяват и противоречия: какво ще се отчита като импресия, каква е важността на 
кликванията, какво е минималното време за ангажиране на потребителя с рекламата 
и т.н. Използването на определени метрики е резултат не на тяхната необходимост и 
релевантност, а по-скоро е резултат от достъпността им. Целите, които се поставят за 
определена марка, могат да се различават от тези, на друга. Някои цели, свързани с 
нагласа и намерение за покупка, са трудно измерими количествено дори и в дигитал-
на среда. 

 

Според данни на IAB България за 2018 г. размерът на нетните бюджети за интер-
нет реклама в България са 98.5 млн. лв., което е увеличение с над 7% спрямо пред-
ходната година [1]. Разпределението на този бюджет е основно (60.1 млн. лв.) към 
двата основни интернет гиганта – Google и Facebook, а останалата част се насочва 
към български онлайн играчи. 

Без съмнение едно от основните предимства на интернет рекламата в сравнение с 
тази в традиционните медии е измеримостта. Това качество е от голямо значение, 
отчитайки тенденцията към все по-голяма отчетност на маркетинговите бюджети. 
Планирането на рекламна кампания изисква поставяне на цели, чието постигане 
следва да се установи чрез една или няколко метрики, които поддържа съответната 
платформа. Често целите, които се поставят, планирайки дигитална реклама, са свър-
зани с показатели като CTR, CPC, CPM и др. В най-добрия случай тези метрики не 
разкриват пълната „картина“ на потребителското поведение, а в други случаи – могат 
да бъдат и  подвеждащи. При по-детайлно разглеждане на възможностите за анализ, 
които се предоставят от основните рекламни платформи, може да се установи, че 
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метриките за дигитална реклама са далеч от перфектност. Интернет дава много пове-
че проследимост и количествена измеримост в сравнение с традиционните канали, 
предлагайки както повече, така и много специфични показатели. Въпреки тези пре-
димства, дигиталните метрики не са напълно точни. Разбирането на „неточностите“ 
на метриките е важно за подобряване на анализа на кампаниите, както и за разработ-
ване на алгоритми и действия за намаляване на несъответствията. Могат да се изтък-
нат няколко основни проблема при метриките за интернет реклама.  

 

Използване на различни дефиниции 
Един от основните проблеми, който засяга не само дигиталната реклама, е раз-

личното дефиниране на основни понятия и метрики. Различни доставчици влагат раз-
лично разбиране и интерпретират по различен начин определени метрики. Пример за 
това е различното определяне на понятието „видимост“, което е основно за опреде-
ляне на стойността на измерител като „видими импресии“. Например при Google 
Ads, за да се определи като „видима“ минимум 50% от пикселите следва да бъдат ви-
дими поне за определено време, докато при Facebook е достатъчен и само един пик-
сел, показан за поне една или две секунди. Липсата на стандарт води до разминаване в 
разбиранията между основните играчи като рекламодатели, рекламни агенции и медии.  

 

Измами 
Друг проблем с измерителите на дигиталната реклама е наличието на измами. 

Трафикът, който се генерира с фалшиви кликове, може да внесе объркване и грешки, 
които да попречат на коректното интерпретиране на резултатите от отделна реклама 
или кампания. Нещо повече, фалшивите кликове се отразяват по различен начин вър-
ху метриките, които се използват. Например, фалшивите кликове могат да увеличат 
CTR, но пък да намалят стойността на Conversion Rate.  

 

Измерване на допълнителните продажби 
Какво е увеличението на продажбите, което се дължи на рекламата? Отговорът 

на този въпрос е труден дори и при наличието на измеримост и данни, което е харак-
терно за дигиталната реклама. Предположението, че показването (виждането) и клик-
ването, са причина за конверсия, е невярно и не отчита всички останали маркетинго-
ви дейности. За да измерим точно допълнителните продажби, които една реклама 
осигурява, имаме необходимост да докажем, че само и единствено въпросната рекла-
ма е причина за конверсията, и потребителят е направил покупка поради рекламата, 
като в противен случай (без да види или кликне) не би купил. Един акуратен начин за 
измерване на допълнителните продажби е провеждането на експеримент. Рекламата 
следва да се разглежда не като причина, а по-скоро като катализатор, който ускорява 
популяризирането на марката и увеличаването на продажбите.  

 

Модели на приписване (attribution) 
Използваният модел на атрибуция е свързан с проблема, посочен по-горе. Прила-

гане на модел от типа last-click attribution разкрива само част от истината за потреби-
телското пътуване. При други модели има възможност да се отчете влиянието на пър-
вия и последващите кликове по потребителската пътека, което позволява отчитане на 
влиянието на различни послания. Използваният модел на атрибуция може да даде 
кредит на конверсия и резултати там където те не принадлежат. Ако се комбинират 
множество средства за комуникация, например е-мейл, текстова и дисплейна рекла-
ма, е необходимо да се използва атрибуционен модел, който отчита всички точки на 
контакт и тяхната роля за получаване на конверсия.  
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Метриките не отразяват качествените различия между платформите 
Отново се връщаме към проблема с дефинирането. Различните платформи пред-

лагат метрики, които не могат да бъдат сравнявани директно. Така например, по-нис-
ката цена на клик може да бъде подвеждащ индикатор за предпочитане на определе-
на платформа пред друга. Използването на едни и същи метрики от различни плат-
форми и формати не означава, че те отчитат качествените характеристики на плат-
формите и форматите. Поведението и очакванията на потребителите се различава при 
отделните платформи. Лийдовете от една платформа могат да се различават качестве-
но от лийдовете от друга платформа.  

 

За маркетинговия специалист е важно да прави разлика между метриките за он-
лайн реклама и маркетинговите цели на марките, които управлява. В общия случай 
метриките, предлагани от платформите, отразяват тяхната мисия и бизнес модел. 
Социалните медии целят ангажиране, харесване, споделяне, връзки и следователно 
метриките, които те предлагат отразяват тези направления. Оптимизирането на рек-
ламите, за да следват метриките, предлагани от платформата, може да бъде контра-
продуктивно по отношение на бизнес и маркетинговите цели. Когато се използват 
метрики, предлагани от платформите, следва да се задават въпросите дали, как, и в 
каква степен те съответстват на маркетинговите цели. По-доброто измерване изисква: 

- ясно дефиниране на маркетинговите и рекламни цели. „Да постигнем 2.5% CTR” 
не може да бъде такава цел.  

- целта следва да бъде постижима от гледна точка на бюджет и креативност. 
Една кампания може да  има висок CTR, който да се дължи на креативност, но 
потребителите да не купуват или да не се наблюдава значима промяна в нагла-
сата им към марката. Недостатъчен бюджет може да обрече на провал кампа-
ния, при която се цели създаване на известност на марката.  

- ясно описване на потребителската пътека. Логичното описание на стъпките, 
през които преминава потребителя, позволява да се използват метрики, които 
се допълват и разкриват цялостното потребителско пътуване.  

- разбиране на методиката, която се използва за изчисляване на метриката.  
 

Различните инструменти за измерване на дигиталната реклама търпят все още 
развитие, за да осигурят най-добрия начин за анализ на представянето на марката в 
дигиталното пространство. За да се получи максимална полезност, не трябва да прие-
маме метриките буквало. Вместо това целта, която може да си поставим, е да разбе-
рем какво точно измерват, какви са техните недостатъци и как могат да бъдат преодо-
лени. Предизвикателството през маркетолозите и рекламните специалисти е изборът 
на метрики, които да бъдат релевантни на целите – маркетингови и комуникационни.  
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Анотация: В условия на динамично развитие на туристическите пазари и неимо-
верно нарастване на конкурентния натиск особено успешен маркетингов подход е 
колективният маркетинг на дестинации в един и същи регион заедно с браншовите 
организации, отделните бизнеси и с местната и регионалната власт. Това позволя-
ва интегриране на дейностите по устойчиво развитие на туризма, поделяне на мар-
кетинговите разходи за различни дейности включително и за популяризиране и 
утвърждаване на регионалния бранд. Настоящият доклад си поставя задачите на 
основата на „кабинетно проучване“ да направи обстоен преглед на наличната чуж-
дестранна и българска литература относно концепциите за същността и видовете 
стратегически алианси в туризма, техните функции и да се разработи типологиза-
ция на видовете стратегически алианси в зависимост от структурата им според 
вида на партнъорите. Практическата част на доклада е посветена на успешните 
практики в Европа, както и на преглед на практиките в България и Казахстан, пра-
ви се обобщаващ извод и се дават предложения и насоки за бъдещото прилагане на 
този модел на регионално маркетингово партнъорство. 

Ключови думи: регионални туристически алианси, дестинационен маркетинг, 
типизация 
 
Abstract: The recent paper addresses the important issue about regional strategic alliances 
in tourism. The conceptual part of the paper presents a review of the literature about the 
essence of the regional alliances, their functions and possible benefits for the destinations 
and the region. Using the method of typologisation, the author makes an attempt for 
developing a typology of the tourism alliances depending on their structure and types of 
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partners in the alliance. After reviewing the successfull practices of the developed 
countries, as well as  Bulgaria and Kazakhstan, the paper finishes with some suggestions 
for future development of this model for regional partnership. 

Key words: regional tourism alliances, destination marketing, typology of regional 
tourism alliances. 

 
 

Въведение 
Динамичното развитие на туристическите пазари и неимоверното нарастване на 

конкурентния натиск  принуди дестинациите да търсят начини за спечелване на кон-
курентно предимство чрез достъп до нови знания, пазари и технологии включително 
и чрез други – конкурентни дестинации. Това преди 25-30 години беше немислимо, 
тъй като туристическите дестинации гледаха на близките до тях дестинации само ка-
то на конкуренти, но не и на възможност да бъдат партньори. Нарастващият конку-
рентен натиск стимулира развитието на междуорганизационни мрежи и партньор-
ства, които позволяват на бизнеса, независимо в кой сектор на икономиката, да из-
ползват общи ресурси и знание като по този начин се намалява и несигурността в 
заобикалящата среда [1]. Cега това вече е успешен колективен маркетингов модел и в 
туристическата индустрия в развитите страни. Особено успешен маркетингов подход 
е колективния маркетинг на дестинации в един и същи регион заедно с браншовите 
организации, което позволява поделяне на маркетинговите разходи за различни дей-
ности вкл. и за популяризиране и утвърждаване на бранда.  

В България този маркетингов подход не е приложен все още на много места, а и в 
самата академична литература по проблема почти няма публикации с малки изключе-
ния. По тази причина настоящият доклад си поставя следните няколко задачи: 

Да се направи обстоен преглед на наличната чуждестранна и българска литера-
тура вкл. онлайн източници относно концепциите за същността и видовете стратеги-
чески алианси3 в туризма, техните цели и функции; 

Да се разработи типологизация на видовете стратегически алианси в зависимост 
от структурата им спред вида на партнъорите и нивото на действие – регионално или 
национално;  

Да се направи преглед на прилагането им в туризма в развитите туристически 
страни, както и в България и в Казахстан; 

На основа на проучването да се извлекат потенциални ползи за туризма при при-
лагане на такъв регионален маркетингов подход, който работи успешно в много дър-
жави, както и да се набележат насоки за България и Казахстан. Докладът има за ос-
новна цел да обогати наличната литература в България и Казахстан, както в теорети-
чен аспект, така и в приложен, което ще помогне да се приложи по-успешно този мо-
дел за стратегически маркетинг на регионалния туристически продукт, работещ доб-
ре в развитите туристически страни. 

 
 
 

                                                            
3 Терминът регион в доклада ще се използва в по-широк контекст поради различното админи-
стративно деление в държавите: ще се има предвид, както област, така и регион или провинция 
(за държави като Германия, Испания и др.), окръг ( county, Великобритания ), за България вкл. 
и район и щат (за Северна Америка);  
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Изследователски подход, метод и източници  
По същество докладът се базира на тип „кабинетно проучване“ (desk research) т.е. 

той е основан на проучване на вторична информация от множесто източници: литера-
турни – статии, книги, доклади, но и уеб страници и туристически портали, като е из-
ползван методът на теоретичното познание „типологизиране“, който се изразява по 
същество в групиране на обекти според притежавани от тях признаци. Направен е 
аналитичен преглед на над 30 статии, доклади и др. публикации и около 40 уебсайта 
и портали. Разработката би била полезна освен на академичните кадри, но също и на 
местните и областни власти и на предприемачите в туризма и техните браншови ор-
ганизации – особено на малкия и средния бизнес, които се нуждаят от общи марке-
тингови активности. 

 
Същност, цели и функции на регионалните стратегически алианси  
Формирането на стратегически алианси нарастна значително през последната де-

када на 21 век, особено в Европа, Северна Америка и Австралия. Те постепенно из-
местиха фундаменталната парадигма на конкуренцията в много национални и между-
народни пазари от традиционната конкуренция между 2 фирми към мрежова конку-
ренция т.е. конкуренция между мрежите на фимите /или алиансите в някои случаи. 
Eдин от първите дали определение на термина „стратегически алианс“ е M. Porter [2], 
според който стратегическите алианси са дългострочни споразумения между фирми, 
които надхвърлят нормалните пазарни транзакции, като формите за това са разнооб-
разни. Съществуват много определения за термина „стратегически алианси“, но една 
част от тях се повтаря почти във всички, а именно че те предствляват споразумения 
за сътрудничество между 2 или повече организации, при което се разработва обща 
стратегия за общи ползи, която се приема от всички [3]. Dussauge и Garrette [4] счи-
тат, че алиансът е сътрудническо споразумение или асоциация между 2 или повече 
независими компании, които ще управляват общ проект с определена продължител-
ност, с който ще подобрят компетенциите си. Според Isoralte [5] стратегическите 
алианси са споразумения между партнъори (най-често компании) с оглед постигане 
на цели от общ интерес, като според нея стратегическият алианс понякога е просто 
„партнъорство“, което предлага на бизнеса шанс да обедини услията си за общи 
ползи и устойчиво конкурентно предимство [6]. Някои автори подчертават, че при 
формирането на алианса членовете му остават независими организации, коетo е важ-
но, като в същото време те споделят общи цели и ползи [7], a в някои престижни реч-
ници в определението се подчертава обстоятелството, че това стратегическо обедине-
ние – алиансът често е между държави и организации4. Според някои виждания стра-
тегическите алианси стават все по-необходими и за франчайзинга, защото, за да про-
гресира един франшизъор е необходимо да търси нови начини за разрастване и изли-
зане на нови пазари [8]. Този вид обединения се оказват много полезни и добре рабо-
тещи в туристическата индустрия в много страни. В контекста на регионалния тури-
зъм, туристическият продукт на региона всъщност представлява една съвкупност, 
чиито компоненти се доставят/ осигуряват от множество отделни бизнеси в различни 
дестинации на територията на региона [9]. Особено за по-малките дестинации и насе-
лени места, които имат бедни туристически ресурси в определена географска терито-
рия, тези продукти са доста фрагментирани и трудно могат да привлекат ясно дефи-
нирани и мотивирани туристически сегменти. Според [10] колективният маркетингов 
подход има потенциала за увеличаване на атрактивността на региона като дестинация 
                                                            
4 https://en.oxforddictionaries.com/definition/alliance, достъп 18 май 2019;  
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по 2 начина: или чрез предлагане на едни и същи ползи и насочване към едни и същи 
сегменти или чрез предлагане ан допълнителни продукти, които повишават потреби-
телската ценност за туристите. Според други автори писали по темата още през 90те 
години на 20ти век, за маркетинговите цели туристическият продуктов микс на ре-
гиона може да бъде разширен чрез съвместни активности на съседни дестинации в 
региона [11]. Този маркетингов подход се подкрепя логически и от академичната 
туристическа литература за мулти-дестинационния модел на пътуване [12]. 
Felsenmaier и Hwang [13] подчератават, че туристите се стремят да извлекат макси-
мална полза от пътуването си като свързват в маршрута си няколко дестинации в ре-
гиона, а не да посетят само една част от него, като това важи особено за по-дългите 
пътувания.  

И така, след обобщение на различните схващания бих формулирала следното оп-
ределение за регионален стратегически алианс в туризма, а именно: Обединение със 
стратегически цели между туристически дестинации в даден регион/район, 
браншови организации от туристическата индустрия, отделни бизнеси, местна 
и регионална власт и др. с оглед изграждане на общ регионален бранд и пости-
гане чрез взаимно допълване на общо конкурентно предимство чрез устойчиво 
развитие на туризма в региона.  

Международно изследване проведено още през 1995 година показва, че същест-
вува голям сегмент от туристи практикуващи мулти-дистанционни пътувания с посе-
щения на няколко дестинации, понякога дори немалък брой в даден регион [14]. Ав-
торите подчертават, че такова пакетиране в едно от страна на туриста на няколко дес-
тинации е най-подходящо, ако дестинациите са в близост една до друга и предлагат 
съвместими продукти една с друга. По тази причина в контекста на маркетинга на де-
стинация е важно да се изследват компонентите на туристическия продукт от гледна 
точка на туриста и техния дял в общото туристическо изживяване [15]. Туристичес-
ките дестинации в един район трябва да са наясно, че те са независими единици от 
една страна, но в същото време трябва да работят заедно, предлагайки общ продукт 
на пазара, който е атрактивен поради уникалността на всяка една от тях, а това може 
да им помогне да подобрят собствената си позиция на туристическия пазар. Този 
процес по естесвен начин се стимулира и от нарастващия конкурентен натиск на дес-
тинации от съседните държави, които също се борят за конкурентна позиция на паза-
ра. А в днешния век става все по-трудно за отделни дестинации, особено по-малките, 
да провеждат успешен маркетинг без да вземат предвид продуктите и активностите 
на заобикалящите ги дестинации (курортни селища, градове и други населени места). 
Съществуват изследвания относно важността на партнъорството на регионално ниво 
за трансфера на знания [16], както и за връзката между регионалните мрежи и турис-
тическите иновации в дестинациите от региона, както и значението на клъстърната 
форма на обединяване на малки и средни предприятия за предоставяне на адекватни 
туристически услуги и продукти [17]. Различни автори доказват чрез изследвания, че 
иновациите в туризма са основните двигатели моделиращи структурата на съвремен-
ния туристически продукт и са предпоставка за интернационализация [18] и затова 
една от задачите на регионалните алианси е да подпомага иновациите в дестинациите 
от региона. Въпреки важността на проблема и различни публикаци  в чуждестранната 
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академична литература, все още проблемът не е достатъчно изследван, а в България 
дефицитът на публикации по темата – статии, доклади и изследвания е очевиден5.  

Логично е целите на регионалните и национални Алианси в полза на туризма да 
се различават, тъй като става въпрос за различни нива на дейност и политики, но об-
щото е, че винаги става въпрос да се подпомогне устойчивото развитие на различни 
видове туризъм с оглед увеличаване на ползите и икономическия ефект от него за 
местната общност или нацията, както и да се изгражда силен „чадърен” бранд за да-
дената дестинация, териториално дефинирана като регион, провинция, район (или 
държава). Много регионални алианси, включващи различни институции-местна и ре-
гионална управа, браншови организации  и отделни бизнеси имат следните сходни 
цели, дори и понякога изразени с различия в текста6: да се създаде взаимноизгодно 
сътрудничество между различните суб-сектори на индустрията за гостоприемство: 
настаняване/хотелски сектор, хранене, туроператорска и тур-агентска дейност, турис-
тически атракции и управление на дестинациите и др.; да се подпомогне развитието 
на устойчив туризъм в региона чрез прилагане на стратегии и оперативни програми 
приети с консенсус за тази цел7; подпомагане изграждането и утвърждаването на 
силен регионален туристически бранд чрез чрез диференциран туристически продукт 
и интегрирани маркетингови комуникации в полза на региона-дестинация; постигане 
на общи ползи и общо конкурентно предимство на туризма и дестинациите в региона [19].  

    

 На основа на проучената информация от сайтовете на алиансите от различни 
страни и научни статии по проблема, се очертават следните основни функции при го-
ляма част от тези стратегически партньорства и особено в най-успешните от тях спо-
ред имидж на регионалния бранд и посещаемост:  

- Разработване на дългосрочен план и стратегии за подпомагане по различни на-
чини и с различни дейности развитието на устойчив туризъм в региона, провинцията, 
района и защита на интересите на туристическите фирми;  

- Периодично събиране на маркетингова информация: обеми на посещенията на 
региона по националности и периоди; приходи от туризма по месеци и сезони; най-
предпочитани забележителности и др. атракции, както и други данни8;  

- Идентифициране на потенциала на отделните дестинации и чрез допълване да 
се постигне общо конкурентно предимство на региона спрямо конкурентни туристи-
чески региони/райони/провинции;  

                                                            
5 По темата има много малък брой публикации, и то не толкова за алиансите и другите форми 
на обединения, а по-скоро за мениджмънта на дестинации: Маринов, Ст. (2015). Мениджмънт 
на туристическата дестинация. Изд-во „Наука и икономика“, Варна [30]; Анастасова, Л. Мар-
кетингови алианси в индустриите за туризъм и услуги: съвременна алтернатива за фирмите,  
сп. Бизнес посоки, БСУ, 2006, бр. 3, стр. 3‐9 [31]; Алексова, Д. и Темелкова, С. Туристически 
ресурси на трансграничен регион България-Румъния и възможности за общ регионален бранд, 
Пета годишна научна конференция „Екологизация-13“, Нов Български Университет, С. 2013 
[32];  
6 http://scottishtourismalliance.co.uk/golf-is-big-scottish-draw-as-sports-tourism-brings-2-3bn-into-
the-uk/; https://www.germany.travel/en/germany/about-us/the-gntb/the-gntb.html; 
http://www.aalep.eu/portugal-tourism-administrative-and-territorial-organization достъп 25 април 
2019;  
7 http://www.tourismalliance.com/;  https://nexttourismgeneration.eu/; http://www.aalep.eu/portugal-
tourism-administrative-and-territorial-organization, достъп 15 април 2019;    
8 http://www.britishdestinations.co.uk/touristboards.aspx/Tourism_South_East, достъп 10 април 
2019;  
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- Промотиране на дестинацията – региона с оглед изграждане на силен „чадърен/ 
общ“ бранд9, както и подпомагане популяризирането на отделните дестинации в 
региона10;  

- Разработване на инициативи за популяризиране на региона като добро място и 
за туристи и за живеене; 

- Съвместни дейности с алианси от други индустрии/сектори на икономиката, 
особено свързани с туризма в името на обща полза [20] 11; 

- Координиране на различни дейности на различните членове на Алианса вкл. на 
фирмените им маркетингови комуникации;  

- Периодично информиране на регионалната общност за постиженията и пробле-
мите си и публикуване на сайта си годишен отчетен доклад за всяка година12 ;  

- Популяризиране на подбрани според потенциала на региона видове туризъм, 
който се развива в региона или промотиране на някакви важни тематични събития в 
дадена провинция, регион13. 

- По-радко: резервация на хотели, за заведения за хранене, продажба на пропус-
ки, билети за всякакви събития в региона и др.; по-радко „управление на посетител-
ски център“;  

Най-общо при по-големите туристически алианси са застъпени повечето от тези 
функции, а при по-малките по мащаб се наблюдават и по-малко функции: без управ-
ление на посетителски център, както и без резервация на хотели, на заведения за хра-
нене, продажба на пропуски, билети за всякакви събития в региона и др. Но проучва-
нето сочи, както и организационната структура на тези организации, че при мнозин-
ството алианси голяма част от функциите им са маркетингови, а именно формиране 
на регионални туристически продукти, популяризирането им и утвърждаване на ре-
гионален туристически бранд.   

 

Видове алианси в туризма в зависимост от структурата им според вида на 
участниците   

Съществуват разлики по отношение на структурата между алиансите, в които 
участници са само бизнес организации/компании и тези в туризма, при които имаме 
още по-голямо разнообразие по отношение на формите и видовете участници.  Прак-
тиките в различните страни се различават, но имат и много сходства: във Великобри-
тания всяка страна в обединеното кралство има Туристически Алианс със стратеги-
чески цели и план и оперативни планове, в който членуват предимно различни бран-
шови организации, но и различни частни компании от туризма, но и от други браншо-
ве като застраховане, пътнически транспорт, рент-а кар дружества – 3-ия вид алианси в 
таблицата. Във Великобритания тези алианси са създадени веднага след 1998 година, 
когато парламентът прехвърля дейностите и отговорността по развиване и маркетинг на 
туризма на отделните държави в Обединеното кралство и те работят и поотделно много 
добре, но и заедно чрез общия туристически борд на обединеното кралство.  

В Испания – една от най-разитите туристически страни, първите сериозни регио-
нални планове за регионално сътрудничество при развитие на туризма са на провин-
                                                            
9 Pfueller, S.L., Lee, D. & Laing, J. Environmental Management (2011) pp. 48: 734. 
https://doi.org/10.1007/s00267-011-9728-y, достъп 20 април 2019; https://www.c-mw.net/istrian-
tourist-board-fc-bayern-munich-announce-strategic-partnership/;  
10  https://www.germany.travel/en/germany/about-us/the-gntb/the-gntb.html , достъп 25 март 2019;  
11 http://www.tourismalliance.com/details.cfm?p=ab&s=w , достъп 25 март 2019;  
12 http://act.gencat.cat/act-about-us/act-about-the-catalan-tourist-board/?lang=en, достъп 22 май 2019;  
13 https://www.adventuretravel.biz/, достъп 21 април 2019;  
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циите Балеарски, Канарски острови, на Андалусия и Каталуния, при това с ударение 
върху устойчивия туризъм [21]. В държавата отдавна е осъзната необходимостта от 
регионално сътрудничество при промотиране на дестинациите, което помага и за ус-
тойчиво развитие на туризма и за успешното им позициониране [22]. В провинция 
Каталуния създаденият през 2010 година Каталунски Туристически борд (CTB) отго-
варя за прилагането на политиката на провинциалното правителство по промотиране 
на туризма в автономната област. Всъщност бордът заменя предишния консорциум 
Тurisme de Catalunya. Основната цел на борда е да повиши международната извест-
ност на забележителностите в Каталуния – културни, исторически и природни14 т.е. 
функциите на борда са предимно маркетингови, но той изпълнява и други функции 
типични за алиансите. В провинцията съществува и алиансът „Casa Vicens“15, който 
си партнира активно и под различна форма с различни обществени и частни органи-
зации с обща цел промотиране на културата, туризма и историческото наследство на 
Каталуния. В Испания съществуват 17 такива провинциални стратегически партнъор-
ства – туристически бордове, чиято основна цел е популяризиране на испанските 
провинции, както на пазара на Испания и Португалия, така и в целия свят. В Герма-
ния всяка провинция си има търговски дружества за маркетинг на туризма (Bayern 
Tourism Marketing GmbH, Rheinland Pfalz Tourism GmbH, Sachsen Tourism GmbH и 
т.н.), които са обединени в Национални Туристически Борд (GNTB)16, който се грижи 
за общия туристически бранд на Германия като туристическа дестинация като орга-
низира и предприема общи инициативи обединявайки усилията и целите на тези мар-
кетингови дружества заедно с различните нестопански организации17.  

На национално ниво в САЩ съществува Американски Борд за пътувания и тури-
зъм (US Travel and Tourism Advisory Board), който е структура към Секретариата по 
търговия и въпроси на туристическата индустрия18. Бордът подпомага разработване-
то на Националната стратегия за туризъм и пътувания, спомага за изготвяне на ана-
лизи на конкурентността на отрасъла и годишни секторни анализи. Отделно същест-
вува Нaционална туристическа организация, която предлага „паспорт за забележи-
телностите“ (USA Sightseeing Pass), който осигурява на абоната големи намаления 
при различни турове из цялата страна19. В държавата всички градове и курорти имат 
агенции за дестинационен маркетинг (DMO20), които са държавни структури и са 
официалните промоутъри на туризма, посещенията и на бизнес туризма в тези курор-
ти и населени места, като извършват цялата маркетингова дейност на дестинацията. 
Едни от най-силните туристически алианси са на Калифорния, Вашингтон, Флорида, 
Онтарио и др. В Португалия съществуват 11 регионални туристически структури 
(ЕRTs), които функционират като управленски структури с финансова и администра-
тивна автономия и са географски дефинирани в съответствие с 5 регионални области, 
които съответстват на териториалните единици използвани за статистически цели. Те 
                                                            
14 http://act.gencat.cat/act-about-us/act-about-the-catalan-tourist-board/?lang=en, достъп 8 май 2019;  
15 https://casavicens.org/strategic-alliances/, достъп 19 април 2019;  
16 https://www.germany.travel/en/germany/about-us/the-gntb/the-gntb.html, последен достъп 18 
април 2019 г.; 
17 https://www.germany.travel/en/germany/about-us/the-gntb/the-gntb.html, 15 април 2019;  
18 https://www.trade.gov/ttab/, достъп 18 март 2019;  
19 https://www.sightseeingpass.com/en/usa?aid=127&gclid=Cj0KCQjwitPnBRCQARIsAA5n84ln 
Xopx0zz47CAWSr5BgXDIpO2AQEl9dRlFUDKOTSLnFtHxYRliuwIaAtMKEALw_wcB, достъп 
22 април 2019;  
20 DMO e абревиацията за дестинационна мениджмънт/ маркетингова организация и ще се 
използва по-нататък в статията;  
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са важни инструменти за стратегическата ориентация на управленските и маркетин-
гови дейности на местно, регионално и национално ниво. Тези структури са отговор-
ни да рекламират регионите на вътрешния пазар в сътрудничество с другите институ-
ции, както и да добавят стойност и да промотират устойчивото развитие на туризма в 
синхрон с дейността на националната туристическа инститиция – Turismo de Portugal. 
Те представляват асоциации на различни субекти – и частни компании в индустрията 
за гостоприемство и регионалните държавни структури и тяхната задача е да прила-
гат програмите и да изпълняват задачите поставени от Националния орган по ту-
ризъм Turismo de Portugal и от регионалните администрации.   

 

Таблица 1 
Класификация на туристическите алианси в туризма спoред вида на партньорите и 

ниво на функциониране* 
 

Видове алианси в 
зависимост  от  вида на 

участниците 

Регионални туристически   
алианси (примери) 

Национални 
туристически органи 
и алианси (примери) 

1-ви вид: DMO, браншови 
ресторантърски, хотелски 
туроператорски                        
асоциации и представ. 
на бизнеса                                 

Washington  Tourism  
Alliance, Ontario  
Tourism Alliance, Florida 
Tourism Alliance; 
Visit California – САЩ 

 
Aмерикански борд за  
туризъм и пътувания 

2-ри вид: DMO, 
регионални /национални 
органи по туризъм и 
търговски и тур. камари          

ARPT - 7 Agencies for Regional 
Promotion of  Tourism – Португалия 
Bayern Tourism Marketing 
Rheinland Pfalz Tourism              

Turismo de Portugal; 
 
GNTB  (Германски 
Туристически борд) 

3-ти вид: нестопански 
- браншови организации 
и едри бизнеси от региона 
свързани с туризма 
(производители на  храна, 
алкохол, сувенири, 
транспортни услуги и др. 
 (крос-секционен Алианс)    

South-West Tourism 
Allinace – England 
Scottish Tourism Alliance 
Welsh Tourism Alliance21  
Местните структури на 
АБТТА, БТК, БХРА и 
БАСЕТ – България  
Aлианс „Casa Vicens“ – Каталуния 

 
National Tourist Board – 
Великобритания 
 
Сдружение Национален 
Борд по туризъм22 – 
България 
 

4-ти вид: браншови 
и др. нестопански 
организации, представители 
на различни бизнеси и 
регионална администрация 

Catalan Tourist Board (CTB)
Tourist Board, Andalusia и др. 
Турист. бордове на регионите; 
ExploraSCpA – туристически 
Алианс в регион Ломбардия 

EXCELTUR (Алианс за 
съвършенство в туризма 
Испания23 
Италиански туристически 
борд 

5-ти вид: Регионална 
администрация и 
предимно хотелския 
бизнес в региона 

ARPTs - Регионални Асоциации – 
Португалия; 
Травъл Орегон – САЩ 
Ontario 

Туризмо де Португал 
 
Aмерикански борд за 
туризъм и пътувания 

Източник: Таблицата е на автора на доклада;   

                                                            
21 WTA, Welsh Tourism Alliance, Този алианс по подобие на шотландския обединява браншови 
организации на туроператори, хотелиери, ресторантъори, Асоциацията на Уелс за забележи-
телностите, Къмпинг клуб, Конна асоциация, НАционална асоциация на караванния туризъм, 
Туристически камари на няколко града, Мотор клуб и др. https://www.wta.org.uk/, достъп  
16 Април 2019 г.;  
22 http://tourismboard.bg/, достъп 20 март 2019;  
23 https://www.exceltur.org/exceltur-in-english/,  достъп 13 май 2019 г.  
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Техните отговорности могат да се обобщят така: да консолидират международ-
ната реклама и да засилят стратегическия подход по отношение на изграждане на 
„чадърен“ бранд на регионите, както и да работят усилено с екипите на Националния 
орган по туризъм зад граница. През 2018 година е проведено и изследване в 2 порту-
галски региона относно влиянието на мрежите и партнъорството на институциите 
свързани с туризма върху иновациите в туризма, което показва значението на парт-
нъорството за въвеждане на продуктови и технологични иновации [23]. Подобна на 
практиките в Испания и Португалия е и тази в Италия по отношение на регионалните 
партнъорства в туризма, където на национално ниво съществува Италиански нацио-
нален туристически борд24. Всеки от 20-те региона на Италия има и туристически 
борд, а в повечето региони има и под някаква форма обединение на регионалната 
власт с туроператори, турагенти и различни институции. Примерно в Ломбардия от 
една страна съществува ExploraSCpA – обединение състоящо се от търговската кама-
ра на Милано, Монца и Брианц заедно с регионалната управа и др., партньори25, а от 
друга страна самата ExploraSCpA работи в партньорство с различни институции и др. 
бизнеси. Туристическият борд на Ломбардия дори предлага и туристически паспорт 
за посещения на забележителностите в региона с намаления26, което увеличава лоял-
ността на туристите към региона като туристическа дестинация чрез преживяванията, 
които им предлага27.  

 
Прилагане на модела на регионално стратегическо партнъорство в България и 

Казахстан 
На национално равнище в България съществува Сдружение Национален Борд по 

Туризьм (НБТ), който представлява обединения интерес на туристически сдружения 
(браншови регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в 
областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. 
НБТ а партнъор и взаимодейства с държавните институции, които имат отношенив 
към формиране на националната туристическа политика, стратегия и съответната за-
конова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България. Орга-
низацията има разработена „Визия 2030“ за стратегическото позициониране на дести-
нация България. В страната съществува и Национална стратегия за устойчиво разви-
тие на туризма28, където са заложени и стратегическите цели на това развитие, като 
важен инструмент за постигане на тези цели е ОП „Регионално развитие“ към Мини-
стерството на регионалното развитие и по-точно Операция 3.2. Развитие на регионал-
ния туристически продукт и маркетинг ан дестинациите“. 

В България към момента не може да се твърди, че има голям напредък в марке-
тинга на регионите, по-точно областите според административното деление, но и в 
маркетинга на районите според туристическото райониране. Според различни източ-
ници – Министерство на туризма, туристически портали, справочници и др. в страна-
та има различни видове национални и регионални структури свързани с туризма, 
като най-големите от тях са национални браншови организации с районни структури, 
а именно Българска Туристическа Камара (БТК), Асоциация на българските туропе-

                                                            
24 http://www.italiantourism.com/, достъп 25 март 2019;   
25 http://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia/culture-and-tourism, 
достъп 18 април 2019;  
26 https://www.in-lombardia.it/en/pass-app, достъп 28 март 2019;  
27 Пак там, достъп 29 март 2019;  
28  https://old1.mee.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/294 , достъп 20 март 2019;  
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ратори и турагенти (АБТТА), Българска Хотелска и Ресторантьорска Асоциация 
(БХРА)29, БААТ, БАСЕТ и БАТА30 и др.. Те подпомагат работата на държавните и 
местни органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управле-
нието и контрола върху качеството на туристическия продукт. По същество те пред-
ставляват Алианси в по-тесен смисъл от 3ия вид в таблицата, защото обединяват пре-
димно бизнес организации и нестопански организации от различни сектори в туриз-
ма. Най-активна дейност развиват първите три организации – особено АБТТА и 
БХРА и особено на национално ниво, но на регионално/областно ниво те не изпълня-
ват тези маркетингови функции, за които стана въпрос по-горе, че са типични за 
страни като Испания, Великобритания, Германия, Португалия, САЩ, а именно: про-
мотиране на дестинацията-региона с оглед изграждане на силен „чадърен/общ“ 
бранд, проучване на имиджа на регионалния туристически бранд, координиране 
на дейности на различните членове на Алианса вкл. с маркетинговите комуника-
ции на бизнеса т.е. на туристическите и фирми; както и периодично информи-
ране на регионалната общност за постиженията и проблемите си. Една от 
причините за това е, че в България няма дестинационни маркетингови организации 
(ДМО) на дестинациите в областта /или района, които обикновено в другите страни 
са обединени в регионалния алианс и са най-тясно свързани и отговорни за общия 
туристически бранд на региона. В курортните комплекси обикновено има обе-
динения на хотелиери и ресторантъори или най-общо някакъв вид асоциации на 
частния бизнес на територията на дестинацията, но това не предтавлява по същество 
дестинационен мениджмънт и се получава една фрагментирана маркетингова по-
литика, при която всяка организация провежда някакви промоционни активности и 
политики, но те нямат синергичен ефект, защото липсват интегрирани действия. 
Понякога те дори излъчват разнопосочни послания, което вреди на компакния имидж 
на дестинацията и региона. Друга причина за неуспешно прилагане в страната на на 
модела на регионалните алианси е това, че въпреки опитите в някои областни 
центрове да организират такава структура преди няколко години с помощтта на 
Областна администрация, много малко общини и други организации се включват 
като членове и не може да се осигури бюджет за маркетинговите дейности, които 
биват планирани31. Всичко това рефлектира в крайна сметка върху утвърждаването 
на регионални туристически брандове на България на международния туристически 
пазар. В страната съществуват и множество регионални сдружения и организации – 
около 5032, за подпомагане развитието на различни видове туризъм в различните 
райони на България. Те представляват и защитават интересите на членовете си пред 
съответните органи на централната и местната администрация и на местното само-
управление; участват в разработването на стратегии и програми за развитието на ту-
ризма в национален мащаб, на територията на региона и на туристическия продукт; 

                                                            
29 БХРА е член на Балканския Алианс на Хотелските Асоциации (Balkan Alliance of Hotel 
Associations – BAHA) и е първата браншова организация в туризма в България от 1996 година;  
30 https://www.edenbulgaria.eu/sites/default/files/190_attachment_spravochnik_dobri_praktiki_2006. 
pdf, достъп 24 април 2019;  
31 В Югоизточен район група ентусиасти – хора от бизнеса и академични кадри основахме през 
2009-2010 година такъв Алианс, но само няколко общини начело с Бургас, Созопол, Примор-
ско станаха членове, повечето други не се включиха и бяха осъществени само няколко инициа-
тиви на Алианса поради липса на финансови средства. Най-голямата инициатива бе Балкански 
кулинарен фестивал през 2012 година;  
32 Пак там, достъп 23 май 2019 г.;  
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подпомагат изграждането и функционирането на туристически информационни 
центрове или бюра33. Но тези общината и съдействат за тяхното изпълнение; 
съдействат до известна степен за рекламата на сдружения, фондации и асоциации 
изпълняват много малко маркетингови функции, а още по-малко от стратегическо 
естество – с дългосрочна визия за туризма в региона, конкретен маркетингов план и 
маркетингови стратегии за бъдещето, които да имат реален маркетингов ефект. В 
отделни райони съществуват някои регионални обединения на множество структури, 
но те функционират по-скоро формално, без да изпълняват посочените функции на 
алиансите в другите развити туристически страни. Това е и една от причините 
страната ни да няма силни регионални туристически брандове, каквито имат 
Испания, Италия, Португалия, Гърция, Турция и др. туристически страни. Този 
факт бе посочен и в доклада ми на конференция в Малайзия още през 2007 година34, 
но ситуацията не е променена много и към сегашния момент.     

Проучването на информационни източници за туризма в Казахстан сочи, че засе-
га в Казахстан не съществуват регионални туристически алианси по смисъла на опре-
деленията, в което ги разглеждаме в настоящия доклад. В страната се развива през 
последните 5-6 години много добре националният маркетинг на дестинация 
Казахстан, като тази дейност се ръководи от Министерството на туризма и спорта, 
където се управлява и маркетинга на държавата на международния туристически 
пазар35. Министерството разходва значителни средства за национална реклама зад 
граница като участва на всички по-значими туристически борси – в Берлин, Лондон, 
Москва, Истанбул, Прага, Утрехт и др., а също участва в различни фестивали за 
рекламни туристически продукции включително от няколко години и в международ-
ния фестивал „Тур Филм Фест“ във Велико Търново, където спечелиха реклама в ка-
тегория рекламен клип през тази година. В Казахстан в момента има действащи 2 
крупни национални обществени обединения в сферата на туризма, които на практика 
изпълняват функции на национални алианси – това са Казахстанска Туристическа 
Асоциация (КТА) и Казахстанска Асоциация на Хотелите и Рестоpaнтите (КАГиР)36.  
КТА е нестопанска, неправителствена организация, част от републиканската отрасло-
ва асоциация. В състава й влизат КАГиР, Съветът по туризъм при Министерството на 
туризма и спорта, Форумът на предприемачите на Казахстан, Руският съюз на турис-
тическата индустрия, както и множество туроператори, застрахователни компании и 
авиокомпании, висши училища и средства за масова инфгормация. Тази организация 
защитава интересите на своите членове – над 270 и прави популяризиране на туризма – 
основно в Казахстан и Русия, като има представителства в Алмати, Нур Султан, 
Актау, Шимкент, Уестъ-Каменогорск, Москва и Ташкент. Наред с това Асоциацията 
организира и обучение на членовете си и семинари, като работи с турагентите и тур-

                                                            
33 www.edenbulgaria.eu/sites/default/files/190_attachment_spravochnik_dobri_praktiki_2006.pdf , 
достъп 24 май 2019; 
34 Anastassova, L. Marketing Heritage Tourism in Less Developed Countries: Problems and 
Perspectives, key note paper, 2nd International Conference on Tourism and Hospitality, july 2007, 
Marriott Putrajaya, Malaysia [29];   
35 О туристской деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 
13.06.2001 г. №211-II (внесены изменения от 22.02.02 г. №296-II, от 04.12.03 г. №503-II, от 
20.12.04 г. №13-III, от 31.01.06 г. №125-III, от 12.01.07 г. №222-III; Программа развития 
перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 годы. 
Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 г. №958.  
36 http://www.kaztour-association.com/; http://kagir.kz/,  достъп 25 май 2019;  



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

244 

операторите37. КАГиР е нестопанска, неправителствена организация и обединява хо-
телски комплекси, представители на международни хотелски вериги, средства за 
масова информация – Московския вестник „Хотел и ресторант – бизнес и управле-
ние“ и др.38. Дейността й е подобна на тази на КТА и също не включва промотиране 
на региони/райони в Казахстан, както и други маркетингови дейности и събития от 
рода на разработване и прилагане на маркетингови планове и стратегии, управление 
на ревгионалния бранд и др., каквито извършват посочените по-горе примери на 
алианси в развитите туристически страни. През последните години вече се наблюда-
ва и интерес в академичните среди към проблема за алиансите в туризма, а именно се 
проучват различните видове крос-секторни алианси в туристическата индустрия [24], 
които биха могли да имат успешно приложение и в Казахстан.   

Различните проучвания сочат и разнообразни ползи от прилагането на такова 
маркетингово сътрудничество в зависимост от организациите и фирмите, които си 
сътрудничат, но като цяло една от първите ползи е, че те имат стратегическа насоче-
ност [25]. Друга полза според изследвания на различни автори е „повишена конку-
рентност на дестинацията в резултат на съвместен брандинг и изграждане на дести-
национен имидж, както и на интегрирано продуктово портфолио [26]. Според изслед-
ване в региона Найроби – Кения туроператорите, които са се включили в стратеги-
чески алианси с други организации и туристически бизнеси са постигнали „конку-
рентно предимство“, а именно 64.1 % са повишили пазарния си дял, а 59% считат, че 
са постигнали и значително повишение на туристическата удовлетвореност [27].  

 
Изводи и насоки за регионално партнъорство в туризма 
Настоящото проучване относно наличието и функционирането на регионални 

туристически алианси в развитите туристически страни, България и Казахстан ни 
дава основание да направим следния извод и да предложим някои насоки за действие 
за подобряване на маркетинговото партнъорство между заинтересованите страни в 
даден регион/район в България, а именно:   

В България съществуват различни браншови обединения, но те са силни основно 
в дейността си на национално ниво, а местните им структури, където съшествуват не 
са в ефективно партъорство с дестинациите в региона и др. организации. Следовател-
но в България са налице наченки на маркетинга на регион като дестинация, но те не 
са развити в такава ефективна форма като регионалните стратегически алианси в раз-
витите туристически страни, където се извършват основните функции на такива обе-
диненя със стратегически цели. Това е и основната причина за липса на утвърдени 
регионални туристически брандове с ясен профил в съзнанието на туристите. В 
Казахстан ситуацията е подобна – развива се динамично дейността на двете основни 
национални браншови организации, но те не са обединени на регионално ниво с дес-
тинациите на територията и с други организации и местна власт и на практика 
липсват регионални алианси.. Фрагментираната маркетингова политика и липсата на 
ясни дългосрочни маркетингови планове и стратегии, както и координация между 
дейностите чрез общ мениджмънт не води до утвърждаване на ясно диференцирани и 
конкурентни туристически брандове на региони спрямо други в страната и особено 
спрямо конкуренти в съседни страни. За да се приложи успешно модела на реги-
оналните стратегически алианси, който би допринесъл за формиране на конкурентно 
предимство и за утвърждаване  на  регионални  туристически  брандове,  в  България, 

                                                            
37 http://kagir.kz/, достъп 25 май 2019;  
38 www.panorama.kz – Казахстански ежедневник „Панорама“; 
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както и в Казахстан, е необходимо да се активират всички заинтересовани страни – и 
отделните дестинации в региона и браншовите организации, по-големите фирми от 
туризма и други сектори в региона и заедно с областните и местни администрации да 
формират ефективно партнъорство под формата на алианси за постигане на дълго-
срочни цели. 
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IMPLEMENTATION OF THE BONUS-MALUS SYSTEM IN 

BULGARIA – CRITICAL REVIEW AND EMPIRICAL ANALYSIS 
 

Nikola Iliychev Iliev PhD 
 
 

Annotation: Bonus-Malus System (BMS) in car insurance is an insurance system that 
adjusts the premium paid by a customer in accordance with their individual claim history. 
The insurer must collect a higher premium from riskier drivers and lower premium from 
less risky drivers, instead of an equal premium from all drivers, for reasons of fairness. 
This creates the perception of a justice in good drivers and a correction stimulus in 
behavior of bad drivers. 
 
Keywords: Bonus-Malus System, Initial Class, Transitional Rules, Premium Correction 

 
 
 

1. Theory behind Motor Third Party Liability Insurance and The Bonus-Malus 
System 

The fundamental idea behind Motor Third Party Liability Insurance (MTPL) is to 
ensure that all damages that a driver and/or owner of a vehicle makes to a third party’s 
health and/or property are being covered. This is guaranteed by a policy that the driver 
and/or owner of a vehicle makes with a non-life insurer in regards to all future accidents 
and emanating obligations. MTPL is made mandatory in most countries as it pertains to the 
consequences of free access to personal vehicle driving and usage. MTPL’s mandatory 
status is a form of a financial protection system for both parties partaking in an accident, 
when the guilty party lacks the solvency to cover caused bodily injuries, emotional distress 
or property damages. 

From the insurer’s point of view MTPL is a specific type of business, driven by 
different factors than the factors of other insurance classes like property insurance, weather 
and disaster insurance, health and life insurance. In MTPL factors like insurance culture or 
insurance penetration are irrelevant, as the insurance is mandatory for all possible insured – 
drivers and/or owners of vehicles. Instead a major factor is market structure and market 
share, that a company has. Also, as MTPL is renewed annually and claimed during the 
year, insurers tend to change their policies in regards to technical provisions and claim 
approval. There’s even the argument that MTPL creates a new branch of insurance, 
independent from life and non-life insurance branches. 

                                                            
1 Nikola Ilyichev Iliev PhD, Risk Manager ORSA, Bul Ins Insurance Company JSC,  +359 (0)89-

750-7744 ✉ iliev.nikola1988@gmail.com  nikola.iliev@bulins.bg 
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The Bonus-Malus system (BMS) in MTPL insurance is a system that aims to adjust the 
premium paid by individual insured drivers and/or owners of vehicles. This adjustment is 
based on claim history, as follows – insureds with a claim history are riskier than those 
without and thus have to pay higher than the average premium, while those without are less 
risky and thus have to pay lower than the average premium. 

This way of thought creates the perception of fairness and consequences for one’s 
actions – if you tend to drive in a riskier manner, you will have to pay more. BMS is of key 
importance for the Bulgarian insurance market, based on two main reasons: to follow 
European practice – together with Belarus, Bulgaria is the only country in Europe without 
BMS, but also to fight vicious practices. 

 
2. Bulgarian insurance vicious practices 
A major example for a vicious practice is voluntarily taking the blame for an accident 

between domestic and foreigner insureds. For example, a Bulgarian driver travels abroad 
and participates in a traffic accident with a foreigner. As the foreigner is insured in an 
insurance market with BMS, if he is to blame and makes a claim to his insurer, his 
premium will rise in the following year. But as the Bulgarian driver is insured in an 
insurance market without BMS, he has no problem taking the blame and not paying a 
premium increase in the following year. By knowing this, the foreigner has no problem to 
ask the Bulgarian driver to take the blame for the accident, and even can offer him money – 
less than the increase of premium, and only payed once, in cash, outside of the knowledge 
of the insurance companies. Following this the Bulgarian driver not only receives cash from 
the foreigner, but also can make a claim to his Bulgarian insurer for the damages of his 
vehicle. 

Another vicious practice is a variation of the last one – when two Bulgarian drivers 
falsify a bilateral protocol for the purpose of „simulating” a nonexistent accident where 
their two vehicles have suffered damages. Both parties share the blame and make claims to 
their insurers, who will pay them for repairs, thus transforming the MTPL into a CASCO 
insurance. As the legal framework in Bulgaria allows for the creation of a bilateral protocol 
without the participation of road police during all of the proceedings following the accident, 
drivers have no problem in falsifying their nonexistent accident and/or blame. 

A third and further evolution of both examples given above, is the practice of drivers 
coming from other countries for the purpose of registration of vehicle and acquiring of 
MTPL insurance from Bulgarian insurers. This gives them the free-pass to not only pay 
lower rates for MTPL (as premium in Bulgaria is sometimes lower than premium in other 
European countries) but also to evade BMS premium correction and claim history 
influence. This often happens with the help of “handlers” that help with the procedure in 
exchange of money under the table. 

 
3. On the topic of implementation, the road so far 
In 2018 popular became the project is „Draft Ordinance on the uniform requirements 

for the adjustment of insurance premium, depending on the behavior of the driver, covered 
by the insurance contract for compulsory insurance under Art. 49, para. 5 of the IC“, 
developed by an external consultant (Ernst & Young Global Ltd.). The document aimed to 
offer a variant of a system for the adjustment of insurance premium, but essentially having 
nothing to do with a classical bonus-malus system. 

The main reason for this are the different bases on which the premium adjustment is 
made – in the project the basis are traffic violations and accidents, whereas in the classical 
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Bonus-Malus System (BMS) the basis are insurance claims. And while there is correlation 
between accidents and claims – many accidents transform into claims, there is no causation – 
not all claims result from accidents, like the examples given in vicious practices. 

In the presence of a BMS, all claims made to the insurer, regardless of whether they’re 
resulting from an accident or not, will lead to an increase in the risk of the insured, which in 
turn increases his MTPL insurance’s price – the general idea of BMS. The main reasoning 
behind BMS is the redistribution of total premium the insurer receives between all insured 
clients – an increase in premium of riskier clients and a decrease in premium of less risky 
clients. 

It is the bonification of less risky clients with good dossier and without a claim history, 
as well as the chastise of risky clients with a bad dossier and a claim history, is the 
appropriate transference that simulates drivers' responsibility, reducing its financial 
equivalent to a more tolerable level. At the center of BMS is the creation of a sense of 
fairness for the insured – risker drivers are to pay more and the less risky - less. A 
secondary effect is the driver’s upbringing that a riskier behavior on the road (or outside it, 
but in regards to MTPL insurance) costs money. 

In the classical BME, this is a secondary effect and consequence of premium 
redistribution, while in the E & Y project behavior is leading, on a par with accidents. The 
project describes the causal link between violations and premium. Although essential, this 
is not the insurer’s job but of the traffic police, directly responsible for the control of driver 
behavior. Linking the MPTL premium correction with violations leads omitting traffic 
police functions on one hand and a double sanction for each violation (by the traffic police 
and the insurer) on the other. 

The above example shows an incorrect perception of the essence and application of 
BMS. According to Draganov (2018)2 „The correct clarification of the essence of the 
system depends on the success of its introduction into practice. Our impression is that there 
are too many essential aspects of the system that are not properly evaluated. In order to 
accurately clarify the essence of BMS, we will use the system definition introduced by 
Lemaire (1998)3: 

Policyholders are divided between a finite number of groups (classes), denoted by  
( 1,… , ), so that each policyholder’s annual premium depends only on his class (where 
 is the total number of classes); 

Policyholders begin in a starting neutral class , ; 
A policyholder’s class for a given year is uniquely determined by his past year’s class 

and the number of claims reported during the current year; 
The overall bonus-malus system can be determined by its three major elements: 
Premium scale , … , ; 
Initial class , ; 
Transitional rules – the rules that determine how a policyholder transfers between 

classes, in result of claims reported. 
From mathematical standpoint BMS is a first order Markov chain stochastic process, 

that has a future development depending only on its present state, but not past history. In 
other words, BMS cares only for what a policyholder’s current class is, but not how he got there. 
                                                            
2 Hristo Draganov, DSc (Econ (2018): Specifics of the application of the „Bonus-Malus” system on 
the Bulgarian Insurance Market, National Round Table „80 years Academic Teaching of Insurance 
and Social Studies…”, 81-87 
3 Jean Lemaire A.S.A., Ph.D. (1998): Bonus-Malus Systems, North American Actuarial Journal, 2:1, 
26-38 
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With the help of a clearly defined BMS, the so-called stochastic process of Markov's 
first-order chain will allow the insurer to quickly and clearly determine how much the 
driver's behavior will cost as measured at the price of MPTL. Here, as mentioned above, the 
measure of driver behavior are only claims, i.e. how often the insured person resorts to the 
insurer's needs, namely under the insurance policy. Currently, this is relatively common, 
but following the introduction of BMS, the trend has traditionally been on the downside. 

Additionally, there are two main regularities that are observed with the introduction of 
BMS, namely: 

- An apparently inescapable consequence of the implementation of a BMS is a 
progressive decrease of the observed average premium level because of a clustering of the 
policies in the high-discount classes. – Lemaire (1998); 

- „... through the system, the offered insurance protection of the insured persons 
who have no registered insurance case in the previous year becomes cheaper. It has been 
shown that this reduction is between 20% and 40% when introducing the system. The main 
reason for this is the reduction of the cost of the insurance company - the costs of damage 
assessment are reduced. - Draganov (2018). 

In both cases, there is a reduction - in the first case of the total premium collected, and 
in the second - of the total amount of administrative costs the insurer makes during the 
year. Indirectly, it can be concluded that, apart from the administrative ones, the costs of 
paid damages are also reduced. This should not bother insurers, but on the contrary - calm 
them, because for the insurer BMC aims at better risk measurement. Whilst the same is 
associated with a reduction in the total premium collected, this can be overcome both by 
increasing the average cost of GIs and as a result of the reduction in administrative and 
damaging costs. 

This should not bother and insured - they are interested to have coverage and to pay 
compensation under the policy when there is actually a guilty damage. Any claim, in the 
presence of BMS, leads to a justifiable increase in the price of MTPL, which requires both 
a more careful road behavior and a continuous assessment of the personal consequences of 
the damage suffered on the future premium of the insured. The emergence of BMS by the 
insurance industry and society in Bulgaria requires the use of good world practice, implying 
the link "damage-bonus/malus"; customizing the guilty party’s claims; system entrance, 
system scale, and system transitional rules that comply with the transparency, neutrality, 
and efficiency requirements of BMS. 

 
4. „Some secrets from the kitchen” 
Having gone through attempts to implement the Bonus-Malus System, the Bulgarian 

Insurance Market has come to a halt after the unsuccessful proposition of E&Y. Following 
this, there was the idea of creating a team of specialist of different backgrounds for the 
purpose of constructing the general framework of a BMS and its incorporation in the 
Bulgarian Insurance Market. The team included specialist from insurance market – Bul Ins 
IC JSC, EuroAmerican IC JSC, Broko Ltd., the academic life and universities – 
D.A.Tsenov Academy of Economics, High School for Insurance and Finance, 
T.Kableshkov High School of Transport, Bulgarian Academy of Science, and also the 
government – the FSC and the Road Safety Agency. 

During the period from January to April 2019 the team discussed and constructed a 
general framework of the Bonus-Malus System, as close to the general idea behind BMS as 
possible, but also easy to implement in the Bulgarian Insurance Market. Following meeting 
with the FSC, the team has transferred the ball to the institutions and as everybody else 
interested, is waiting for what comes next … will there be BMS in Bulgaria or not. 
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(2018 – 2019) 
 

д-р Соня Ганчева Игнатова 

 
BRAND - STRATEGY AND COMMUNICATION MANAGEMENT 
OF THE DISTRICT COURT AND REGIONAL COURT – BURGAS 

(2018 – 2019) 
 

Sonya Gancheva Ignatova, PhD 
 
Абстракт: Бранд-стратегията и комуникационния мениджмънт, които прилагат  
Окръжен и Районен съд – Бургас в периода 2018-2019 г., изграждат взаимоотноше-
нията на двата съда с гражданите, потребителите на съдебни услуги, както и  
участниците в съдебните процеси. Това ще бъде обект на настоящото изследване. 
Проследяват се мерките, които двете съдебни институции прилагат в своята ра-
бота, с цел подобряване на комуникацията и създаването на „бранд визия“. Изслед-
ва се научния проблем, трансформиран ли е съдът като „бранд“ в съзнанието на 
обществото.  Успяват ли двата съда да създадат „бранд идентичност“, заложена 
в основата на мениджмънта, чрез диалог и комуникация с целевите публики. 
 

Ключови думи: бранд, съд, комуникационен мениджмънт, стратегия.  
 
Abstract: Brand-strategy and communication management implemented by the District and 
Regional Court in Bourgas in the period 2018 - 2019, builds the relations between the two 
courts with the citizens, the users of judicial services as well as the participants in the court 
processes. This will be the subject of this study. The measures that the two judicial 
institutions implement in their work are being monitored to improve communication and 
create a "brand vision". Is the scientific problem examined, is the court transformed as a 
"brand" in the mind of society. Do the two courts manage to create a „brand identity“ that 
is at the core of management, through dialogue and communication with target audiences. 
 

Key words: brand, court, communication management, strategy. 
 

Окръжен и Районен съд – Бургас са съдебни институции, които залагат на диало-
га и комуникацията с целевите публики – потребителите на съдебни услуги при мар-
кетинг планирането на своята дейност. Настоящия доклад ще цели да покаже, как в 
изследвания период 2018-2019 г., двата съда се придържат към изградената бранд - 
стратегия и прилагайки комуникационен мениджмънт, създават взаимоотношения с 
гражданите и участниците в съдебните процеси. В изследването се проучва създава-
нето на доверие с целевите публики от страна на двете съдебни институции, което 
води до тяхната придадена стойност. Изследваните две съдебни институции отварят 
своя хоризонт и поглед към нови идеи и форми на обучения, комуникация с целевите 
публики и обществеността, публичност в работата. Платон казва, че в „основата на 
всяко нещо стои идеята за него”. Добре планираната и реализирана идея е основата 
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на успешния маркетинг, към което се придържат в работата си Окръжен и Районен 
съд – Бургас. В конструиране на стратегически образ се има предвид за устойчив във 
времето образ на корпорацията, чийто фундамент е изграден от базисни социални 
ценности. 

Преимуществата на една корпорация са социално значими, ако те са преиму-
щества преди всичко за нейните конкретни целеви публики и не се конфронтират с 
глобални обществени интереси.[1] 

В разработката приемаме „корпоративният имидж“ като етап  към изграждането 
на „бранда“. В периода 2014-2015 г., Окръжен съд и Районен съд – Бургас изграждат 
свой „бранд“.[2] На първо място се установяват изискванията и очакванията на пуб-
ликата по отношение на съда като корпорация. Наблюдава се процес на селектиране 
на силните и привлекателни характеристики за обществото. Двата изследвани съда 
създават имидж, постоянно доказвайки качествата си, компетентността, професиона-
лизма, сигурността и правдивостта и не на последно място своята творческа актив-
ност и надеждност. „Брандът“ намира все по-голямо проявление, не само в маркетинг 
планиранията и идеологиите, но и в разработване на обществени кампании и каузи на 
отделните институции, които се развиват като платформи за идеи и иновативни ре-
шения. Идеята за „бранда“ като марка за различие и гаранция за автентичност преми-
нава през времето, обединявайки в себе си различни тенденции. От една страна, те са 
изразени по отношение на изграждане на собствена уникална идентичност в дълго-
срочното общуване с всички заинтересовани страни в процеса. От друга, това са тен-
денциите във всички комуникационни структури, които са въвлечени в тези процеси, 
призвани да изградят цялостни и устойчиви позитивни връзки с бранда: създаване и 
поддържане на доверие, усещане за качество, харесване, предпочитания и пр. Така 
Стефан Серезлиев приема ролята на „бранда“ и неговото устойчиво развитие като 
ключов фактор за успех.[3] „Брандингът“ е нов начин на мислене, чрез който управ-
ляваме организации и пазари, производство и потребление. „Брандингът“ на съда, ка-
то институция е процес на интегрираност в целевите публики. „Брандингът“ е колек-
тивната отговорност на всички съдебни служители, която води до създаването на 
„бранд идентичност“ на съда. В разработката се проследява, с какви иновативни 
похвати и нововъведения в съдебната практика, двата съда успяват да преобърнат об-
щественото мнение към позитивно отношение. „Брандовете“ са интерфейси: те пос-
редничат между производство и потребление; между планираната система на органи-
зация и пазарните сили; между контрола и желанието.[4] И въпреки, че по-често раз-
глеждаме все още понятието „бранд” в обсега на маркетинга, като търговска марка 
или продукт, той се проявява като креативност, новаторство и облечена с нови цен-
ности идеология. В този му контекст и смисъл той се изследва в настоящото проучване. 

В създаването на бранд-стратегия на съдебните институции се опираме на уче-
ните Franzen и  Moriarty, които определят двете водещи идеи за „бранда“. Първата е, 
че „брандът“ това е системното мисленe, което се отнася към стратегическото мис-
лене. Втората, се отнася към неговите ценности и интегрирания „бранд“.[5] „Бранд 
осведомеността“ до голяма степен се основава на ясната визия, която изгражда всеки 
„бранд“. Приемаме теорията на Дейвид Тейлър, че в основите на визията на бранда 
са заложени четири основни компонента. Първият са нуждите на потребителите, от 
които се формира желана визия. Вторият компонент е значимостта на „бранда“. 
Другите два компонента са компетенциите на компанията и конкуретния пейзаж на 
„бранда“. За учения ясната и завладяваща „бранд визия“ носи три големи вътрешни 
ползи на компанията – ориентация, вдъхновение и ангажиране.[6] Тази теория корес-
пондира с изследването. Окръжен и Районен съд – Бургас прилагат иновации и съби-
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тия и модел на отворено правосъдие, които отговарят на нуждите  на потребителите 
на съдебни услуги. За да изградят доверие в своите публики, те трябва да бъдат зна-
чими. Това се постига чрез компетентно и обективно правораздаване, което прилагат 
двата съда, което е предимство спрямо конкуренцията. „Бранд идентичността“ на 
двата съда се формира през комуникациите с целевите публики – обществеността. 
Тази обмяна ражда идеи, които изразяват „бранд“ целите и предназначението и са в 
основата на бранд-стратегията на двете съдебни институции. 

Като използваме понятието „комуникационен мениджмънт“, имаме предвид 
стратегическото управление на комуникациите на двата съда. Планиране, интегрира-
не в съдебната сфера и прилагането на комуникационни кампании, които са насочени 
към потребителите. Стремежът на двете съдебни институции е към предаване на но-
ви познания на младите хора – бъдещето на обществото; откриване на иновативни 
обучителни форми и комуникация с целевите публики. 

Сред показателите, по които можем да следим за изграждането на доверие, са: 
брой на лоялните клиенти; брой журналисти, откликващи на призивите за отразяване 
на проведени кампании; достоверност на подаваната информация по важни за об-
ществото дела; срещи с медии и потребители. Бургаският окръжен и районен съд 
осъществяват периодични публикации в регионални и национални медии, като отра-
зяване на важни обществени дела; инициативи и събития, които се организират в те-
зи институции. Периодично се обновяват страниците на сайтовете на двата съда, с 
публикуване на справки по дела; график на съдебни заседатели; промени в организа-
цията на обслужване за граждани. Периодични са прессъобщенията към медиите, от-
носно постановени присъди по наказателни дела с обществен интерес. В изследвания 
период се организират съдебни инициативи, насочени към обществеността, което 
илюстрира едно от постиженията на бранда – „смислени взаимоотношения“. Приема-
не на съдебната власт като достъпна, независима, прозрачна и предвидима. За да 
обърнат негативните нагласи на обществото и заложените в него стереотипи за съ-
дебната власт, Окръжен и Районен съд – Бургас се стремят към откритост и отворе-
ност в своята работа. Търсене на диалог с целевите публики, която комуникация да се 
трансформира в разбиране и превъзпитание на отношението на обществеността. В 
стремежа си да стане достъпна и разбираема за публиките среда, съдебната власт тър-
си нови форми на комуникация и образованост. През 2019 г., по повод 140 години от 
приемането на Търновската конституция и празник на юриста, Центърът за юриди-
чески науки към Бургаски свободен университет организират конкурс за есе. 
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За да докаже своята публичност и откритост съда отваря вратите си за граждани. 
Двата съда се стремят към откритост, отвореност и обществена ангажираност в 
своята работа. Комуникационната стратегия на съдебната власт, за периода 2014- 
2020 г., се базира на надграждане над добрите комуникационни политики и практики, 
прилагани от органите на съдебната власт в България. Стратегията предвижда мерки 
за подобряване на вътрешните комуникационни процеси, чрез разработване на ме-
дийни обучения, отразяване на обществено значими дела и провеждане на специални 
събития. Това е следваната политика на Окръжен съд – Бургас и Районен съд – 
Бургас, в периода 2018-2019 г. Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас прила-
гат иновативни електронни услуги. Изпращат съобщения и призовки по електронен 
път; създават електронна папка на делата. Организират електронна кореспонденция 
със служебните защитници и синдици. Разработен е УЕБ-портал за всички съдилища 
в района. В Бургаският окръжен и районен съд, всички актове се публикуват на стра-
ниците на съдилищата. Актуализира се информация за специални събития и новини, 
свързани с дейността на съда. Налице е достъпност, изразена във възможността да се 
осъществява контакт между съдебната власт и обществеността. Връзката с реципиен-
тите е изразена в постоянния прием на студенти и ученици в съдебните зали, изнася-
не на лекции и други инициативи в съда. Ежедневно на Web-сайтовете на Окръжен 
съд и Районен съд – Бургас се публикуват всички постановени съдебни актове. Про-
активната комуникация с целевите публики, която водят Бургаският окръжен и райо-
нен съд е комуникационния мениджмънт, който прилагат двете съдебни институции 
и стъпка към признание и зачитане на съда. 

 
Съвременният свят е резултат на взаимноусилващи се иновации според ученият 

Тодор Петев.[7] Социалната промяна включва разпространението на иновации – об-
новяване на ценности и норми на съдебно-правната система; развитие на образова-
нието и т.н. Окръжен съд и Районен съд – Бургас с откриването на нови форми на 
диалог и гласност пред обществото, създават перспективи за развитие и плановата 
реализация на бранд – стратегията на двете институции. Интегрирането на усилията 
за подобряването на средата, както и за подобряване на вътрешната институционална 
комуникация, е необходимо да се разпознават от магистратите като истинската цел 
на съдебната реформа. Готовността за подкрепа на методите на комуникация пред-
ставлява ценен ресурс за осъществяване на качествена промяна. За подобряване на 
комуникационния диалог с целевите публики – обществото, чийто транслатор на 
съобщения са медиите, двата съда отбелязват Деня на Българската конституция и 
празник на юриста с „Ден на отворени врати“.  Надслова е „Открито за съдебната 
власт“, с разиграване на симулативен съдебен процес, в който съдия, прокурор, за-
щитници, страни и подсъдими по делото са 14 журналисти от 9 регионални медии. 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

256 

 
 

В изследвания период се наблюдават комуникационни иновации, които двата съ-
да прилагат в практиката си, съобразно Европейските директиви и съдебна политика. 
При появата на нови предизвикателства има два основни начина да се справиш с тях. 
Или да се противопоставяш на доминиращата тенденция, уповавайки се на досегаш-
ния си капитал, престиж и опит, или да се впуснеш по вълната на промените и да из-
влечеш максимума от предоставените от тях възможности.[8] Това се откроява в ра-
ботата на двата съда. Окръжен и Районен съд – Бургас организират изнесени публич-
ни заседания. Прилагат медиацията като процедура за извънсъдебно разрешаване на 
спорове. Организират регулярни „Дни на отворени врати“ на двете институции, в 
които посрещат ученици и студенти. Студентите от специалността „Право“ в 
Бургаски свободен университет осъществяват своите студентски практики в двата съ-
да, което е обучителен модел на комуникация. Двата съда реализират успешно Обра-
зователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“, с която изнасят уроци пред бургаските ученици. 
Организират конкурси за ученически есета. 
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Окръжен и Районен съд – Бургас търсят непрестанен диалог с публиките си, за 
по-голяма информираност на младите хора, които са бъдещото активно социално 
общество. С нови идеи и практики като част от комуникационния мениджмънт, двата 
съда провокират интереса на подрастващите. Откритостта към гражданите е с цел 
разбиране на съдебната функционалност и процес. „Бранд идентичността“ се форми-
ра през комуникацията с хората. Всички проведени инициативи, открити уроци, по-
сещения на ученици в съдебни заседания и събития, организирани от съда, са публи-
кувани на интернет страницата на двата съда. В кулоарите на Съдебна палата – 
Бургас е изложен фонд от снимки, документиращи тези иновативни процеси. Това е 
прекия диалог на съда с обществото. 

Ръководството на Окръжен съд – Бургас е удостоено с грамота от Асоциация 
„Прозрачност без граници“ за призово класиране и водеща практика по индикатор 
„Връзки с обществеността – Образователна програма“, през 2019 г. Асоциацията е 
направила задълбочено проучване на стандартите на Съвета на Европа и на добрите 
практики в европейски държави, на база на което е изработила „Карта на прозрач-
ността на съдилищата в България“. Изследвани са 176 районни, окръжни, админи-
стративни, апелативни и върховни съдилища в страната. 

 

 
 

Окръжен съд – Бургас е в петицата от 28-те изследвани окръжни съдилища по 
отчетени еталони за публичност – съдопроизводство, достъп до правосъдие, права на 
гражданите, етика и отчетност, връзки с медиите, роля на съдилищата и добри прак-
тики. Районен съд – Бургас заема второ място сред районните съдилища по изследва-
ните критерии. Интернет – страницата на Районен съд – Бургас е примерен показател 
за налична информация за реализирани собствени или участие в проекти на граждан-
ски организации, както и създадени собствени продукти в резултат. 
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Подобно на теорията учените Е. Капитонов и А. Капитонов, посветена на корпо-
ративната култура и връзките с обществеността, двата съда, със своята иновативност, 
се отличават на съдебния пазар. Те открояват своите достойнства и правораздваване. 
Разработват и развиват комуникационни стратегии, като се съобразяват със стереоти-
пите, заложени в обществото.[9] Инициативите за корпоративна социална отговор-
ност, реализирани чрез публичността на медиите, също допринасят стойност директ-
но към корпоративния бранд и индиректно към продуктовите „брандове“. Още пове-
че, че публичността чрез медиите има предимството да се възприема като много по-
обективна форма на комуникация от рекламата.[10] Окръжен и Районен съд – Бургас 
редовно информират гражданите за дела с обществен интерес, посредством медиите. 
Регионалните журналисти се чувстват свободни да отразяват и коментират действия-
та на наказателната съдебна система. Осигурява се непрестанен достъп до информа-
ция. Интегрирането на усилията за подобряването на средата, както и за подобряване 
на вътрешната институционална комуникация, е необходимо да се разпознават от ма-
гистратите като истинската цел на съдебната реформа. 

 

 
 

Тази графика изразява комуникационния капитал, с който работят и трябва да 
продължат да развиват двете съдебни институции. Окръжен и Районен съд – Бургас 
изграждат силна идентичност и познаваемост за своите публики, основаващи се на 
смислени взаимоотношения с тях. Постигнати са основните характеристики на 
„бранда“ – припознаване, доверие, сигурност, подкрепа, усещане за качество. Тези 
две съдебни институции проявяват компетентност и отговорност в правораздаването. 
Те са гъвкави и работещи за бързата и лесна информираност на гражданите и доказан 
катализатор на иновации. В изследвания период се проявява професионална органи-
зация на мениджмънта и управлението на двата съда, с решителност, последовател-
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ност и с общи усилия. Публичната комуникация е науката и изкуството да се общува. 
Постига се устойчиво доверие и сътрудничество между организацията и нейните 
публики. За да постигаме целите си, комуникацията ни трябва да се основава на раз-
лични начини на мислене и действие; да поражда оригинални идеи; нови гледни 
точки.  

Изправени пред динамиката на законодателни промени и обществено недоверие, 
магистратите от Окръжен и Районен съд – Бургас проявяват устойчивост и последо-
вателност при отстояване на принципите и гаранциите за независимост на съдебната 
система и фундаменталните човешки права. През последните години, дебатът право-
съдие и морал в контекста на съдебната реформа е във фокуса на обществото, така че 
е важно да се провеждат инициативи, водещи до разбиране на работата и ролята на 
съдиите в процеса на правораздаване; да се водят дебати за уважаване и спазване 
законите на правовата държава. Инициативността приложена от Окръжен и Районен 
съд – Бургас, водят до реорганизация и нова визия на съдилищата, съпътствани от 
осъзната необходимост за отваряне на съдебните институции към гражданите. 
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Abstract: The paper presents the results of an empirical study on strategic issues about the 
development of today’s national economies. Bulgaria's economic potential has been 
explored on the basis of a comparative analysis of the structure of the final use of the 
economies of 25 countries in Europe, including Bulgaria; but also changes in this structure 
during the period 2000-2014 have been assessed and interpreted. The scope of the analysis 
is the structure of the final use of the national economies of 24 of the EU’s countries and 
Norway, assessed in two main aspects – from the point of view of the origin of the products 
and from the point of view of the final use directions. The subject of analysis is the change 
in the structure of the final use as a measure of the potential of the national economy of a 
particular country, and in particular, that of Bulgaria. 
 
Key words: international connectivity, foreign trade, development of national economies, 
final use, economic potential. 

 
 

Уводни бележки 
Докладът представя резултати от емпирично изследване върху въпроси от страте-

гически характер относно развитието на съвременните национални стопанства. Ико-
номическият потенциал на България е изследван на основата на сравнителен анализ 
върху структурата на крайното използване на икономиките на 25 страни от Европа, в 
т.ч. България, и настъпилите изменения в тази структура през периода 2000-2014 г. 
Обект на анализа е структурата на крайното използване на националните стопанства 
на 24 страни от ЕС и Норвегия, оценявана в два аспекта – от  гледна точка на произ-
хода на продуктите и от гледна точка на направленията на крайното използване, как-
то и сечението помежду им. Предмет на анализ е промяната в структурата на крайно-
то използване като индикатор за посоката на промяната във възпроизводствения по-
тенциал на националното стопанство. Тезата, която се лансира и проверява чрез ем-
пиричния анализ, гласи: на съвременния етап в условията на глобализация и региона-
лизация на икономическите процеси и отношения, които снемат политическите гра-

                                                            
1 За контакти: Диана Николова Генкова – главен асистент, доктор, УНСС – София,  
тел.: 02/81 95 669; моб. тел.: +369 888 12 97 53; имейл: d.genkova@unwe.bg, dgenkova@abv.bg. 
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ници пред стоковия, трудовия и капиталовия пазари, повишаването на отвореността 
на едно национално стопанство не води директно до повишаване на икономическия 
потенциал на страната; и конкретно, повишаването на външнотърговската обвърза-
ност не е непременно признак за позитивна промяна във възпроизводствения потен-
циал на икономиката на съответната страна. 

Отвореността на едно национално стопанство не е цялостен (прецизен) измери-
тел на неговия потенциал [3, с.31-42]. Възможно е едно стопанство да е експортно 
ориентирано, без обаче чрез това да се създават предпоставките за ефективно използ-
ване на производствените фактори на територията на страната като необходимо усло-
вие за постъпателното развитие на националните „целеви“ потребности [4, с. 466-
482] Това би означавало, че икономиката работи за „износ“, но при ниска или пони-
жаваща се ефективност на местните производства, което в комбинация с продуктова-
та структура на „вноса“ би повишило външната задлъжнялост на страната. [4, с. 493-
507] Така се създават предпоставки за задържане на жизнения стандарт и произ-
водствено-технологичните условия в страната на ниски нива. Това е твърде вероятен 
случай за практиката на международната икономическа интеграция особено в рамки-
те на ЕС и възможностите за външно финансиране на по-слабо развитите икономики 
от бюджета на общността [3, с. 90-93, 150-199]. От друга страна, при условията на по-
вишаваща се мобилност на капитала от дейността на глобалните компании, не само 
във финансовата му форма, се създават предпоставки за нестабилност на потенциала 
на национално стопанство, особено на по-слаборазвита и по-малка страна, каквато е 
България. Свидетели сме на решения на компании да затворят филиала си в една дър-
жава заради промяна в условията и да преместят дейността си в друга, където се поя-
вяват по-изгодни условия. 

 
Относно методологията на изследването 
Анализът се основава на методологията за изчисляване на макропоказателя БВП 

по метода на крайното използване2. Но тук целта е да се отиде отвъд видимата страна 
(конкретните елементи на БВП, определени по метода3) и да се стигне до самите 
социално-икономическите процеси, с които именно се свързва развитието на една 
страна. Икономическият растеж (мерен главно чрез темповете на нарастване на пока-
зателя БВП) е важен като индикатор за икономическата динамика, но той е важен не 
сам по себе си, а от гледна точка на „възможностите“, които „създава“/измерва, за об-
служване на икономическите интереси в обществото. В частност, при конкретния ме-
тод за изчисляване на БВП (като съвкупност от икономически блага) две от направле-
нията на крайното използване „обслужват“ непосредствено крайните обществени 
потребности (стоящи зад крайното потребление) и самия производствен потенциал 
на обществото (стоящ зад капиталообразуването). Именно това предопределя въпрос-
ният показател да бъде възприет за основен измерител на икономическото развитие 
на една страна (териториална единица). Стремежът тук е да се премине от съвкуп-
ността от икономически блага, формираща БВП (т.е. крайната продукция на нацио-
налното стопанство), към цялата съвкупност от икономически блага за крайно из-
ползване (т.е. тези от национален произход, но и от внос) като по-точен измерител на 
възможностите за задоволяване на „целевите“ национални потребности. 

                                                            
2 За краткост в по-нататъшното изложение за означаване на крайното използване ще се борави 
с абревиатурата КИ. 
3 Например, при въпросния метод за изчисляване на БВП вносът се включва с отрицателен 
знак [1, с.53-55]. 
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На основата на оценката за съотношението между трите направления на крайното 
използване (крайно потребление, капиталообразуване и износ) и особено въз основа 
на оценката за промяната в това съотношение във времето може се правят изводи за 
ориентацията на националното стопанство. Става въпрос за това, към кой тип потреб-
ности и от какъв произход (вътрешни или външни) се ориентира икономиката в след-
ствие на протеклите социално-икономически процеси и в резултат от стремежа на 
стопанските субекти да оптимизират (на индивидуално ниво) използването на произ-
водствените фактори на територията на страната. От макроикономическа гл.т. и от 
гл. т. на обществото като цяло, обаче, интерес представлява посоката на промяната в 
потенциала на националното стопанство да обезпечава развитието на националните 
потребности както по линия на субективния фактор, така и по линия на обективния 
фактор в икономиката. Докато крайното потребление (като направление на крайното 
използване) обслужва пряко развитието на човешкия фактор – носителя на фактора 
труд, брутното капиталообразуване обслужва непосредствено развитието на капита-
ла. Другите два елемента на двата аспекта на структурата на крайното използване 
(направленията на използването и произхода на продуктите за крайно използване) – 
износът и насрещният вектор на вноса – формират един от каналите за включване на 
страните в международната икономическа интеграция (външнотърговския обмен). 

Векторите на износа и вноса „са натоварени“ със специфична роля в икономичес-
кия оборот; те „служат“ за осигуряване на условията за ефективно използване на про-
изводствените фактори на територията на конкретна страна и на тази основа – за 
удовлетворяване на развиващите се обществени потребности. Но тази роля не се реа-
лизира автоматично. От позицията на макроикономическата системата, както и от по-
зицията на микроикономическата система, износът служи на задачата да се оптими-
зира използването на производствените фактори, като се „оттъргуват“ произведени 
на територията на страната, с висока ефективност при използване на производствени-
те фактори материални продукти и услуги, които не намират пазарна реализация на 
националния пазар; от друга страна, от позицията на макроикономическата система 
вносът е натоварен с друга специфична задача – осигуряването на разнообразните 
обществени потребности (в т.ч. потребностите на крайните потребители, но и тези на 
производителите – по линия на текущото производствено потребление, но и на ин-
вестиционното им търсене), проявяващи се на територията на страната, с подходящи-
те материални продукти и услуги, на конкурентни и поносими за купувачите цени. 
Съотношението между износа и вноса е важна характеристика на отвореността на ед-
но национално стопанство, изведена от теорията на международните икономически 
отношения [5, с.12-14]. Но тази характеристика не е самоцелна. Повишаването на от-
вореността на едно национално стопанство е „оправдано“ само ако е следствие от 
реален икономически растеж, зад който стоят разширяващи се мащаби на крайното 
потребление и на инвестиционното търсене в страната. Особен момент обаче е това, 
че този ръст в средносрочен към дългосрочен период следва да е подплатен от пови-
шаваща се финансова осигуреност на двете направления на крайното използване чрез 
ръст на платежоспособност на националното стопанство, а не чрез ръст на задлъжня-
лостта (осигуряване на финансиране от външни източници) [3, с.43-72]. 

Емпиричният анализ проверява две основни хипотези. 1) Промяната в структура-
та на крайното използване на България в средносрочен към дългосрочен период е по-
казателна за посоката на промяната във възпроизводствения потенциал на национал-
ното стопанство. 2) Повишаването на външнотърговската обвързаност на България 
не е непременно признак за позитивна промяна във възпроизводствения потенциал 
на националното стопанство. 
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Методически аспекти на изследването 
Емпиричното изследване се основата на динамичен структурен анализ, проведен 

на сравнителна основа. България е съпоставена с 24 страни от Европа, всички от 
които без Норвегия са членове на ЕС. Изследван е периодът 2000-2014 г., като са 
използвани данни от симетричния междуотраслов баланс, обработени и публикувани 
в WIOD’20164. Структурата на крайното използване е анализирана и оценена в уточ-
нените две основни направления, а именно: крайното използване на страните от наб-
людаваната съвкупност от гл.т. на произхода на продуктите (национално произ-
водство и внос); крайното използване на страните от гл.т. на направления на из-
ползването: крайно потребление, брутно образуване на капитал, износ; както и сече-
нието помежду им. Специално внимание се отделя на структурата на вноса за крайно 
използване при разпределението му между крайното потребление и капиталооб-
разуването в страната. Изследва се интензивност на структурните изменения, както и 
структурните различия на България спрямо другите страни от изследваната съвкуп-
ност по структурата на общо крайното използване по направления и по структурата 
на крайното използване от национален произход по направления на използването. 

 
Резултати от изследването и тяхната интерпретация 
Периодът 2000-2014 г. се характеризира с интензивни изменения в структурата 

на крайното използване на България. Настъпили са съществени промени и в двата из-
следвани аспекта. България е с едни от най-високите стойности на интегралния 
коефициент за структурни изменения (ИКСИ) [2]5, изчислен по отношение на 
направленията на КИ. При общо КИ от национален произход и от внос България е на 
3-то място в съвкупността (коефициент от 0,1892), докато при КИ само на продукти 
от вътрешно производство страната ни е на 2-ро място (коефициент 0,2362) /вж. 
графика 1, а и б/. И за общо КИ и за КИ от национален произход най-динамичен е 
бил подпериодът 2005-2010 г. За България това периодът на включване в ЕС. И за 
двата аспекта на структурата на КИ по направления най-слабодинамичен е бил под-
периодът 2010-2014 г., който съвпада със световната икономическа криза. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 World Input-Output Database - Инициатива, финансирана по Седма рамкова програма на ЕК и 
Организация на Нидерландия за научни изследвания (Netherlands Organization for Scientific 
Research). 
5 Коефициентът се изразява с неотрицателни числа, стойността му е нормирана в интервала  
(0; 1) и позволява да се характеризират комплексно настъпилите във времето структурни 
изменения в дадена съвкупност, както и за оценка на разликата между обекти по отношение на 
конкретен тип структура. В случая е използван в първия вариант, по формулата: 

	 	
∑

∑ 	∑
, където i – подсъвкупност на изследваната съвкупност, т.е. отделен компо-

нент на КИ, които са 3. Така i = 3; Vt – относителен дял на i-ти компонент на КИ през крайната 
сравнявана година t (2014 г.); V0 - относителен дял на i-ти компонент на КИ през базисна 
година t0 (2000 г.). 
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Графика 1: ИКСИ в КИ по направления на използването, 
(2014/2000 г.) 

                 а)                                                                           б 
 

Бележка: Собствена разработка по данни от симетричния МБ на WIOD’2016 
 

Както личи от фигурите на графика 1 (а и б), за целия период най-голямо измене-
ние в структурата на КИ по направления на използването са отбелязали относително 
по-слабо развитие страни в наблюдаваната съвкупност, сред които е и България. Но 
каква е била посоката на промяната и дали тя е еднаквозначима за отделните страни 
от гл.т. на възможностите за обслужване на „целевите“ национални потребности? 

През изследвания период България трайно е повишила дела на износа си, но за 
сметка на намаляване на дела както на крайното потребление, така и на капиталооб-
разуването. Промяната е в синхрон с идентифицираната общо за изследваната съв-
купност от страни тенденция към повишаване на дела на износа за сметка на намаля-
ване на дела и на двата други компонента на КИ. При това, тази посока на промяната 
се наблюдава и при двете оценки за структура на КИ по направления: при КИ общо 
на продукти от национален произход (НП) и от внос и при КИ само на продукти от 
НП. Но за България промените са по-драстични и в неблагоприятна посока, както 
личи от данните в таблица 1 (а и б). 

 

Таблица 1: Структура на крайното използване по направления на използването за 
България и съвкупност от 25 страни от Европа, в т.ч. България. 

 

а) 

КИ общо (от НП и внос / КП БОК Износ общо 

Съвкупността*
2000 г. 57,86 17,26 24,88 100 
2014 г. 56,02 14,32 29,66 100 

България
2000 г. 60,92 13,58 25,51 100 
2014 г. 48,76 13,16 38,08 100 
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б) 
КИ от НП КП БОК Износ общо 

Съвкупността*
2000 г. 56,4 15,5 28,1 100 
2014 г. 54,0 12,7 33,4 100 

България
2000 г. 59,34 11,86 28,80 100 
2014 г. 44,51 10,63 44,86 100 

Бележки: собствена разработка по данни на WIOD’2016. 
*Дяловете на компонентите на КИ са изчислени като претеглена величина. 

 
При структурата на крайното използване от гледна точка на произхода на про-

дуктите измененията за България са в посока трайно понижаване на дела на вътреш-
ното производство за сметка на увеличаване на дела на вноса. Тенденцията е в проти-
вовес на общата за съвкупността: а именно, към повишаване на дела на продуктите 
от национален произход и намаляване на дела на вноса в КИ. България е една от две-
те страни в наблюдаваната съвкупност (другата е Полша), които регистрират после-
дователни спадове на дела на вътрешното си производство и през трите наблюдавани 
години след 2000 г. /вж. графика 2/ При съпоставката между първата и последната 
година на изследвания период се идентифицират още 5 страни, които бележат общо 
понижение на нивото на вътрешното производство в КИ. Това са: Швеция, Словакия 
и (макар и минимално) Литва, Финландия и Франция. 

 

Графика 2: Ниво на вътрешното производство в крайното използване на 25 страни от 
Европа, за отделни години на периода 2000-2014 г. (в %) 

 

 
 

Забележка: собствена разработка по данни на WIOD’2016. 
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При структурата на КИ от внос се регистрират слените изменения. Специфично 
за България (и Словакия) е това, че в относително по-висока степен спрямо другите 
страни от ИЕ е използвала вноса за обслужване на крайното потребление. Респектив-
но, капиталообразуването от внос е било на относително по-ниско ниво спрямо това 
на другите страни от ИЕ, но и спрямо нивото за наблюдаваната съвкупност като цяло 
/вж. графика 3/. 

Делът на крайното потребление във вноса за КИ на България, макар и слабо да се 
понижава за целия период, се запазва на относително по-високо ниво (от 73,12% през 
2000 на 72,63% през 2014 г.) спрямо това в другите страни от съвкупността. От друга 
страна, делът на брутното образуване на капитал във вноса за КИ на България макар 
и да се повишава, се запазва на относително по-ниско ниво и под средното за съвкуп-
ността. Което означава, че въпреки ниското технико-технологично ниво на вътреш-
ните производства, България не е използвала вноса за технологично обновление, а е 
разчитала главно на продукти от местен произход. За изследвания период вносът на 
България за КИ слабо се е преориентирал към капиталообразуването за сметка на 
крайното потребление, но крайният ефект не може да се оценява като благоприятен. 
Повишава се делът на вноса в капиталообразуването, но и в крайното потребление. С 
други думи, повишава се зависимостта на „целевите“ национални потребности и осо-
бено на крайното потребление на България от външни производства. Общият ефект 
от това намира израз в трайното повишаване на дела на вноса в КИ на България за 
сметка на понижаването на дела на националното производство. 

 
Графика 3: Макроструктурното съотношение „крайно потребление – брутно 
образуване на капитал“ при вноса за КИ през 2000, 2005, 2010 и 2014 г.* 

 

 
Забележка: собствена разработка по данните на WIOD’2016. 

*Страните са подредени по дела на КП за 2014 г. 
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ки страни без Норвегия са членове ЕС. Самата Норвегия има спогодби за облекчени 
външнотърговски отношения с ЕС. Идентифицираната в края на изследвания период 
по-висока външнотърговска обвързаност на България обаче не е съпроводена от по-
зитивна промяна във възпроизводствения потенциал на националното стопанство.  

 
Изводи и заключение 
Резултатите от сравнителния анализ върху структурата на крайното използване 

от двете гледни точки – произход на продуктите и направления на тяхното използва-
не – емпирично потвърждават лансираната в доклада теза. Конкретно за България ем-
пиричният анализ разкри, че в периода 2000-2014 г. се е задълбочила външнотъргов-
ската обвързаност на страната, но това е станало за сметка на намаляване на дела на 
вътрешните производства и разширяване на дела на външните производства в край-
ното използване на страната. В периода 2000-2014 г. икономиката на България се е 
преориентирала към външни потребности, но отраслово-технологичната и продукто-
вата специализация е резултирала в ръст на износа, който не е бил достатъчен, за да 
компенсира ръста на вноса за обслужване на „целевите“ национални потребности. 

Ако икономиката на една страна „се отклони“ от „целевите“ си национални пот-
ребности и особено от тези по линия на крайното потребление, съсредоточавайки се 
върху външни такива, като за обслужване на националните потребности започне да 
разчита все повече на вноса, това би означавало, че извършваната стопанска дейност 
на територията на страната се превръща в самоцелна, подчинена на тесни частни ин-
тереси, и в този смисъл – в изкуствено развивана. Това би нарушило „естествената“ 
връзка между двете функции на обществото (производствената и потребителската) и 
би възпрепятствало процеса на развитие на потенциалите на двата производствени 
фактора (субективния и обективния). 

Един още по-точен измерител на продуктивността на националното стопанство и 
промяната във възпроизводствения му потенциал през структурата на използването 
на продуктите е структурата на използване на общо набавените продукти, с включва-
не и на междинното потребление като компонент. Но това направление на анализа е 
предмет на друго изследване. 
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КОРПОРАТИВНИЯТ САЙТ В КОМУНИКАЦИЯТА  

НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА  
НА МАСОВО ДОСТЪПЕН ИНТЕРНЕТ 

 

Пламен Атанасов Атанасов 
 

BULGARIAN ENTERPRISES AND THE CORPRRATE SITE, IN 
THE CONTEXT OF THE MASS-ACCESSIBLE INTERNET 

 

Plamen Atanasov Atanasov, PhD 
 
 
Абстракт: Въпреки високата степен на използване на интернет, до този момент 
употребата на корпоративен сайт от предприятията у нас значително изостава 
от средното за Европа. Разликата ясно се откроява при малките и средните орга-
низации. В този план пропуските са стратегически и се отразяват негативно върху 
визията, мисията и присъщото поведение на малките и средните предприятия. В 
духа на промените към информационно общество, регистрираните у нас специфики 
налагат насочване на вниманието към преосмисляне на онлайн комуникационната 
политика, свързана със спечелването и поддържането на доверие със заинтересова-
ните публики.  
Ключови думи: корпоративен сайт, малки и средни предприятия, интернет, инфор-
мационно общество 
 
Abstract: Despite the ubiquitous use of Internet in the country, on average, Bulgarian 
enterprises lag significantly behind their European counterparts, in terms of utilising the 
benefits of the corporate site. This is clearly visible in small and medium organisations. 
Thus, any shortcomings in that regard are strategical hindrances with a negative effect on 
the vision, the mission and the intrinsic character of small and medium enterprises. In light 
of the striving towards an informational society, the registered traits in Bulgaria highlight 
the need for reconsideration of the online communicational policy regarding earning and 
maintaining the trust of the engaging audience. 
Key words: corporate site, small and medium organisations, Internet, informational society 

 
 

Въпреки масовата употреба на интернет, у нас предприятията използват корпора-
тивен сайт в значително по-рядко от тези в останалите европейски страни. Разликата 
ясно се откроява при малките и средните организации. Подобно разминаване е забе-
лежимо и в електронната търговия. Пренебрегването на корпоративния сайт е инди-
катор за наличие на значимо несъответствие в обвързаността организация-заинтере-
совани групи. То показва както проблеми по осигуряването на необходимия ресурс за 
поддържане на онлайн базирано комуникационно присъствие, така и някои локални 
специфики на публичността. Сред тях са  навикът и висока лоялност към традицион-
ните магазини, възрастта и икономическата заетост на интернет потребителите.  
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Според вторичния сравнителен преглед на достъпни статистически данни и на 
някои примери, у нас, при малките и средните предприятия значително се изостава от 
възможностите за придаване на медийни функции на организационната уеб страница 
и от използването ѝ за активен диалог с аудиторията. Така страда и активното под-
държане и управление на репутацията на предприятието. В нашето съвремие на нап-
реднала глобалност и на интензивно общуване такива пропуски не са безобидни. 
Промените към информационно общество налагат и насочване на вниманието към 
преосмисляне на онлайн комуникационната политика за спечелване и поддържане на 
доверие. Появява се съществено противоречие: От една страна, почти цялото населе-
ние на страната ползва интернет, от друга – само големите организации използват 
този комуникационен канал за репутационното си утвърждаване. Това прави основа-
телно допускането, че фактори като БВП и медийната свобода също влияят върху по-
добно разминаване. Това обстоятелство отрежда съществена актуалност на предмета 
на настоящата разработка, който е ограничен до връзката корпоративен сайт/ при-
съствие на организацията в обществото. От гледна точка на търговските предприятия, 
а и според някои потребители (напр. блогърите), за общуването със заобикалящите 
публики притежаването на собствен сайт е благоприятна перспектива в реализи-
рането на медийни функции. Един от нерешените все още въпроси е дали възникна-
лата, онлайн базирана реалност е необходимост или само възможност за организа-
циите в нашето съвремие и в нашата страна.  

 
Корпоративният сайт и компаниите 
След създаването на HTTP протокола, през началото на 90-те години на миналия 

век се появяват първите сайтове в Голямата мрежа. За по-малко от десетилетие въз-
никва глобално разширение на комуникационното пространство, където са надхвър-
лени тесните технологични измеренията на свързаността и където идеите се разпро-
страняват със светкавична спрямо познатото до онзи момент бързина. Променят се 
както междуличностната, така и масовата комуникация. Обстоятелството няма как да 
остане извън погледа на организациите, които имплицитно са обвързани с необходи-
мостта да утвърждават в публичността стратегическия характер на своите мисия, ви-
зия и присъщо поведение. В този ракурс притежаването на собствен сайт в интернет 
се очертава като неотложно изискване за виталност и адекватност на корпоративното 
присъствие в днешното общество. В същата посока е привлекателен още един аспект: 
Лекотата, с която в уеб пространството се генерира масово достъпно съдържание по-
вишава неимоверно степента на медиатизация в обществото. Доколкото медиатиза-
цията се утвърждава като израз на тясно, симбиотично взаимоотнасяне на личността 
и медиите в едно общо ежедневие, пред компаниите, пред техните партньори и пред 
потребители се открива общ ракурс за адекватно реагиране спрямо заобикалящата 
среда. Това означава не само канал за бързо осведомяване, но и ниша за целенасочено 
развиване на медийни функции [15], т.е. за създаване и поддържане на стройна ауди-
тория, която, макар и не винаги лоялна, разбира и активно участва в утвърждаването 
и поддържането на стратегическия облик на предприятието. Подобна активност над-
хвърля далече рекламните форми на комуникация и е ефективен и ефикасен компо-
нент от корпоративната социална отговорност. Определението, че „Корпоративната 
социална отговорност (КСО) (corporate social responsibility – CSR) е политиката на 
компанията по отношение на социума, целяща възможно най-доброто вписване в 
публичните режими на обществената ангажираност“  [4]  показва,  че  корпоратив- 
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ният сайт придобива качествата на неизменна черта от организационното присъствие 
в нашето ежедневие.  

Това потвърждава и класацията в авторитетното списание Форбс за 2018 г. В нея 
корпоративните сайтове на първите компании в света са подредени по ред критерии: 
качество на съобщенията, активен и работещ контакт, функционалност спрямо потре-
бители, инвеститори, медии, търсещи работа и т.н. [17]. Внимание привлича особе-
ността, че разработчиците на класирания на първо място сайт на фармацевтичната 
компания GSK (GlaxoSmithKline) акцентират върху предимството, което осигуряват 
хипер връзките към уеб страниците на регионалните подразделения на фирмата [17]. 
Фактът лесно се свързва със значението на локалните особености в глобалния свят  
(т. нар. глокализация), но и показва, че местата, където в повечето случаи е основното 
действие на едно малко и средно предприятие, не остават встрани от водещите иконо-
мически интереси. 

 
Корпоративният сайт в предприятията у нас и в ЕС 
Данните на Евростат подсказват, че фирменият сайт е част от напредъка на фир-

мата. В днешните условия на все по-доминиращи информационни зависимости всяко 
предприятие малко или много е изправено пред необходимостта от реализиране на 
медийни функции при организирането на отношенията си със заобикалящата го ауди-
тория [15]. Такова съждение е вярно, но ... само за водещите по икономическо разви-
тие и свобода на словото страни. Данните показват, че през 2018г. в Норвегия, която 
за 2019 г. е класирана от организацията „Репортери без граници“ [16] на първо място 
по медийни свободи, 78% от предприятията притежават собствена корпоративна 
страница. На второ място е Финландия, с 96% , на трето – Финландия, с 92% и т.н. За 
нашата страна това съпоставяне изглежда така: медийна свобода – 111 място, пред-
приятия с корпоративна страница – 51% [14].  

 
Оказва се, че почти всички от големите компании поддържат корпоративен сайт, 

докато при малките и средни предприятия такъв комуникационен канал за разпро-
страняване на съобщения използват едва половината от фирмите. Според данните на 
НСИ, у нас интернет сайт притежават едва 49% от предприятията, в които заетите ли-
ца са между 10 и 49 на брой. За тези с 50-249 служители, отношението е 74%, а за по-
големите организации – 88%. [6]  

Обстоятелството рефлектира и върху цялата визия на българските компании в 
киберпорстранството. Докато в ЕС за 2017 г. 96% от предприятията имат свързаност в 
интернет, за страната ни тази стойност е 89%. [12]  

Подобна е и картината на прилагането на социалните онлайн платформи като 
поле за реализиране на транспарентност и динамична обратна връзка със заинтересо-
ваните групи. В пространството на популярните теми се говори, че в социалните он-
лайн мрежи се споделят и прокарват значителна част от водещите настроения от 
дневния ред на обществото. От гледна точка на предприятията данните показват 
друго: Докато през 2017 г. в Европа относителният брой на компаниите, които използ-
ват социалните онлайн мрежи за реклама е 17%, у нас той е едва 4%, като за 2016 г. е 
бил 5%. [11]  

На фона на повишената интензивност на комуникацията в интернет остава стра-
нен и фактът, че нашите малки и средни предприятия не използват активно, колкото 
се очаква и възможностите за електронна търговия. На фона на общата картина, че за 
2018 г. в ЕС около 17% от оборотите се реализират по електронен път, у нас този 
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показател е едва 5%. [13] Според данните на НСИ [7] за 2018 г. 8,1% от предприя-
тията са имали онлайн поръчки (продажби), като стойността за тези със заети лица 
между 10 и 49 е 7, 1%, от 50 до 249 – 11,5% и за по-големите – 15,4%. В същото време 
изглежда по-логично малките, отколкото големите компании да използват за търговия 
евтините и бързи комуникационни канали на Мрежата. При всички съображения, от 
гледна точка на производителя електронната търговия изглежда по-лесна за организи-
ране от традиционния магазин.  

 
Причините – дискусия 
Показаното разминаване привлича и научен, и практически интерес по ред при-

чини. Сред тях е обстоятелството, че у нас почти всеки използва онлайн комуника-
цията. Според НСИ [5], за 2018 г. 72,1 % от домакинствата имат онлайн достъп, но 
данните на Евростат показват, че лицата, които са активни в интернет у нас са 65%, 
докато средната стойност за ЕС е 85% [10]. 

Вероятно обяснение на обстоятелството е допускането, че малките и средни ком-
пании не разполагат се необходимия ресурс за ефективното и ефикасно присъствие в 
уеб пространството. По тази причина те се оказват в състояние на неустойчива конку-
ренция спрямо големите участници в ансамбъла на онлайн общуване. Тези „големи 
играчи“, съзнателно или не, и създават, и преодоляват информационния хаос, като 
поддържат мощни сайтове, достъпът до които е насърчаван в трансмедийното поле на 
масовата комуникация, оптимизиран е чрез мощния инструментариум на SEO и 
SERM и всичко това ги позиционира на предни позиции в който и да е интернет 
браузер. Подобна активност далече надвишава обичайните рекламни механизми и 
тясно се доближава до пропагандните техники за убеждаване. 

При такава интервенция се задействат чисто психологически механизми. Данните 
на изследване, проведено сред студенти от България, Румъния и Франция [9] показ-
ват, че по време на колизия в публичните отношения, която застрашава репутацията 
на организацията, хората търсят информация за случващото се първо в сайтовете и 
платформите на социалните онлайн мрежи. Реакцията е израз на ориентировъчен 
рефлекс, предизвикан от промените в заобикалящата среда и на естествената човешка 
склонност към търсене на адекватна, или поне навременна информация за заобикаля-
щата среда. На този фон е основателен въпросът: Кои са причините, поради които 
половината от малките и средни предприятия не използват онлайн базирания канал за 
комуникация? 

 

Поне частично, като възможни причини се очертават: 
 неразбиране на ролята на комуникацията в интернет, като път за реализация 

на КСО 
 липсата на средства и съответно – възможности за поддържане на корпора-

тивен сайт; 
 спецификата на публичността в страната ни  
 
1.1. Неразбиране на ролята на корпоративния сайт за реализация на КСО 
Подобна хипотеза не е особено привлекателна, тъй като едва ли съществува пъл-

ноценно функционираща организация, в която авторитарният стил на управление 
елиминира фактора отношение между околните и работещите вътре в предприятието. 
Двете въпросни подмножества на заинтересованите и/или засегнати от дейността на 
предприятието групи са определящи за корпоративната репутация, а от там и за съот-
ветното доверие. Доверието е форма за намаляване на комплексността в обществено-



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

272 

то отношение към организацията [1], а репутацията е израз на социалната перцепция, 
т.е. на начина, по който социумът възприема компанията или институцията. Не е до-
пустимо пренебрегване на тези зависимости, тъй като поради перцептивния си харак-
тер те се проектират от публичността върху виталността на корпоративния субект. От 
една страна потребители и партньори изграждат и реализират определено, блокиращо 
или насърчаващо отношение към предприятието, а от друга – чрез междуличностна-
та, професионално необвързана комуникация на работещите, това отношение се ин-
дуцира вътре в компанията [8]. Така организациите с позитивна репутация се ползват 
с високо доверие и това им позволява по-активна, а в някои отношения и доминираща 
роля при разпределянето на обществения ресурс [2]. Такива компании получават по-
лесен достъп до финансиране, разчитат на лоялност от страна на заинтересованите 
групи и т.н. [2] Подобен капитал не е пренебрежим и едва ли недооценяването на кор-
поративните сайтове е оправдано. 

 
1.2. Липсата на средства и съответно – възможности за поддържане на корпо-

ративен сайт 
В тази перспектива се очертава поредица от паралелно действащи причини. 

Вероятно най-мащабната от тях е фактът, че с милиардите си сайтове интернет гене-
рира необичаен за досегашните ни разбирания хаос от разминаване между време и 
пространство, между факти и аргументи, между реалност и виртуалност и т.н. На фо-
на на тази екстравагантна картина се оказва, че емитирането на съобщения е далече 
по-лесно от насочването на вниманието на аудиторията към определен фокус. Дори 
рекламата, разчитаща на ударно масово разпространение усеща този ефект на кому-
никационното развитие. Привличането на интереса към фирмените новини изисква 
креативност и постоянство, а корпоративният сайт е една такава възможност. В също-
то време, създаването на фирмена страница изглежда е най-нересурсоемката част от 
стремежа за общуване със заинтересованите публики в новата информационна реал-
ност. 

Притежаването на корпоративен сайт изисква най-вече поддържане на активен 
медиен диалог с аудиторията, а това означава отговорно оптимизиране (прилагане на 
механизмите SERM и SEO) и компетентно в комуникационно отношение изграждане 
и публикуване на съобщенията. За да бъде ефективен, корпоративният сайт следва да 
бъде превърнат в своеобразна медия от нов тип. Всичко това изисква средства, но не е 
сигурно, че малките и средни предприятия са в състояние да заделят такива. Така 
корпоративното онлайн присъствие сякаш се концентрира в ръцете на специфични, 
големи комуникатори. Проблемът е, че подобно концентриране стеснява общуването 
между малките и средни предприятия и техните клиенти и партньори. Възниква и 
особен негативизъм към въпросното развитие, който не е лишен от рационалност. 
Малките и средните компании, се изправят и пред друг репутационен проблем, какъв-
то е невъзможността за използването на публичното осведомяване за брандиране на 
отношенията с потребителите на предлагания продукт или услуга [3]. Липсата на 
бранд, т.е. на висока степен на лоялност между клиенти и предприятие, е еднакво ув-
реждаща и за двете страни. Данните показват една вероятна рефлексия на последици-
те от това обстоятелство: Електронната търговия на малките и средни предприятия в 
някои страни, сред които е и нашата, не е развита колкото в напредналите в икономи-
ческо отношение държави.  

Пример е туристическият бранш, в който присъствието на малки и средни фирми 
е широко застъпено. В същото време съществена част от малките хотели и къщите за 
селски туризъм са откриваеми предимно през големите платформи за търсене и ре-
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зервиране на места (от чисто търговски съображения имената им не са споменати). За 
доста такива обекти търсенето на корпоративен сайт не отвежда към първите позиции 
в интернет търсачките (нещо, което лесно се проверява). Основателно е допускането, 
че такъв или не съществува, или не се поддържа адекватно на потребителското търсе-
не. Големият портал не е заместител. Той дава информация за цени и дори някакви, 
неизвестно от кого администрирани потребителски отзиви, но както показват и цити-
раните критерии от класацията на Форбс, цените и плащането не са достатъчни за 
пълноценно общуване дори и в общество с повишен информационен характер на от-
ношенията, каквото е днешното. 

 
1.3. Специфичната публичност в страната 
През последните години медийната среда у нас традиционно се свързва с факта, 

че според организацията „Репортери без граници“, свободата на медиите ни се реди 
сред втората стотица държави в света. За 2019 мястото е 111-то [16]. Такава позиция 
показва, че страдат както доверието в каналите за масова комуникация, така и въз-
можността за използване на тези канали за електронна търговия или за разширяване 
на социалната взаимосвързаност в обществото.  

 
Перспективи за решаване на проблема 
Както показват статистическите данни, стечението на всички показани обстоятел-

ства отрежда незавидно положение на малките и средни предприятия. Затруднена е 
както онлайн връзката им със заинтересованите групи, така и възможността им за 
разширяването на влиянието сред латентните, т.е. неактивните, но наблюдаващи по-
ведението и социалната визия на компаниите групи. 

Първото възможно решение за изход от създадената ситуация е нарастването на 
покупателната способност на населението, която води и до развитие на предприя-
тията, особено на малките и средните. Последицата от това е по-убедително нарежда-
не на страната ни сред успешните европейски държави. Очакването е, че тогава броят 
на корпоративните сайтове на малки и средни предприятия ще нарасне.  

Втората възможност е в медийната свобода и в повишаването на интереса на по-
голям брой компании, вкл. и не чак толкова големите, към изграждането и поддържа-
нето на собствена публична трибуна за новини. В това отношение зависимостта е 
твърде семпла. От една страна: без икономически напредък, малките и средни пред-
приятия трудно реализират свой сайт и адекватна на днешните взаимоотношения кор-
поративна комуникация. От друга: без корпоративен сайт, без активност в социалните 
онлайн платформи и лишени от възможностите за електронна търговия, малките и 
средни предприятия съществено са затрудняват в напредъка си.  

Налага се заключението, че развитието на проблема не зависи единствено от за-
интересованите групи или от предприятието, а и от състоянието на обществените 
отношения и активност. 

Влиянието на глокалните фактори върху дейността на неголемите фирми е трудно 
за прогнозиране. Макар и удобно за малките и средни производители, в гъсто населе-
ната Европа, където традиционните магазини са част от културата и бита на населе-
нието, електронна търговия едва ли е свързана с особено висока потребност от страна 
на потребителите. В същото време, използването на корпоративен сайт е не по-малко 
актуално за сверяване на социалната значимост във визията и поведението на компа-
нията с очакванията на заинтересованите групи, а също и за бърза двупосочна свърза-
ност с публичността. Такава функционалност обаче зависи от още един фактор – 
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медийната свобода или по-точно от усещането у аудиторията, че медиите осведомяват 
адекватно. 

Проблемната перспектива включва и увереността в стабилното функциониране 
на софтуерните решения за фирмените страници. Използването на облачни структури 
и др. подобни спестява финансов ресурс и време, но многото вируси, хакери,  неетич-
ни и нерегламентирани форми за оптимизиране на позиционирането в браузърите, 
СПАМ-ът и др. са все още трудно разрешими или неразрешими проблеми. Защитата 
от такива интервенции се оказва по-ресурсоемка от създаването на самия фирмен 
сайт и все повече се оскъпява. Това постепенно отдалечава корпоративния сайт от ин-
струментариума на малките производители, които намират все по-малък смисъл в 
това да създават нещо, в чиято поддръжка не могат да бъдат сигурни.  

 
Заключение 
 

В нашето ежедневие корпоративният сайт активно се утвърждава като съществе-
на част от комуникацията на организациите. Практиката показва, че малките и средни 
предприятия изпитват известни затруднения при справянето с това предизвикателство 
на съвремието ни. 

От различията в степента на усвояване на възможностите за адекватно на общест-
вените процеси използване на фирмена интернет страница, между малките и средни 
предприятия у нас и в чужбина се вижда повишена роля на фактори, сред които: 

- комуникацията в интернет, като част от пътищата за реализиране на колективна 
социална отговорност; 

- липсата на средства и съответно – възможности за поддържане на корпоративен 
сайт; 

- специфичността на публичността и свободата на словото в различните държави. 
В тази връзка повишаването на медийната свобода е определящо и за неголе-
мите предприятия у нас. 

 

Съществена роля за разширяването на организационната комуникация в кибер-
пространството изпълняват състоянието и потребностите на гражданското общество, 
както и степента на предсказуемост и защитеност на каналите за пренос на информа-
ция в интернет. Това означава, че развитието на процеса зависи от множество, 
взаимно необвързани компоненти от информационните изменения в публичността.  
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Анотация: Лидерството се счита за един от ключовите фактори, от които зависи 
успехът на една организация, функционираща в условия на несигурност. Въпреки го-
лемият брой изследвания в тази област, съществуват редица въпроси, явления и 
взаимоотношения между „променливите”, които следва да бъдат анализирани и 
коментирани. Постиженията на екипа, а и на организацията като цяло, от една 
страна се предопределят до голяма степен от ръководните решения, но от друга, 
от действията на лидера. Въпросите за техните качества и роля в организацията 
се дискутират непрекъснато. Изградени са множество теоретични образи за пер-
фектния ръководител и лидер, който да допринесе за най-добрите резултати. Въп-
реки това, все още не може да се даде категоричен отговор кой от тях е по-
ефективен със своите решения.    

Ключови думи: лидерство, лидер, ръководител, екипност, организация 
 
Abstract: Leadership is considered to be one of the key factors on which the success of an 
organization operating under conditions of uncertainty depends. Despite the large number 
of studies in this area, there are a number of issues, phenomena and relationships between 
the "variables" that should be analyzed and commented. The achievements of the team and 
of the organization as a whole, on the one hand, are largely predetermined by the 
leadership decisions, but on the other by the actions of the leader. Questions about their 
qualities and role in the organization are being discussed continuously. Many theoretical 
images of the perfect leader and leader have been built to contribute to the best results. 
However, it is still not possible to give a definite answer as to which one is more effective 
with their decisions. 

Key words: leadership, leader, manager, teamwork, organization 
 
 

Потребността от екип е твърде подценявана, независимо че има всеобщо призна-
ние. Многобройни са примерите за личности, които жънат успехи в рамките на своя 
екип, но извън него те претърпяват провал. Екипът се е утвърдил като най-важният 
инструмент на човешката еволюция. Поради тази причина е необходимо да се обръ-
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ща все по-голямо внимание на важността на екипа и по-точно на неговото развитие, 
качества, опит, квалификация, поведение, мотивация, на неговия подбор и постиже-
ния. Екипът е система за професионалното и човешкото себепознаване, личностен 
растеж и съзряване, интегриране на умения и ресурси, автентично себеизразяване и 
самоутвърждаване, анагажиране с процеса на организационното развитие. В него се 
обединяват всички необходими и взаимно изключващи се качества, които не бихме 
могли да открием в нито един човек. Той е онзи инструмент, с който организацията 
поддържа или увеличава своя успех, а не отделната личност. Екипната работа си ос-
тава най-голямото конкурентно предимство, защото е едновременно толкова могъща 
и толкова рядко срещана [9, 7]. 

Едно от най-важните условия за създаване на екип е готовността за екипна рабо-
та. Но неговото изграждане е не е лесно, тъй като възникват редица проблеми, 
затрудняващи този процес. Обединяването на хора с различна квалификация, образо-
вание и качества се оказва от една страна непосилна задача, но от друга, се явява 
плюс, понеже всички членове на екипа ще се конкурират, балансират и допълват ед-
новременно.  

Когато става дума за екипна атмосфера, всеки предпочита тя да е приятелска, 
задружна и сплотена. Тя се отнася до взаимоотношенията между участниците в екипа 
по отношения на общата работа, общата задача и общата цел, които екипът трябва да 
постигне. Екипната работа се върши от всички заедно и едновременно, защото тя е 
по-мащабна и комплексна от обичайното. Зависимостта и съпричастността между 
участниците, когато работят за изпълнение на общата цел, е важна отличителна черта 
на екипа. Но не трябва да се гледа на екипа като на универсален метод за решаване 
на всички възникнали предизвикателства, а той трябва да се използва в случаите, ко-
гато проблемите са сложни и е необходимо да се изработи групово решение по 
проблема.   

Може да се каже, че постиженията на екипа се предопределят до голяма степен 
от ръководните решения и действия от една страна, и от действията на лидера, от 
друга. Едно от най-важните правила в мениджмънта гласи: „Ще съдят за вас по ваши-
те действия, не по вашите думи, а вашите действия ще бъдат примерът, който вашият 
екип ще следва”[11, 33]. От друга страна, решаващият фактор, който разграничава 
сплотения и успешен екип от средно добрия, е поведението на лидера. Лидерите на 
сплотените и ефективни организации показват поведение, в което се открояват чети-
ри характерни черти – компетентност, загриженост, уважение и съпричастие[10]. 
Всичко това ни дава основание да твърдим, че от ръководителя и лидера в екипа за-
висят както настроенията на работещите в организацията, така и качеството на тяхна-
та работа.  

„За да отговори адекватно на предизвикателствата на времето, съвременният ме-
ниджър в своя път на развитие непрекъснато възприема нови идеи, обединява подхо-
ди, търси стратегически алтернативи. По този път обръща поглед и към лидерство-
то”[8, 59]. Лидерството е една от често дискутираните области в управленската 
теория и практика, а редица традиционни схващания за качествата и поведението на 
лидерите се поставят под въпрос. Независимо, че са налице голям брой изследвания в 
тази област, съществуват редица въпроси, явления и взаимоотношения между „про-
менливите”, които следва да бъдат анализирани и коментирани. В нарастващата 
сложност на света, в който живеем днес, предизвкателствата и възможностите пред 
лидерите, както и пред тези, които са заети с тяхното развитие, са изключително го-
леми. Разглеждайки отделните концепции, по мнението на някои изследователи ли-
дерството е един от най-изучаваните и най-малко разбираните феномени[15, 3]. По 
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данни на B. M. Bass „думата „лидерство” за първи път се използва в текстове за по-
литическо влияние и контрол на английския парламент през първата половина на 
деветнадесети век“[14, 19-31]. Лидерството може да се разглежда като водачество, 
което „представлява способността да убеждаваш другите да се стремят ентусиазира-
но към постигане на поставените цели“[7, 316]. Някои наши автори считат, че „ли-
дерството е способност да се влияе върху индивиди и групи хора, подтиквайки ги да 
работят за достигане на някаква цел“[1, 261]. От друга страна, някои автори[12, 51] 
считат, че лидерство предполага не само способност да въздействат с идеите си и 
примера си на останалите, то съдържа и един втори елемент – морален елемент, пред-
полага позитивни морални ценности. От това следва, че може да се разграничи тясно 
и широко значение на понятието за духовно лидерство: а) тясното е на морален ли-
дер, който задава чрез поведението си определени образци на поведение и има после-
дователи, хора, следващи тези образци; б) широкото предполага лидер, задаващ мо-
рални, идеологически, познавателни ориентири, който обединява голяма група от хо-
ра около общи идеи, знания, ценно сти, задава рамките на отношението сакрално, 
профанно, въплъщава в себе си най-висши ценности и възприемането на тези ценнос-
ти обединява хората около общи правила на поведение и възприятия на света. С пра-
во може да се каже, че „лидерът е материализиран, персонофициран израз на единст-
вото на цели, мисли, интереси, чувства на групата и като такъв се превръща в опора 
за нейните членове“ [3, 70]. Лидерът би заработил заедно със своя екип, за да се реа-
лизират във възможно най-голяма степен поставените цели.   

От така представените отделни концепции се вижда, че лидерството е явление от 
света на отношенията между хората в групата. Първо, когато възникне обща работна 
задача, групата реагира като излъчва лидер. Второ, лидерството е групова функция и 
не може да бъде по независим начин различно от културата(в смисъл на роли и нор-
ми), която групата установява на основата на съзнаваните и несъзнаваните приноси 
на участниците и обмена между тях чрез психичния им живот. Трето, лидерството 
винаги има едно главно предназначение: то е свързано с промените в групата – 
трансформацията и развитието – и основният му принос е да им придаде смисъл, кой-
то да обслужва и участниците, и груповата задача. И четвърто, лидерството за раз-
лика от управлението (мениджмънт) не поддържа стабилност чрез балансиране, а 
удържа тревогата от неизбежния етап на нестабилност (криза) съпътстваща транс-
формацията и развитието[5, 13].  

Анализирайки различните авторови виждания по отношение на лидерството мо-
же да се обобщи, че лидер е този, който се опитва да упражнява влияние върху дру-
гите заради определен резултат. Независимо от това, че определенията се различават 
помежду си, повечето от тях съдържат компоненти, които могат да се определят като 
„основни” и „често повтарящи се”: субект, който упражнява лидерството; обект, към 
когото е насочено то; действие, което в общия случай се описва като оказване на 
влияние; мотив за действието, който най-често се задава като постигане на цел. 
Лидерството обичайно се класифицира като процес на мотивиране, наставничество, 
набор от роли, характеристика или черта на личността, като прилагателно (вид ръко-
водно или изпълнителско качество); вдъхновяване, менторство и пр. Лидерството мо-
же да бъде проявено в различни сфери и социални структури – в бизнес организации, 
в политически формации, в семейството, на улицата и др.   

При дефиниране и изследване на лидерството възникват много въпроси, най-
често свързани с възникването на лидерството, т.е. дали лидерите се раждат с него, 
вродено ли е, има ли модел, който може да се следва и да се учим от него на лидер-
ство. При някои хора лидерските качества се проявяват още в ранно детство и често 
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хората казват за някого, че е роден лидер. Лидерските качества често се формират 
още преди дадена личност да застане пред вратите на фирмата или компанията. Тях-
ната способност да управляват е вече формирана от множество фактори и опит в тех-
ния живот до този момент [13, 21]. Но лидерските качества подлежат и на придоби-
ване, като за тази цел е необходимо следното:  

 да имаме някого за пример за подражание, който да ни вдъхновява и в него 
да виждаме истинския лидер; 

 да си направим самооценка на притежаваните от нас качества и кои нови 
такива искаме да придобием; 

 да установим необходимите ресурси за изграждане на нови качества; 
 да установим какви действия е необходимо да предприемем; 
 да набележим критерии, по които след определен срок да установим степен-

та на развитието си; 
 да се освобождаваме от всички стари схващания и мнения и да сме готови за 

нови знания.  
 

От друга страна, всеки може да има лидерски умения, но това не означава, че той 
става за лидер. Лидерските качества са заложени във всеки човек дори и ние да не 
осъзнаваме това, и в определена ситуация те могат да се проявят. Лидерът може да 
бъде или да не бъде официалният ръководител на групата, но за оптималният вариант 
се съвпадението на тези две фигури в управлението. Ако не съществува такова съвпа-
дение, ефективността на дейността на групата в много голяма степен зависи от отно-
шенията, които ще възникнат между официалния ръководител и неофициалния лидер 
[2, 258]. 

 

Ефективността на лидерството зависи от много фактори, от които по-важни са 
следните: 

 организацията, от която е част съответният лидер; 
 последователите, на които се стреми да влияе; 
 методите, които той използва, за да влия не другите“[2, 258]. 
 

Пътят към успешното лидерство може да е от една страна, дълъг, но може и да е 
много къс. Процесът на мобилизиране потенциала на организацията в посока лидер-
ство, т.е. устойчив растеж, може да отнеме различен период от време. 

„Най-простичко казано лидерът задава посоката и целите пред своя екип и води 
екипа към постигането на тези цели. За да постигне това, лидерът трябва да създаде 
визия за бъдещето и да притежава уважението и доверието на своя екип, за да 
следва този екип доброволно своя лидер”[11, 33]. Лидерът е връзката между неговия 
екип и останалите части на организацията – той е лицето на екипа. С добрата работа 
идва и уважението. Доверието се гради с години и се създава с честност и откритост, 
и най-важното нещо при него е да няма разминаване на думи с действия. Доверието е 
най-добрата реакция, която може да инспирира лидера. Доверието се печели посред-
ством взаимна активност от действия, мисли и механизми за вземане на решения. Тук 
е важно да добавим, че хората могат да простят някои неща (при наличието на изгра-
дено доверие), но рядко прощават дори за дребни неща, когато доверието отсъства  
[6, 103].   

От така изложеното може да направим извода, че шансовете за успех на органи-
зациите, които виждат потенциала в лидерството и стратегиите за неговото развитие 
на всички организационни равнища, са значително по-големи, от колкото на техните 
конкуренти. 
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Въпреки изобилието от разнообразни текстове върху лидерството, не съществува 
еднозначно установено определение за него[16, 2]. Това може да произтича от факта, 
че съществува известна трудност свързана с превода на думата „lead“ от английски 
език, при опитите да се даде точна дефиниция. Така например, в превод на български 
език тази дума има две значения като едното е „ръководител“, а другото е „лидер“. 
Това веднага налага уточнението, че те са коренно различни, независимо от тяхното 
взаимно използване. От друга страна, сложността се увеличава, когато се добави и 
думата „мениджър“, която също е често използвана и популярна. Често се предпочи-
та да се използва „мениджър“ вместо „ръководител“ за да се избегне погрешно тъл-
куване. Но като цяло може да се каже, че „лидерство“, „ръководство“ и „менид-
жмънт“ са термини, които се смесват, използват се като синоними, но изборът при 
превод на едното или другото значение зависи главно от контекста на самия текст. 
Всичко това изисква да се направи сравнение между лидер и ръководител за да се от-
кроят особеностите в тяхното значение, функции и задължения, с цел по-прецизната 
им употреба.   

„Ръководителят е официално назначено лице, чиято функция е да организира ко-
лектива за достигане на цели, поставени пред него от определена институция, докато 
лидерът е лице издигнато от групата, за да я организира при решаването на определе-
ни задачи. Ролята на ръководителя е да свежда обществените интереси до изпълните-
лите, като ги съчетава с личните им интереси. Лидерът няма такава функция. Ръко-
водството се регламентира по формален път, докато лидерството – по неформален. 
Степента на стабилност, устойчивост и постоянство при двете социални роли също 
се различават. Ръководството в значително по-малка степен се влияе от груповите 
настроения и изменчивост, докато лидерството е зависимо в голяма степен от тях. 
Различни са властта, отговорностите и основните средства за въздействие на ръково-
дителя и лидера. Властта на ръководителя е нормативно утвърдена, неговата отговор-
ност е официална, а средствата му за въздействие – с висока степен на задължител-
ност и обезпечени с административни санкции. Авторитетът на лидера се крепи само 
на личните му качества, отговорността му е твърде неопределена, средствата му за 
въздействие са изключително социално-психологични на базата на наказващото и 
възнаграждаващото поведение, социалния натиск и пр.”[5, 13]. С право се твърди, че 
между ръководителя и лидера съществуват значителни различия, произтичащи от 
тяхната функционална роля в управлението[2, 258]. Ето защо, лидерите и ръководи-
телите са различни типове хора, те са различни психологически личности и имат раз-
лични ориентации към работата. Ръководителите са сколнни да разглеждат работата 
като възможен процес, включващ взаимодествие между хора и идеи, създаване на 
стратегии и вземане на решения чрез преговори, сключване на сделки с използване 
на награди и наказания. Поради тази причина те действат в условия на ограничен из-
бор. Като психологически тип те често се определят като „...упорито работещи, 
аналитични, толерантни и почтени. Имат силно чувство за принадлежност към 
организацията и са много горди с увековечаването, и подобряването на статуково-
то... Но мениджърите се фокусират предимно върху същността, съдържанието на 
всекидневните проблеми”[17, 36-56]. От своя страна, лидерите се отличават с висока 
степен на активност от гледна точка на целите. За да провокират промяна в нагласата 
на своите подчинени, лидерите използват именно целите като основно средство. Об-
ратно на тях, ръководителите гледат на целите не като на средство, а като на необхо-
димост. Но въпреки различията, ръководството е продължение на лидерството с 
формални средства. 
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По данни на М. Армстронг, английските изследователи Креч и Крачфийлд опре-
делят четири степени на възприемане на ръководителите от техните подчинени: 

 ръководителят трябва да се възприема като „един от нас”. Той споделя опре-
делени характеристики с членовете на групата си и не е аутсайдер; 

 ръководителят трябва да се възприема като „повечето от нас”. Той трябва да 
обединява в себе си до определена степен нормите и ценностите, които са 
централни за групата. Той може да повлияе на ценностите, но може да се 
провали като ръководител, ако се отклони много от тях; 

 ръководителят трябва да се възприема като „най-добрият от нас”. Той трябва 
да демонстрира, че е експерт в задачите, които стоят пред групата и притежа-
ва в най-голяма степен способностите, необходими за изпълнение на тези 
задачи, за да накара групата да заработи целенасочено заедно. При това, не е 
абсолютно задължително той да има по-голям опит от другите във всички 
аспекти, но непременно трябва да покаже, че може да насочва този опит за 
постигане на резултатите; 

 ръководителят трябва да оправдава очакванията на последователите си – той 
трябва да спечели уважението и сътрудничеството им. Тези очаквания са 
различни в зависимост от групата, но някои от тях са всеобща валидност – да 
е прям, честен, справедлив, общителен, загрижен за подчинените си и др.  
[4, 101-102]. 

От така направеният сравнителен анализ става ясно, че един ръководител може 
да бъде и лидер, но може и да не бъде. Самата управленска позиция не е повод да се 
каже, че ръководителят е добър лидер. Ако той притежава не само ръководна, но и 
лидерска компетентност, която да изявява в своята работа, то той би бил наистина и 
добър лидер. Трябва да се подчертае, че за да бъде една личност лидер, тя определено 
трябва да има и ръководни умения, но за да е ръководител, то това не означава ди-
ректно, че е и лидер. Успешният ръководител действа фокусирано, като насочва вни-
мание към ключови области с правилните средства и усилия; той е видим и достъпен 
за служителите, като им дава нужната подкрепа, за да изпълняват ежедневните си ра-
ботни задачи; той е открит и честен в комуникацията си със служителите; той е 
експерт в управлението на бизнеса и предприема мерки сега за успеха на бизнеса в 
дългосрочен план. Ръководителят олицетворява компанията и нейната култура, и към 
него очакванията са най-високи.   

В заключение следва да се отбележи, че въпросите за качествата и ролята на ли-
дера и ръководителя в една организация ще се дискутират непрекъснато. Има изгра-
дени множество теоретични образи, различни теории за изграждане на перфектния 
ръководител, като при всички целта е този реален вече ръководител да допринесе за 
най-добрите резултати в организацията, а самият той да се реализира на по-висока 
позиция. Най-важното условие е един ръководител да изгради доверие в хората от-
носно важността и необходимостта от достигане на определени цели, но и да бъде ха-
ризматична личност. Организацията трябва да вижда в него гарант за достигане на 
резултатите; да умее да работи успешно в условията на силна конкуренция; да работи 
за прогреса на компанията си; да се грижи за състоянието и развитието на хората, с 
които работи; да изгражда добри партньорски отношения с клиентите на компанията, 
да ги насърчава и поддържа, подчинените да го следват с желание и убеждения, а не 
със заповеди. С тези си качества всеки съвременен ръководител би успял във всяка 
една организация и същевременно би се превърнал и в лидер в очите на всички зад 
него.  
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Abstract: The presence of problems in the labor market influences both the production and 
economic activity of the population, as well as on the state and development of the labor 
force. The purpose of this article is to outline the problems in the development of the labor 
market at national and regional level. Based on the identified problems, specific 
recommendations are made to local authorities to overcome some negative trends. On the 
other hand, the levels of education and qualification of the economically active population 
on the territory of the country will be presented, thus attempting to focus on the main 
priorities of the central executive in terms of stimulating the long-term unemployed on the 
territory of the country. We will also consider the need to update the main priorities set in 
the Employment Strategy in the Republic of Bulgaria 2013-2020, because in order to 
achieve sustainable economic growth in the extremely dynamic labor market as a result of 
the introduction of the new technologies, it is necessary to the actions of the state 
institutions are intensified, aimed at increasing the employment at local level, by providing 
incentives for the economic entities operating on the territory of the municipalities. This 
process of stimulating the labor market requires the implementation of an active policy 
involving the development and implementation of a number of training and education 
programs, especially of those at risk, in order to get out of the long-term unemployed 
category and to be given the opportunity implementation, thereby contributing to the 
achievement of sustainable regional development based on knowledge and innovation.  

Keywords: regional labor market, regional economics, regional development, 
unemployment, innovation strategy. 

 
 

INTRODUCTION  
The problems of the labor market in Bulgaria are related to the main trends and 

processes in the socio-economic development of the country resulting from the 
restructuring of the national and local economy, the privatization and liquidation of the 
ineffective productions, as well as the opening up of new activities as a result of satisfying 
the increasing needs of the population. Often the reduction in the number of public sector 
employees and the closure of a number of large enterprises entail a sharp fall in demand for 
labor, which is partly the result of fast-moving new technologies, which further exacerbates 
requirements for qualification and educational attainment of the economically active 
population of working age, and the result of these trends is the formation of a large group of 
persons of working age who are not competitive on the labor market, and therefore difficult 
to implement. In this connection, it is essential to identify and analyze the existing 
structural problems of the regional labor markets and to highlight the relevant opportunities 
for creating sustainable regional economic growth based on improving employment 
conditions and creating prerequisites for the reduction of unemployment. 
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1. PROBLEMS IN THE LABOR MARKET IN BULGARIA  
The labor market is often perceived as a system of real economic relations between the 

subjects of this market, which relations are regulated by the state. At the same time, it is 
seen as one of the factors influencing production, as well as on the state, the development 
of the labor force and the economic activity of the population. In order to form a labor 
market, it is necessary first to have individuals who are willing to replace part of their free 
time for paid employment. Secondly, individuals or legal entities looking to recruit workers 
with a specific vocational training and qualification. It should not be overlooked that the 
labor market is also influenced by existing laws and regulations that affect the effectiveness 
and synergies between job seekers and jobseekers. On the other hand, the organizations 
whose role is to help paid jobseekers or workforce to realize their intentions are becoming 
more and more important. It should be noted that the labor market is not uniform and 
homogeneous, dividing itself into a primary, expressing in its two main forms of expression 
an internal labor market and a professional labor market as well as a secondary labor 
market. While the internal labor market covers the movement of the workforce in the 
organization, the professional labor market comprises the labor force with a specific 
professional qualification. As the state of the labor market has to be considered as a 
function of the demographic situation in the country, on the basis of the collected statistical 
data, the key factors such as the high aging of the population and at the same time the 
reduction of the absolute and relative share of the population under 15, which is 
accompanied by an increase in the share of the population aged 65 and over. At the same 
time, the demographic replacement coefficient shows us the ratio between the numbers of 
working-age ages (15-19) and the number of working-age ages (60-64) and further shows 
the negative trends in the labor market in Bulgaria. The main priorities related to the 
development of employment strategy papers should be to develop a skilled workforce by 
promoting it towards the concept of lifelong learning. Against this background, efforts 
should focus on creating opportunities for improving the quality and efficiency of education 
and training systems used at every level of the country's education system. Next, efforts 
should also be directed towards promoting social inclusion and combating poverty. In this 
respect, defining the main priorities of the strategic documents, we should also list some of 
the main problems that exist in the labor market and in general in the field of human 
resources. First of all, the problem of shortage of vacancies and the limited opening of new 
jobs must be addressed. This problem is highlighted in the search for highly qualified 
sectoral profiles, while demand for low-skilled workers remains sluggish or predominantly 
seasonal. The problem of the continuing increase in the number of unemployed, which is 
characterized by differentiation by region, district and municipality, is definitely to be 
highlighted. Attention should also be paid to the low competitiveness of the labor market of 
young people, the long-term unemployed, the unemployed over 50, the Roma, the 
unemployed with disabilities, and those in disadvantaged groups where there is a risk of 
social exclusion and exclusion. An important problem in the development of the labor 
market in some regions of the country is the presence of a segmented labor market 
characterized by low mobility with a strong influence of the seasonal factor, large numbers 
of inactive people with low or no qualifications and education. One of the major issues to 
be addressed is the continuing trend in some regions is to work without labor contracts, not 
to pay one hundred percent of net wages, and to systematically violate labor law . [1] Often 
in regions with high unemployment, workers who are insured at the country's minimum 
wage take much less than the statutory wage, as the employer deducts one hundred percent 
of the tax and social security burden from the salary of the employee, and in numerical 
terms means that the employee / worker receives a net monthly salary of about 370 BGN, 
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as the employer withholds the amount of his insurance contributions from the employee. 
This phenomenon is the result, on the one hand, of the ignorance of low-skilled and poorly 
educated employees and, on the other hand, is the result of fear of the worker losing his job 
in regions and municipalities with high unemployment. Actually, for this fact / 
phenomenon / in the country is not spoken, the competent authorities either do not know, or 
close their eyes, or documentary everything is legal on the part of the companies that use 
this practice. Workers have no choice, as they are threatened with the possibility of being 
out of work and livelihood, and there is no one to protect them from trade unions. These 
facts further indicate that there are significant labor market disproportions in the country 
that are reflected in the purchasing power of the local population, and on the other hand 
they show the increasing migratory processes to the larger cities or outside the country. An 
active employment policy will lead to a faster labor market recovery, increased 
employment and a reduction in unemployment, which requires the Employment Agency to 
increase its role as a public mediator on the labor market by seeking opportunities to 
balance the labor market in the country through a systematic, targeted and adequate impact, 
both at regional and national level. Certainly, there is a need to strengthen the possibility of 
stimulating the state to stimulate small businesses, family businesses and craft workshops 
to hire many of those who have been upgraded or re-qualified through the national 
qualifications and retraining programs provided and implemented. Appropriate mechanisms 
that can stimulate small businesses are reducing the tax burden, providing investment 
funds, simplifying the procedures for reporting projects on which the unemployed are 
employed. The continuing labor market problems in the country are the result of a decline 
in the number of working people, the increase in their age, the insufficient share of people 
with tertiary education, and the number of illiterate and low-educated people, thus there is a 
shortage of staff areas requiring high education and qualifications. However, given the 
national targets for achieving sustainable economic growth based on science, new 
technologies and production, it is essential to increase the quality, qualified and motivated 
workforce. This requires state institutions to focus on an active labor market policy that 
includes the expansion of employment programs, the upgrading of qualifications and 
education as well as programs targeting those at risk groups who come out of the labor 
market the category of the long-term unemployed. 

 

2. PROBLEMS IN THE PROCESS OF RECRUITING, RECRUITING AND 
RECRUITING STAFF 

By defining the main indicators measuring the labor market trends, we have to list 
some active job search methods. The following are considered as active job search methods: 

- having been in contact with a public employment office to find work, whoever 
took the initiative; 

- having been in contact with a private firm or agency intermediating to find a job; 
- applying to employers directly; 
- asking among friends, relatives, unions, etc., to find work; 
- placing or answering job advertisements; 
- studying job advertisements; 
- taking a recruitment test or examination or being interviewed; 
- looking for land, premises or equipment needed for setting up a business; 
- applying for permits, licences or financial resources. 
 

Persons who were not actively looking for work but found a new job or business that is 
expected to start within 3 months following the reference period are classified as 
unemployed. Persons on unpaid leave over three months are classified as unemployed if 
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they were actively looking for work and were available to start working.[2]  When 
attempting to present problems in the process of searching, recruiting and recruiting staff, it 
should not be forgotten that in the 21st century science and technology are the main drivers 
of social development. „There is also a massive globalization of economic and social 
systems in the world and in individual regions. The introduction of scientific and 
technological innovations makes structural changes in the technological processes, the 
organization of production, the financial management and the work process uninterrupted 
in time and space. More specifically, these structural changes are reflected in the creation of 
new productions and the renewal of existing ones, the registration and implementation of 
patents and licenses in the economy, the mobility of the workforce from lower to higher 
technology and science-intensive industries and services, and .n. Thus, in practice, 
economic growth is becoming „intelligent“, i.e. growth supported by science and 
technology in action. While the Bulgarian economy follows the path of smart growth and in 
what signs we find this movement, from the point of view of the sectoral structure of 
employment there are processes of redirection towards innovative productions, but it still 
remains concentrated in the traditional industries and services industries. He high-tech 
manufacturing accounts for a small share of total employment while high tech economic 
services are gaining momentum and already engage one third of all employed.“[3] A 
priority issue for both Bulgaria and some EU Member States is to increase the participation 
of young people in the labor market and employment, given the high levels of youth 
unemployment and the high proportion of inactive young people. The determination of the 
causes of this phenomenon, namely the high levels of youth unemployment and the desire 
to be timely overcome provokes in individual countries as well as at European Union level 
high-level actions involving the implementation of policies to reduce youth unemployment 
and increase the inclusion of young people in the labor market and in employment through 
student / student internships for four months after graduation with a guarantee that they 
offering safe conditions and high-quality work experience, finding work through the 
European Job Mobility Portal (Eures), and supporting actions to promote employment, 
especially for young people, but to prevent inequality in the labor market, stimulate quality 
employment, and so on. 

  

3. The Demographic Crisis and the Migration Processes in the Development of 
the Labor Market in Bulgaria 

In the formation of the labor force and the measurement of the quantitative parameters 
of the labor market are predetermined by the demographic processes and mainly by the 
processes of birth rate, mortality, natural population growth and migratory movements. In 
the international sphere, Bulgaria is often quoted as the „leader“ in terms of population 
decline, as well as the country with the sharpest worsening of the ratio between the aging 
population and the working age population, these trends beginning in the last century and 
continuing and so far, as a result of which the shrinking labor force in the current 21st 
century predetermined steadily and increasingly clearly.  Bulgaria has a major problem 
because, according to World Bank estimates by 2050, its population will fall by over 40% 
and will have about 4.5 million people. These statistics do not take into account Bulgarian 
citizens who live permanently or permanently in the EU and abroad and their children do 
not bear Bulgarian names and do not have Bulgarian citizenship. There is an unpredictable 
and beyond the control capabilities of a refugee wave for Europe that does not have the 
necessary territory and conditions to shelter and integrate. The factual situation requires an 
adequate response of the international community and its authorities to prevent escalation, 
terrorist acts and the prosperity of cannabis. The increasing migratory pressure creates the 
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need to redirect significant financial and organizational resources to address the situation 
and to avoid creating direct risks to the emergence of a humanitarian crisis.[4] Migration  is  
a  global  problem  that  will  remain  in  the  future.  Coping with the increasing migratory 
flows of people is one of the main problems at the beginning of the 21st century. In  many  
countries  there  is  a  serious  conflict  between  the  economic  and demographic  case  for  
expanded  labor  migration,  and  public resistance  to  increased migration.  European states 
have dealt with this problem in different ways. In most cases, governments have been able 
to introduce liberalizing legislation or programmes. Most  of  these  have  been  for high-
skilled  and  skilled  migrants,  in  the  form  of  points systems, streamlined procedures for 
recruitment in particular sectors or occupations, or facilitating labor market access for 
foreign graduates.[5] 

 

CONCLUSION 
The labor market must be seen as one of the most regulated and at the same time 

politically sensitive markets in the economy of every single country, which implies that the 
main priorities pursued through the implementation of specific employment policies are to 
reduce unemployment, process also involves the creation of subsidized employment. But it 
is undoubtedly one of the main problems in the individual regions of the country that there 
is long-term unemployment, which is a structural factor on the labor market and therefore 
its elimination implies the implementation of a reform program aimed at liberalizing the 
markets and increasing the qualification and mobility of the workforce. It is definitely to be 
assumed that the creation of high levels of support for the long-term unemployed reduces 
their incentives to find work, and that an effective policy for the long-term unemployed 
must be linked to the provision of various forms of retraining and retraining, to be 
accompanied by the provision of additional services to find a job. In addition, a thorough 
rethinking of the funding system for employment policies should be followed as the level of 
funding and the objectively achieved results of individual labor market interventions must 
be linked, which also implies the rationalization of new indicators reflecting the 
relationship between financing and effectiveness in reducing unemployment on a regional 
level in order to target the resources needed to undertake measures of higher added value, 
efficiency and performance of the labor market.  
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Abstract: An organization that strives to maintain and strengthen its position on the market 
and increase its competitiveness needs to implement an appropriate innovation policy 
defining the objectives of the innovation strategy and the mechanisms for supporting the 
priority innovation programs and projects. As one of the rapidly growing specialized 
species, health tourism is facing the challenge of meeting the needs and demand of 
consumers through a comprehensive innovative product and competitive services. That is 
why innovation is an important element in the management of health tourism, oriented 
towards high efficiency and quality service to consumers, aiming to satisfy their needs for 
resting, physical recovering and stabilization of the general mental and physical condition. 
Innovations in health tourism are sequenced to the consumer's need for quality health 
services and the implementation of effective processes from the development of the overall 
activity of the health-rehabilitation enterprises. These processes require optimization of the 
existing tourism product by introducing new components that characterize its profile. 
Therefore, innovative technologies also appear to respond to the demand for alternatives to 
the mass standardized product.  
 
Key words: innovation, health tourism, technological innovation, competitiveness 

 
 

Въведение 
В основата на иновациите стоят научната и развойна дейност, предшествани от 

мотива за съзидателно-творческа инициатива, водеща до промени в структурата на 
знанието и повишаване на конкурентоспособността на организацията. Иновацион-
ният ѝ капацитет може да има диференциран характер, под формата на по-усъвър-
шенстван продукт или услуга, удовлетворяващи в по-висока степен нуждите на по-
требителите, апробация на нов производствен или технологичен процес и др. Като 
един от бързоразвиващите се специализирани видове туризъм, здравният туризъм 
трябва да отговори на нуждите и търсенето на потребителите чрез комплексен висо-
коефективен иновативен продукт, имащ за цел да задоволи потребностите им от по-
чивка, физическо възстановяване и стабилизиране на общото психическо и физичес-
ко състояние в извънболнична обстановка. Иновациите се явяват важен елемент от 
управлението на здравния туризъм и изискват не просто трансфер на знания, но също 
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така и ефективно приложим организационен и ресурсен капацитет. Спецификата на 
дейностите за създаване на цялостния пазарен продукт в този сектор е свързана с из-
ползването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, при-
вличане на определен тип пазарен сегмент, задоволяване на индивидуални потреби-
телски нужди и използването на иновативни методи и механизми за обезпечаване и 
оценка на конкурентоспособността. Обект на настоящото изследване е приложимост-
та на иновационните технологии в здравния туризъм, свързани с подобрение и пови-
шение на качеството на туристическото обслужване. Основните цели са насочени 
към наблюдение на тяхната значимост, характеристика, оценка и резултатност.  

 
Изложение 
 

Иновации и параметри за оценяването им 
Редица експерти в областта на стратегическото управление определят иновацион-

ните технологии и ефективното им използване като: „Съвкупност от методи на 
управление на цялостната структура на предприятието с използване на нововъведе-
ния в основните функции на управление, които позволяват ефективно да се реализи-
ра стратегията на предприятието и да се повиши неговата конкурентоспособност.” 
Рамкирането на термина „иновация“ е изключително трудно. Някои автори изграж-
дат обосновката му чрез тезата за технологично „тласканите“ от страна на предлага-
нето и „дърпаните“ от страна на търсенето фактори в организацията, зависими от сте-
пента ѝ на развитие, и способност да трансферира външно знание към своята практи-
ка. Други свързват иновациите с процеса и самия продукт чрез нарастване на техно-
логичното ниво на доставчиците по веригата за добавена стойност. Трети се ориенти-
рат към очакванията, потребностите и изискванията на потребителите, които изиск-
ват адекватен иновативен отговор от страна на предлагането. [5] Австрийският учен 
Йозеф Шумпетер очертава една от първите формулировки на термина като: „нова, 
научно-организационна комбинация от производствени фактори, мотивирани от 
предприемачески дух“. Смятайки, че глобалното икономическо развитие се дължи 
именно на иновации, тълкува вътрешната логика на нововъведението като нов мо-
мент на динамизация на икономическото развитие, нова производствено-организаци-
онна среда, където старите форми на съществуване биват унищожени и заместени от 
нови, т.нар. разрушителни, съзидателни промени. Размерът на промяната зависи от 
степен на наложителност и въздействие на факторите. Въз основа на този критерий, 
тя бива: постепенна, бавна (инкрементална) и основна, голяма (радикална). Инкре-
менталният (постъпков) модел на промяната разбира процеса на трансформация в ор-
ганизацията като непрекъснат процес от малки промени, чието изпълнение достига 
до глобалната и основна цел на организационната промяна. Шумпетер изтъква ради-
калните, а не инкременталните (постъпкови) процеси като причина за съзидателното 
разрушение и класифицира следните типове иновации: 

•  Разработка на нов продукт или на по-качествен съществуващ; 
•  Разработка и внедряване на нов метод за производство; 
•  Разширяване на пазарни позиции и създаване на нова пазарна структура на 

даден пазар; 
•  Развиване и използване на непознати досега инструменти и източници за 

ресурси; 
•  Промяна в управлението и организацията на дейността. 
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В последните години, предложенията за подобрения стават все по-налагащи се и 
иновационните процеси започват да се имплементират върху организационни облас-
ти, като се акцентира върху разпространението им, трансфера, приложение и адапта-
ция в практиката. За да отговори на изискванията за иновация даден феномен, неза-
висимо от областта на човешка дейност и обществено функциониране, където той е 
формиран и прилаган, трябва да притежава следните базови фактори на развитие: 

 Новост – да притежава качествено различна степен на усъвършенстване спря-
мо предходен феномен от подобен клас или вид, или нововъведение, което 
досега не е съществувало във времето и пространството; 

 Значителна позитивна стойност – за да бъде приет за иновация, трябва да съз-
дава силен позитивен ефект в сравнение с предходни феномени от същия клас 
и вид или като ново действие, функциониране, откритие; 

 Минимални разходи – позитивният ефект на иновацията да се постига с 
минимални разходи или съотношението позитивен ефект – разходи да бъде 
многократно в полза на ефекта. [6]  

 
Анализът на икономическото развитие на предприятието съдържа набор от опре-

делени параметри за формирането на иновационна политика. Елементи на инова-
ционен потенциал, определящи степента на възможност за разработването и внедря-
ването на нови методи са: финансови ресурси, персонал, материално-техническа 
база, интелектуална собственост, организационно-управленчески показатели и т.н. 
Параметрите за оценка ефективността на приложените иновационни технологии в 
стратегическото управление на здравна организация в туристическия сектор са: [6] 

1. Качество на иновационни цели – съответствие на иновационните цели с ми-
сията, възможности и заплахи от външната среда, взаимовръзка с другите 
стратегии; 

2. Ниво на иновационен потенциал – способност на ръководството да мобилизи-
ра и ефективно да използва ресурси и  информация; 

3. Ниво на привлечените капиталовложения – определяне на източниците на ин-
вестиции, способност на ръководството за тяхното привличане в необходи-
мия обем; 

4. Методи и ориентири, използвани при провеждането на иновационни измене-
ния – активност при внедряването на иновационни прийоми, преодоляване на 
потенциалното и реално съпротивление на измененията, използване на кон-
цепции и методи, направления на получените реални конкурентни преиму-
щества; 

5. Съответствие между реакцията на предприятието с характера на стратегичес-
ката ситуация – използване на съответстващи стратегически ситуации на типа 
поведение на предприятието, имайки предвид състоянието на обекта и със-
тоянието на средата: реактивно, активно и планово-прогнозно; 

6. Скорост на разработка и реализация на иновационната стратегия – интензив-
ност на действията по провеждането на иновации, осъществяване на инова-
ционни изменения; 

7. Обоснованост на реализираното ниво на иновация – съответствие и адекват-
ност на иновацията със състоянието на външната и вътрешната среда. 
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Иновационни технологии в здравния туризъм 
Иновационните технологии в здравния туризъм представляват по своята същност 

съвкупност от информационни, механични, физични, химични (включително лекар-
ствени), биологични методи за диагностика и лечение на различни заболявания, 
травми или нетипични състояния на дискомфорт. Те трябва да са целево ориентирани 
към оптимизация на съществуващия здравно-туристически продукт чрез внедряване 
на нови компоненти, характеризиращи профила му в контекста на здравните услуги, 
с използване на наличните географски, природни и антропогенни ресурси. Притежа-
вайки капацитета за развитие на иновационна дейност, здравно-туристическата орга-
низация трябва да се стреми не само към технологично развитие с цел – печалба, а 
към същинската съзидателна инициатива – промяна на културата на средата и нави-
ците и поведението на потребителите. Детайлното и гъвкаво внедряване на инова-
ционни технологии, адекватни на съвременните туристически потребности, акценти-
ра върху изследване на равновесието между търсене и предлагане на съответната 
здравна услуга и прецизно оформяне на етапите от производствено-технологичния 
процес. Тенденция в желанията на потребителите на туристически услуги със здрав-
на насоченост е към туристически пакети, включващи пълен комплект медицински 
процедури, насочени към индивидуалните нужди от медицинска грижа, възстановя-
ване на здравословното състояние, заедно с настаняване, храна, транспорт, спортно-
развлекателни инициативи. Здравният туризъм трябва да ги съчетае, изпълнявайки 
изискванията на потребителската среда към качество на туристическите услуги с ле-
чебна цел, чрез иновативни практики и реализиране на ефективни процеси в разви-
тието на цялостната дейност на здравно-възстановителните предприятия. По-висока 
конкурентоспособност, по-високи приходи и печалба, степен на качествени здравни 
грижи чрез технологично оборудване са основните цели, осъществими чрез инова-
тивни практики.  

 

Като видове иновации в туризма, най-често се обособяват следните основни 
групи: технологични иновации; пазарни и маркетингови иновации; продуктови ино-
вации; организационни иновации. Една от класификациите за водещите иновации в 
туризма, е следната: 

1. Повишената социална и физическа ефективност  
2. Създаване на рекреационни ползи и удоволствие за туристите  
3. Промяна в операциите, производителността и използването на ресурси  
4. Промени в характеристиките и разновидностите на туристическите продукти и 

услуги  
5. Повишена мобилност   
6. Поява и формиране на нови дестинации  
7. Институционални иновации (логика и властови връзки)  
8. Промяна в начина на процесна обработка и предаване на информацията. [5] 
 

Внедряването на иновация се нуждае от стройна концепция относно етапите по 
осъществяването и остойностяването ѝ с необходимите материални и нематериални 
ресурси. Технологичните иновации изискват детайлно оформен бизнес план за при-
лагането им, тъй като ресурсите за тях са най-големи. Затова и процесът по вземане 
на решение за внедряването им се реализира поетапно, чрез прецизно наблюдаване 
на вътрешната и външната пазарна среда на обектите в здравния туризъм. Вътрешна-
та среда предполага възможностите, свързани с обогатяване на асортимент, качество 
и цена на услугите, като не се превишават средните производствени разходи и се 
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инвестира с минимум средства. Външната предполага да се направи сравнителна ха-
рактеристика на параметри на показатели за водещи бизнес единици в сектора или 
средни стойности за стратегическата група.  

Съществена тежест при вземането на важното управленско решение с иноваци-
онна насоченост е да се направи адекватна оценка и комплексно изследване за  нали-
чието на сходни във времето иновации, поради динамично протичащия им жизнен 
цикъл и характерната динамика в отрасъла.  

 
Етапи при внедряване на технологични иновации в здравния туризъм  
Развитието на здравния туризъм изисква все повече внедряването на високотех-

нологични медицински и рекреационни услуги. В съответствие с определението за 
технологични иновации в сферата на услугите, иновация в здравния туризъм би мог-
ло да се счита технологичната, ако начина на оказване на услуга с медицински харак-
тер е принципно нова или усъвършенствана в технологично отношение. Технологич-
ните иновации доста често са скъпоструващи и тяхното прилагане зависи от инвести-
ционните намерения на даденото туристическо предприятие със здравна насоченост. 
Но ефективността се предопределя от повишеното качество на туристическото об-
служване чрез тях и мениджърите ги взаимстват по установените дистрибуционни 
канали. Например, основни и задължителни технологии, които се внедриха в повече-
то висококатегорийните рекреационни комплекси са: контрол на достъпа с ключ кар-
ти, паник бутон в стаята, безжичен интернет, видеонаблюдение и др, но високотехно-
логичните иновации, свързани с медицински услуги все още са в процес на развитие 
и са насочени към внедряване на нови медицински технологии, препарати, свързани с 
възстановителен ефект. Така както в лечебните заведения, и в центровете с релакси-
ращ характер, високотехнологичната медицинска помощ е със социално-икономичес-
ка значимост. Непосредственото внедряване на технологични иновации в здравно- 
възстановителните организации се предшестват от разработката и приемането на 
управленското решение, чийто алгоритъм е следният: 

 

1. Определяне на целите 
2. Критерии на резултативност 
3. Анализ и оценка на проблемите. В този етап се осъществява изучаване и кла-

сификация на свойствата на новите технологии със здравна насоченост на основата 
на системен анализ на международните качествени клинични и неклинични изслед-
вания. Аналитичното изследване се състои от следните етапи: 

3.1. Анализ на данните от международни изследвания; 
3.2. Събиране и окомплектоване на информацията; 
3.3. Обработка на информация; 
3.4. Анализ на информацията; 
3.5. Характеристика на новите технологии: анализ на ефекта (съотношение полза – 

риск); оценка на ефективността (съотношение стойност – ефект); оценка на 
резултативността ( съотношение предполагаеми и получени резултати). 

 

4. Проучване на потенциалния потребителски пазар. На този етап  оценката 
на потребителския пазар предполага: 

4.1. Оценка на демографската ситуация (епидемиологични данни – заболевае-
мост); 

4.2. Изучаване на целевите групи; 
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4.3.  Предпочитания и нагласи на клиентите в сектора на здравния туризъм и в 
частност, медицинския, за сътрудничество и позитивно отношение за въз-
ползване от иновативните нововъведения; 

4.4. Изучаване на достъпността на медицински и друг вид здравни услуги 
(географска, финансова). 

 
5. Оценка на възможностите и целесъобразността по реализацията на 

пилотния проект. Етапът по разработката и приемане на управленско решение за 
внедряване на технологичните иновации се явява оценката за възможностите за 
реализация на пилотния проект чрез: 

5.1. Характеристика на материално-техническата база; 
5.2. Оценка на обезпечеността на здравно-възстановителното заведение с персо-

нал (кадрови състав и квалификация); 
5.3. Пресмятане на финансовите загуби по реализация на проекта; 
5.4. Привличане на инвеститори за недостатъчните ресурси. 
След анализа на резултатите на пилотния проект се приема решение за възмож-

ностите за внедряване на нововъведенията в здравно-туристическите организации. За 
окончателното решение, свързано с иницииране на действия е необходимо да се 
проучат всички възможни характеристики на високотехнологичните услуги. Преди 
този процес, обаче, се анализират научните разработки в областта на здравните услу-
ги в сектора, както и оценка на възможностите на самото здравно-възстановително 
заведение. Голямо значение имат резултатите от анализа на потребителската структу-
ра (достъпност и търсене на услугите). Целесъобразни са изборът на подходящите 
целеви групи, създаването на експертни групи от специалисти за иновациите и други 
мероприятия, целящи набирането на информация за приемането на оптималното ре-
шение. Тук е важно да се осъществят прогнози за цени и ценообразуване, тъй като в 
повечето случаи този фактор определя търсенето и достъпността им от населението и 
целевата група потребители на иновационни технологии. При тези анализи се из-
ползват най-често статистически и математически методи. 

 

6.  Разработка на варианти на решение 
7.  Оценка и сравняване на вариантите 
8.  Избор на решение 
9.  Документално оформление 
10.  Организация по изпълнение на решението. За реализацията на окончател-

но решение за внедряване на нови технологии в здравния туризъм се съставя бизнес-
план с конкретизираща последователност по изпълнение на решението. 

11.  Контрол 
12.  Корекции 
13.  Анализ на резултатите 
14.  Приемане на решения, на основание на получените резултати, с внедряване 

или отхвърляне на новите иновационни технологии. [3] 
  
Добри практики в здравния туризъм 
Високотехнологичните услуги с възстановителен характер трябва да бъдат 

съществена част от стратегическите планове в дейността на лечебни центрове, сана-
ториуми, СПА и Уелнес заведения за постигането на задоволителен здравен статус у 
пациентите. Особено значение специалистите придават на достъпността и ефектив-
ността на: нови подходи в предоставянето на здравни грижи, дигиталните иновации, 
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новоразработени и усъвършенствани здравни бази данни, телемедицина, електронен 
медицински регистър, технологични иновации в сектора на здравеопазването. [4] 
Фактори на влияние за предоставянето им на регионалния потребителски пазар са: 
икономическото състояние на региона (възможности на регионалния бюджет, нали-
чие на други фондове и др.), демографски и географски особености на региона, тери-
ториална близост с други медицински центрове, предлагащи високотехнологични ус-
луги, достъп и вид на необходимата информация за високотехнологичните услуги, 
подготовка и квалификация на кадрите и специалистите и др. Специалистите и ръко-
водителите, отговарящи за формиране на цялостната политика за предлагане на висо-
котехнологични медицински услуги често залагат на синергия между стратегиите за 
развитие на здравно-възстановителния обект и съответното населено място, която 
трябва задължително да се наблюдава в цялостния процес на внедряване на инова-
циите. Все повече балнеоложки обекти съчетават естествените ресурси на региона и 
лечение с най-нови технологии в медицинския СПА туризъм за постигането на ка-
чествен, комплексен продукт, осъществен от екип от здравни професионалисти. 
Според Румен Драганов „иновативните практики за отговорен спа туризъм са в обо-
гатяване на съществуващите знания, касаещи детерминантите в теорията за екосис-
темите и екосистемните услуги и по-специално в контекста на опазване на богатите 
природни и минерални ресурси и подобряване квалификацията на кадрите в балнео-
лечебните (медицински, СПА и Уелнес) центрове, и таласотерапевтичните центрове“ 
Преформулиране на туристическата политика за опазване на заобикалящата среда и 
ресурсите на тези центрове в полза на обществото, повишаване на квалификациите 
на специалистите в здравния туризъм, създаването на удобни транспортни връзки на 
база на чартърни, авиационни и автобусни програми, въвеждането на ваучери за пре-
венция на здравето и иновативна политика са ключови за повишаване на конкуренто-
способността на туристическата дестинация. [2] Избирайки дестинация и обект за ре-
хабилитация или релакс, клиентът-пациент се интересува преди всичко от основния 
продукт в медицинския, СПА център, касаеш програмите за профилактика като: тера-
пии на опорно двигателен апарат, периферна нервна система, проблеми на гръбнач-
ния стълб, стерилитет, затлъстяване и метаболитни изменения, и съответното техно-
логично оборудване. На втори план изискванията са свързани с настаняването. При-
мер за иновация със синергичен ефект в здравния туризъм е програмата Hotels 
Bridging Healthcare, която включва медицинско възстановяване чрез комфорта на 
луксозен хотел. Като концепция за смесена употреба се създава иновативен бизнес 
модел, който да удовлетвори специфичните медицински нужди на пациентите и тех-
ните семейства в допълваща комфортна среда, характерна за съвременните СПА 
центрове. [1] Статистиката показва, че около 75% от всички болнични услуги днес в 
развитите страни са свързани с хотели и обслужване, което ще се развива успоредно 
с нарастването на медицинския, профилактичния, СПА и Уелнес туризма. Заедно да-
ват възможност медицинските заведения да диверсифицират дейността си и по този 
начин да диференцират продукта си.  

Високотехнологична медицина, съчетана с комфортен възстановителен период е 
съществената част от психологическото и физическо възстановяване на пациентите. 
Не на последно място е и равнището на ценовите практики по света в тази област. 
Цената на операция на сърдечната клапа в Индия, Тайланд или Южна Африка, 
включваща също така самолетни билети и кратка ваканция е много по-ниска от тези 
в Европа и САЩ. Факторите, които допринасят за високия рейтинг на медицинския 
туризъм в Индия чрез класическите и алтернативните му форми са свързани със съ-
четание от ниска цена, високотехнологични иновации, висококвалифицирани специа-



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

295 

листи в областта на медицината, както и уединени комфортни места за възстановява-
не. Друг пример е Гранд Ризорт Бад Рагаз в Швейцария, продължил традицията на 
Медицински център, основан през 60-те години в областта на амбулаторната диагно-
стика, профилактиката, терапията и рехабилитацията и понастоящем развиващ ин-
тензивно рехабилитационното лечение в Швейцария. [1] В клиниката на пациентите 
се предлага целият спектър от екслузивни лечебно-оздравителни туристически услу-
ги – Медицински център, един от най-големите в Европа Термал СПА комплекс, рес-
торанти, отличени със звезда Мишлен и ГоМийо, разнообразни спортни развлечения, 
казина и т.н. Мускулно-скелетна рехабилитация, психосоматична рехабилитация, 
ортопедия, ревматология, вътрешна медицина, пневмология и нефрология, хранене, 
тренировка и метаболитно оптимизиране, гинекология, дерматология, зъболечение са 
част от медицинските области, съчетани като уникална комбинация от първокласна 
рехабилитация с високотехнологични съоръжения  и ексклузивни петзвездни грижи.  

Ефективна иновационна политика в здравния туризъм може да се постигне чрез 
кооперативни сдружения, мрежови модели, сътрудничество в области като техноло-
гии, маркетинг, човешки ресурси. Преориентирайки се към активна иновационна 
дейност, туристическите предприятия могат да постигат икономии от мащаба, чрез 
въвеждането на нови технологии. Глобалните дистрибуционни системи, най-новите 
постижения в телекомуникациите, електронен медицински регистър, базите данни и 
обработването им, електронният маркетинг и др. предоставят много нови възмож-
ности и за здравно насочения туристически бизнес.  

 
Заключение 
Механизмите за преструктуриране и сътрудничество ще спомогнат за приспосо-

бяването на здравните туристически предприятия към иновационни промени за по-
високо качество на здравно-възстановителния туристически продукт. Здравните ту-
ристическите предприятия ще трябва да увеличават производителността и да придо-
биват пазарна мощ чрез внедряване на технологии, ефективен маркетинг, трансгра-
нично движение на пациенти, поддържаща ценова политика, въвеждане на системата 
за здравни ваучери – за превенция и рехабилитация, допълнителното здравно осигу-
ряване и др. При избор на направление за иновационно развитие всяко здравно-тури-
стическо предприятие е необходимо да вземе под внимание външна и вътрешна сре-
да, иновационнен климат, позиция, потенциал, ефективност на иновационните техно-
логии. Самият процес на внедряване на иновационни подходи в стратегическото му 
управление се явява способ за реално достигане и реализиране на целите на пред-
приятието, обезпечаващи неговото конкурентно преимущество.  
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАСТРАХОВАНЕТО СРЕЩУ 
ПОЖАР И ДРУГИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ НА СГРАДИ И 
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CHALLENGES BEFORE INSURANCE AGAINST FIRE AND 
NATURAL DISASTERS OF BUILDINGS AND PROPERTY  

OF CITIZENS IN BULGARIA 
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Анотация: Застрахователната индустрия е значим фактор за българската иконо-
мика. Дългогодишното й съществуване и развитие у нас, подпомага и гарантира 
спокойствието на хората и фирмите. Застраховането при „Пожар и други сти-
хийни бедствия“ е предназначено за застраховане на движими и недвижими иму-
щества, намиращи се на територията на Р България, които са собственост на 
физически и юридически лица. Динамиката на пазара на застраховането срещу по-
жар и други стихийни бедствия се влияе по естествен път от броя на кризисните 
събития в България, на установените щети, средствата за възстановяване и разхо-
дите за спасителни и неотложни аварийни работи, а също така и непокритите ус-
тановени щети. Застрахователните плащания по имуществено застраховане са 
милиони левове в годишен план и съдействат за запазване стандарта на живот на 
хората и допринасят за материализиране на застрахователната услуга, а премий-
ния приход по имуществените застраховки, формира част от националния доход.  
Застрахователната индустрия е значим фактор за българската икономика и заст-
рахователите са основен институционален инвеститор в дълга на българската дър-
жава – трети след банковия и пенсионно-осигурителния сектор. Голяма част от 
проблемите и предизвикателствата пред застраховането срещу пожар и други 
стихийни бедствия на сградите и имуществата на гражданите в България, могат 
да се идентифицират и проучат чрез приложението на оперативния контролинг в 
застрахователното дружество. Оперативният контролинг е крачка напред в усъ-
вършенстване управлението на застрахователното дружество и успешна формула 
за преодоляване на неговите дефицити по отношение постигане на поставените 
цели. По този начин се поставя и въпросът за приспособяването на българската 
застрахователна практика към европейските и световни изисквания. 
 

Ключови думи: премиен приход, застрахователни плащания, застрахователен фонд, 
оперативен контролинг. 
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Abstract: Insurance industry is a significant factor in the Bulgarian economy. Its long 
existence on our market has helped and guaranteed customers’ and businesses’ calmness 
and safety. The „Fire and other disasters” insurance is intended for insurance of estates 
and movable property owned by natural or legal persons on the territory of the Republic of 
Bulgaria. The dynamics of the insurance market against fire and other disasters is 
naturally influenced by the number of the crisis events in Bulgaria, the registered damages, 
the recovery expenses and rescue and immediate emergency services. The insurance 
payments on the property insurance come up to millions of levs – BGN - on a yearly basis 
and bring to keeping the standard of living as well as materializing the insurance service 
and the bonus income thus becoming part of the national income.  
Insurance industry is a significant factor in the Bulgarian economy and the insurance 
companies are a major institutional investor in the state debt – third in line following the 
bank and social security sector. A great number of problems and challenges before 
insurance business against risks of fire and other disasters to the buildings and the 
property of citizens in Bulgaria can be identified and explored by implementing operative 
controlling in the insurance company. The operative controlling is a step forward in the 
perfection of the management of the insurance company for overcoming the obstacles for 
reaching its goals. In this way we also put forward the question for adapting the Bulgarian 
insurance practices to the European and world demands.  
 
Key words: bonus income; insurance payments; insurance fund; operative controlling. 

 
 

В резултат на засилената конкуренция при приобщаването на българския застра-
хователен пазар към европейския и относително ниските нива на застрахователна 
плътност и застрахователно проникване на имущественото застраховане в България, 
целесъобразно е активирането на непрекъснато обновление и усъвършенстване на 
предлаганите застрахователни продукти, въвеждане на нови продукти при необходи-
мост и подобряване на качеството на застрахователната услуга. Състоянието на заст-
рахователния пазар у нас по имуществено застраховане има висок потенциал за рас-
теж, тъй като от една страна, премийният приход по имуществените застраховки 
формират част от националния доход на страната и от друга, застрахователните пла-
щания по имуществено застраховане от застрахователите са милиони левове в годи-
шен план и съдействат за запазване стандарта на живот на хората и допринасят за 
материализиране на застрахователната услуга.  

Запазването на тенденцията на ръст в приходите от брутни застрахователни пре-
мии, високата степен на пазарна концентрация през последните години в първите ня-
колко най-големи застрахователни дружества с отчетен дял над 70 % от брутния пре-
миен приход в сектора (71,9% за 2017 г.; 72,3 % за 2016 г.; 70,7 % за 2015 г.) и 
изискванията на регулаторната рамка за платежоспособност на застрахователите и 
презастрахователите, свързана пряко с изискванията към отчетността, оценката на ак-
тивите и пасивите и образуването на техническите резерви в съответствие с директи-
ва „Платежоспособност II“ (Директива 2009 / 138 на ЕП и ЕС) и допълнителното 
влияние върху отчетите на прилагането от 01.01.2018 г. на МСФО 9 „Финансови 
инструменти“ са част от основополагащите и мотивиращи точки да се търсят въз-
можности за преодоляване на предизвикателствата пред застраховането срещу пожар 
и стихийни бедствия на сгради и имущества на гражданите.  

Застраховката „Пожар и други стихийни бедствия“ е една от най-рано появилите 
се застраховки. За това застраховане може да се говори след пожара в Лондон от 
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02.09.1966г.. За да се предпази Лондон от унищожение при други пожари,  
д-р Николас Барбън помага за формирането на първата застрахователна компания 
„Застрахователен офис“. Последвало формирането и на други застрахователни ком-
пании. Те носели имена като „Приятелско общество“, „Ръка за ръка“ и т.н... В 
България застраховката се практикува от 1882 г., когато застрахователно дружество 
„Дачия – Румъния“ започва работа по пожарозастраховане. [1] 

Този вид застраховки се предлагат днес от всички общозастрахователни компа-
нии в България. Продуктите могат да бъдат с различни имена: Домашно имущество, 
Застраховка за дом, Защитен дом, Пожар и природни бедствия и други. По номенкла-
турата на видовете застраховки в приложението към Кодекса за застраховане в Р 
България, застраховането на сградите и имуществата на физически и юридически 
лица, се осъществява по две застраховки „Пожар и природни бедствия“ и „Други 
щети на имущество“.[3] Застраховката „Пожар и природни бедствия“ включва риско-
вете пожар, експлозия, имплозия, буря, други природни бедствия, атомна енергия, 
свлачища, а застраховката „Други щети на имущество“ включва загуби, причинени 
от градушка или измръзване и всяко друго събитие като кражба, освен включените 
към предходната застраховка. С Приложение № 1 към Кодекса за застраховането [2] 
се цели де се въведе единно наименование на видовете застраховки. В приетата от 
Европейския съюз номенклатура на застраховките също има две застраховки „Пожар 
и стихийни бедствия“ и „Застраховане на имущество“.  

Предмет на научният материал е изследване на възможностите за развитие на 
имущественото застраховане в България и актуалното проявление на особеностите на 
застрахователните продукти, носещи застрахователна защита на гражданите. Обект 
на разработката е един от видовете застраховане на гражданите, а именно застрахова-
нето при пожар и други стихийни бедствия на сгради и имущества на гражданите. 
Цел на автора е да се изследват същностните характеристики на застраховането при 
пожар и други стихийни бедствия на гражданите в България и представят предизви-
кателствата и перспективите за неговото развитие.  

Задачите, които си поставя автора е да разкрие актуалното проявление на същ-
ностните особености на застраховането срещу пожар и други стихийни бедствия на 
гражданите в България и оцени състоянието и предизвикателствата пред неговото 
развитие, като обоснове ролята и мястото на застраховката за икономиката на страна-
та, националния застрахователен пазар и потребителите на застрахователна защита. 

Същността на застраховането срещу пожар и природни бедствия на сградите и 
имуществата на гражданите е да се предостави от страна на застрахователя застрахо-
вателна защита при сбъдването на неблагоприятни застрахователни събития с тях и 
подпомогне финансово пострадалия в труден момент. Застраховката „Пожар и други 
стихийни бедствия“ не предотвратява сбъдването на пожари, наводнения и други. 
Застраховането срещу „Пожар и други стихийни бедствия“ е предназначено за заст-
раховане на движими и недвижими имущества, намиращи се на територията на Р 
България, които са собственост на физически и юридически лица, като могат да бъ-
дат застраховани еднофамилни, многофамилни и допълнителни сгради, апартаменти 
в многопрофилни сгради / жилищни блокове и други. Застрахователната сума се оп-
ределя на базата на площта на обекта, строителното изпълнение и оборудване на 
сградата.    

Основните застрахователни рискове по тази застраховка са: пожар, умишлен па-
леж, удар от гръм или мълния, експлозия, имплозия, свличане на земни пластове, бу-
ря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естестве-
но натрупване на сняг и лед, измръзване, увреждане от действието на подпочвени 
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води, увреждане от действието на морските вълни, авария на водопроводни, канали-
зационни, парапроводни и друг вид инсталации за протичане на течност, земетресе-
ние, вандализъм, грабеж, използване на взривни устройства, кражба чрез взлом.  

Обхватът на застраховката по отношение на обектите и субектите на застрахо-
ване се решава от всеки застраховател. Застраховката може да се сключи от физичес-
ки и юридически лица, които притежават или временно стопанисват държавна, 
кооперативна или частна собственост. 

Към обекта на застраховката се включват: сградите на физически и юридичес-
ки лица; движимо имущество – обзавеждане, бяла техника, видео и телевизионни 
уреди, хладилна техника и друго техническо обзавеждане; художествени изделия; 
културни ценности, облекло и други необходими за нормален живот принадлеж-
ности; дълготрайни и краткотрайни активи на юридически лица; чужди имущества, 
наети или приети за ремонт и други. 

Застрахователният срок се определя от застрахования. За застраховката на 
сгради и имущество срокът не може да бъде по голям от една година. Застрахова-
телна сума се договаря между застрахователя и застрахования на базата на стойност-
та на имуществото към момента на сключване на застрахователния договор. Застра-
хователната стойност на новозакупено и/или неупотребявано имущество е равна на 
пазарната му стойност към датата на сключване на застрахователния договор. Застра-
хователната стойност на употребяваното движимо имущество се определя, като от 
пазарната му стойност към датата на сключване на застрахователния договор се при-
спадне съответната амортизация, съгласувано между застрахователя и застрахования. 
Тя трябва да е равна на неговата действителна стойност. [1]  

При сключването на застрахователния договор страните поемат определени пра-
ва и задължения. Те могат да се обособят в три направления: при сключване на заст-
рахователния договор, по време на застраховката и при настъпване на застраховате-
лен случай. 

При настъпване на застрахователни случаи и след оценка на вредите застрахова-
телят е длъжен да изплати застрахователно обезщетение на застрахования. Застрахо-
вателното плащане е до размера на действителната стойност на загубите и не повече 
от застрахователната сума, посочена в застрахователния договор.  

Най-често срещаните изключения при изплащане на застрахователно обезщете-
ние са: за извършени необходими разноски за ограничаване на размера на загубите и 
за почистване, в резултат на настъпил застрахователен случай, отговорността на заст-
рахователя е до действителния им размер, ако разноските са целесъобразно извърше-
ни; при подзастраховане и унищожено застраховано имущество изцяло или повреде-
но, застрахователното обезщетение се изчислява по пропорционално правило; при 
надзастраховане – застраховката няма сила за горницата над действителната стой-
ност; при сключване на застраховка за същото имущество и срещу същите рискове 
при друг застраховател, застрахования е длъжен да уведоми първия застраховател и 
при щета в случая, отговорността на застрахователя е в пропорция съгласно съотно-
шението на застрахователната сума по тази застраховка спрямо общата застрахова-
телна сума по всички сключени застраховки и други. 

Вредите се установяват чрез оглед и описание от представител на застрахователя 
и в присъствието на застрахования или негов пълномощник. При необходимост или 
по преценка на застрахователя се ползват вещи лица и експертизи, разноските за 
които са за сметка на застрахователя.  

Изплащането  на застрахователно обезщетение или писменото уведомление за 
отказ да бъде направено такова, се извършва в срок до 15 дни и започва да тече от 
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деня, в който застрахования е представил всички поискани му от застрахователя до-
кументи и данни, необходими за установяване на претенцията по основание и размер. 

Въз основа на проучване на автора, най-честите причини за отказ на застрахова-
теля да извърши застрахователно плащане по тази застраховка са: сбъднато събитие 
не е по договорен в полицата риск; не са спазени задълженията на Застрахован, под-
робно описани в застрахователната полица или вредите се дължат на недоброто сто-
панисване на имота или са съществували преди сключване на застраховката; при рис-
ка „кражба“ мерките за сигурност неотговарят на договорените; стойността на щета-
та е по-малка от договореното самоучастие, ако има такова; поредна разсрочена внос-
ка не е платена в срок. 

Най-честите основания за намаляване на застрахователното обезщетение са: за-
дължително или допълнително договорено самоучастие по съответна клауза в поли-
цата; наличие на „подзастраховане“ на имуществото, т. е. застраховано е имущество 
на по-ниска стойност от реалната; част от вредите не са нанесени точно от това кон-
кретно събитие; не е уведомен застрахователя в указаните срокове. 

Давностният срок при имуществените застраховки е три години от датата на нас-
тъпване на застрахователното събитие. Това е времето, в което както застрахования 
може да уреди всички спорни въпроси със застрахователя, но така и обратно застра-
хователя с него. Споровете между страните се уреждат чрез споразумение, а когато 
не бъде постигнато такова, съответно съгласно гражданското законодателство. 

С въвеждането на лицензионният режим за застрахователните компании у нас 
през 1998 г., са лицензирани 17 общозастрахователни дружества и през 1999 г. общия 
брутен премиен приход в общото застраховане е 279 млн.лв.. За изтеклите 18 години 
брутния премиен приход в общото застраховане нараства близо 7 пъти до 2 083 
млн.лв. през 2018 г., на българския застрахователeн пазар пред КФН към 31.12.18 г. 
са дали отчет за работата си 25 общозастрахователни дружества и 342 застраховател-
ни брокера. [4] Впечатляващият растеж съвпада с годините на голямо нарастване на 
доходите на населението и запазване и нарастване на активите на застрахователите. 
През 1999 г. застрахователната плътност, която се измерва като брутен премиен при-
ход на глава от населението в България, е била 38 лв.. През следващите 9 години до 
2008 г. ръстът на заделените средства на всеки гражданин е значителен и достига  
237 лв.. В периода на кризата 2009-2012 г. се отбелязва лек спад около 220 лв., отра-
зяващ намаления премиен приход в общото застраховане. От 2013 г. насам секторът 
се възстановя и показателя надминава още в 2014 г. нивото от 2008 г. За 2016 г. заст-
рахователната плътност е вече 282 лв., което представлява стабилен растеж с 6% на 
годишна база в сравнение с 2012 г. 

Застрахователното проникване, измерено като процент на брутния премиен при-
ход към БВП на страната, е скромните 1,28% през 1999 г. Най-висока стойност отбе-
лязва през 2008 г. с 2,60% , което представлява ръст 103 %. Следват четири години на 
спад до ниво 2,06 %. От 2013 г. започва леко възстановяване на показателят, но все 
още не може да се достигне нивото от 2008 г., въпреки че самият брутен премиен 
приход надскача стойността си за 2008 г. още през 2015 г. Това се дължи на зна-
чително по-бавния ръст в премийния приход за периода 2008-2016 г. (11 %) спрямо 
ръста на БВП (39%). За 2018 г. БВП е 107 925 млн.лв по текущи цени [5], съответно 
застрахователното проникване в общото застраховане е 2,0 % и по застраховката 
срещу „Пожар и други стихийни бедствия“ 0,24 %. 

Утвърден, като важна част от икономиката и много тясно свързан с макроиконо-
мическата рамка в страната, застрахователният бизнес следва тенденциите и разви-
тието на пазара и нуждите на клиентите. Силното раздвижване на сектора на недви-
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жимите имоти през последните години, застрояването на много нови офис площи (с 
известно забавяне през периода на кризата 2008 г. - 2012 г.) и новото активизиране на 
ипотечното кредитиране, доведоха до значителен ръст на премийния приход при 
имущественото застраховане. В момента лихвените проценти по жилищно кредити-
ране и това на фирми са с много атрактивни нива и кредитирането бележи сериозен 
ръст и действа стимулиращо на покупките на имоти, както за основно жилище, така и 
с инвестиционна цел.  

По данни на БИПД [7] в България на всеки 30 дни се случват 59 локални при-
родни бедствия без да броим земетресенията. Едва 15% от жилищата на българите са 
застраховани, за разлика например от Великобритания, където само 15% от жилища-
та нямат застраховки. В Дания, Франция, Исландия, Холандия, Норвегия, Полша, 
Испания, Швейцария, Турция, Румъния застраховките „Бедствие“ на жилищата са 
задължителни.  

В таблици № 1, 1А и 1Б е представено нарастването на броя жилища общо за 
страната за периода 2015-2017 г., както в градовете, ката и на село. Интересен е и 
факта, че нарастването на броя жилища в градовете и в селата, важи от едностайните 
до шестстайните  жилища, като стъпката на нарастване при многостайните е много 
по-малка, отколкото при жилищата с по-малко стаи. За разглежданият период най-
бързо нараства броя на двустайните жилища с около 3200 броя на година, а най- 
малко е нарастването при шестстайните жилища със средно 270 броя на година. 

 

Таблица 1 
Брой жилища по броя на стаите към 31.12.2017 г .[6] 

Статистически 
зони 
Райони 
Области 

 
Общо 

Жилища по броя стаи 

1-стайни 2-стайни 3-стайни 4-стайни 5-стайни 6-стайни 
 и повече 

Общо за 
страната 

3 951 806 355 010 1 293 153 1 315 785 618 920 195 076 173 862 

В градовете 2 627 857 292 777 990 385 857 404 330 200 82 831 74 260 
В селата 1 323 949 62 233 302 768 458 381 288 720 112 245 99 602 

 

Таблица 1А 
Брой жилища по броя на стаите към 31.12.2016 г. 

Статистически 
зони 
Райони 
Области 

 
Общо 
 

Жилища по броя стаи 

1-стайни 2-стайни 3-стайни 4-стайни 5-стайни 6-стайни 
и повече 

Общо за 
страната 

3 943 989 354 200 1 289 994 1 313 402 618 052 194 747 173 594 

В градовете 2 621 088 292 016 987 377 855 308 329 633 82 646 74 108 
В селата 1 322 901 62 184 302 617 458 094 288 419 112 101 99 486 

 

Таблица № 1Б 
Брой жилища по броя на стаите към 31.12.2015 г . 

Статистически 
зони 
Райони 
Области 

Общо 
Жилища по броя стаи 

1-стайни 2-стайни 3-стайни 4-стайни 5-стайни 
6-стайни 
и повече 

Общо за 
страната 

3 935 105 352 978 1 286 483 1 310 680 617 260 194 383 173 321 

В градовете 2 613 418 290 915 984 130 852 906 329 091 82 425 73 951 
В селата 1 321 687 62 063 302 353 757 774 288 169 111 958 99 370 
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Динамиката на пазара на застраховането срещу пожар и други стихийни бедствия 
се влияе по естествен път от броя на кризисните събития в България, на установените 
щети, средствата за възстановяване и разходите за спасителни и неотложни аварийни 
работи, а също така и непокритите установени щети. От данните на НСИ в таблица 
№ 2 [8] за броя кризисни събития е видно, че най-голям е броя на пожарите и навод-
ненията във всяка от годините в периода 2010-2017 г., като най-пагубна по брой на 
тези две събития е 2012 г..  

  

Таблица 2 
Кризисни събития за периода 2010-2017 г. за страната 

 

Показатели Брой кризисни събития 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Общо за 
страната; 
В това число: 

4 571 8 268 10 826 2 728 4 356 4 008 3 577 1 594 

Пожари 1 630 2 185 3 010 764 2 245 2 474 2 748 741 
Свлачища 59 76 72 51 75 125 71 32 
Земетресения 12 4 22 6 4 1 2 - 
Засушавания 6 30 23 3 1 - - 28 
Наводнения 651 382 692 547 360 266 184 159 
Бури, торнадо, 
смерч, 
вихрушка 

47 48 528 89 14 12 29 6 

Градушки 16 13 14 13 8 21 5 14 
Снежни бури 
(снеговалеж) 

103 94 93 50 26 56 87 52 

 
Съотношението между установените щети и изплатените обезщетения по застра-

ховка „Пожар и природни бедствия“, показва че въпреки непрекъснатото нарастване 
на изплатените обезщетения по застраховката през периода 2010 г. - 2015 г. заемат 
неголяма част от общия размер на настъпилите и установени щети. Съотношението 
между установените щети и изплатените обезщетения по посочения вид застраховка 
за 2010 г. е около 39%,като през следващата година този процент намалява, достигай-
ки 6,3%. През 2012 г. отново е налице увеличаване, придружено от намаляване през 
2013 година. През следващите две се наблюдава плавно нарастване, достигайки 
36,8% през 2014 г. и 46,1% през 2015 г.. Въпреки нарастването на процента на изпла-
тените обезщетения за 2015 г., около 100 млн. лв. от установените щети не са застра-
ховани. Изплащането на тези щети затруднява държавата, като в същото време по-
тенциалът на застраховането не е използван напълно. 

 През 2016 г. изплатените застрахователни обезщетения по застраховането срещу 
пожар и други стихийни бедствия е 79 млн.лв. от всичко изплатени обезщетения за 
годината по общо застраховане в размер на 820 млн.лв.. През 2017 г. са изплатени  
76 млн.лв. от общия обем плащания по общо застраховане за годината близо  
847 млн.лв.. През 2018 г. застрахователните обезщетения по застраховката са над  
76 млн.лв. или 7.9 %  (виж графика № 1 [10]) от общо близо 963 млн.лв. плащания по 
общо застраховане, като премийния приход към същия момент е бил малко над  
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264 млн.лв. по застраховката и общо прихода в общото застраховане за пазара е бил  
2 083 млн.лв..  

Брутният премиен приход от всички застрахователи, които предлагат общо заст-
раховане за 2016 г. е 1 622 млн.лв., а от тях 273 млн.лв. е прихода за застраховане 
срещу пожар и други стихийни бедствия, което е около 17% от общия общозастрахо-
вателен приход. През 2015 г. брутния премиен приход за застраховане срещу пожари 
други стихийни бедствия е 295 млн. лв. от общо 1 573 млн. лв. брутен премиен 
приход по общо застраховане, което представлява 17,6 % от общия приход. През 
2014 г., 16% от общия брутен премиен приход в общото застраховане в размер на  
1 434 млн.лв., се пада на застраховането при пожар и други стихийни бедствия или 
близо 267 млн. лв.. С основание може да се направи извода, че в изследвания период 
2014 – 2018 г. най-много кризисни събития от вид „пожари“ 2748 броя е имало през 
2016 г.. Рискът пожар е основен имуществен риск и затова през 2016г приходите по 
застраховане срещу пожар и други стихийни бедствия е значително висок около 17 % 
от общият брутен премиен приход по общо застраховане през годината. [11] 

 
Графика №1 

 

 
 
 

Нарастването на брутният премиен приход реализиран в общото застраховане 
през 2018г е 51 040 076 лв. в сравнение с 2017 г., което показва увеличение с 23,96 %. 
Съответно за 2018 г. от общият брутен премиен приход по общо застраховане, 13,1 % 
е за застраховането срещу пожар и други стихийни бедствия (виж графика № 2 [10]), 
а през 2017 г. е 8%.  
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Графика№2 
 

 
 

 
По данни на КФН [9] най-голям пазарен дял през 2017 г. по застраховка „Пожар 

и природни бедствия“ 16,9 % ЗАД „Енергия“, 14,8 % ЗАД „Алианц България“ и на 
трето място с 14,4 % „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. При застраховката „Щети на 
имущество“ с най-голям пазарен дял 26 % е ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“, 
17 % ЗК „УНИКА“ АД и на трето място с 12,8% „ДЗИ – Общо застраховане“. През 
2018 г. с най-голям пазарен дял по застраховката „Пожар и природни бедствия“ са 
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, следвана от „Дженерали Застраховане“ АД и 
ЗАД „Енергия“, а при застраховката „Щети на имущество“ първенци по пазарен дял 
са ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, „ДЗИ – ОЗ“ ЕАД и ЗК „Лев инс“ АД. 

Общите фактически разходи на застрахователите по общо застраховане, които 
предлагат застраховане срещу пожар и други стихийни бедствия за 2017 г.  
108 897 407 лв.. [11] Това са разходи за уреждане на претенции, преки и косвени 
аквицизионни разходи, административни разходи, разходи за такси, отчисления за 
фондове и други. Най-голям дял сред тях са разходите за преки аквизионни комиси-
онни 53 449 997 лв., следвани от административните разходи, свързани със застрахо-
ването 37 129 301 лв.. В общият обем разходи за преки аквизионни комисионни за 
2017 г. на всички застрахователи, които предлагат общо застраховане 332 138 492 лв., 
аквизиционните комисионни за застраховане срещу пожар и други стихийни бедст-
вия по размер са на трето място след направените такива при застраховка на сухопът-
ни превозни средства и застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежава-
нето и използването на МПС. 

Интересна е и съпоставката с информация от НСИ за установените в държавата 
ни щети за 2017 г. от сбъднати кризисни събития и направените разходи за спасителни  
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и неотложни работи. [12] Щетите от пожари са за 1250 хил.лв, свлачища 7720 хил.лв., 
наводнения 135 530 хил.лв, градушки 45 хил.лв., снежни бури или снегонавявания 
757 хил.лв., бури 45 хил.лв.. Разходите за спасителни и неотложни аварийни работи 
за 2017 г. са: за пожари 108 хил.лв., свлачища 57 хил.лв., наводнения 3980 хил.лв, 
градушки 32 хил.лв., снежни бури или снегонавявания 130 хил.лв, бури 16 хил.лв.  

Действащите застрахователни договори към 31.12.2017 г. по застраховка „Пожар 
и други природни бедствия“ са 610 596 броя, като 577 924 са сключени през 2017 г. и 
застрахованите обекти са 692 573, а по застраховка „Щети на имущество“ 174 389 
броя, като 172 498 са сключени през 2017 г. и застрахованите обекти са общо 82970 
броя. Имайки предвид броя на жилищата общо за страната към 31.12.2017 г. (виж 
Таблица № 1), че е 3 951 806 броя, то едва 15% са застрахованите от тях.  

По данни на КФН [11] премийният приход от застрахователните брокери през 
2018 г., възлиза на 1 533 394 хил.лв., което отчита увеличение с 20% спрямо 2017 г., 
когато е бил 1 232 847 хил.лв.. В структурата на реализирания чрез застраховател-
ните брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2018 г., най-голям дял 
заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежа-
ването и използването на МПС“ (54,0 %-ен дял от записаните премии по общо заст-
раховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (31,0 % -ен 
дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от застраховането при 
„Пожар и природни бедствия“ (6,0 %-ен дял от записаните премии по общо застрахо-
ване) и „Други щети на имущество” (2.0%-ен дял от записаните премии по общо 
застраховане). 

Развитието на брутният премиен приход по застраховката срещу пожар и други 
стихийни бедствия и мястото му в общия брутен премиен приход на пазара за пет 
годишен период 2014 г. – 2018 г. е представено в таблица № 3 [11]. 

 
Таблица № 3 

Брутен премиен приход /БПП/, изплатени обезщетения и щети по застраховка 
„Пожар и други стихийни бедствия“ на застрахователния пазар в България /в лева/ 

 
Видове 
застраховане 
 и показатели 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

БПП по 
Застраховка 
„Пожар и 
природни 
бедствия“  

264 000 065 264 742 177 242 482 848 247 950 349 221 069 761 

БПП по 
Застраховка 
„Щети на 
имущество“ 

20 476 745 21 295 989 30 565 667 47 456 198 45 878 938 

Общ БПП  
 за застрх. 
пазар 

208 822176 1748778212 1622270657 1570534476 1434180914 

Място на 
застраховката 
в структурата 
на премийния 
приход  

13,1% 15,8% 16,8% 17% 16% 
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Изплатени 
обезщетения: 
1. Пожар и 
природни 
бедствия 
2. Щети на 
имущества 

 
 

74 174 218 
 
 

3 910 738 

 
 

71 786 929 
 
 

4 099 904 

 
 

70 410 002 
 
 

6 629 872 

 
 

88 276 382 
 
 

16 001 670 

 
 

71 118 302 
 
 

20 052 806 

Дял в общата 
структура на 
обезщетеният
а по общо 
застраховане 

8,1 % в 
структурата 
на изплате- 
ните обез-
щетения 

 

В структу-
рата на 

обезщете-
ния 

8,6% 

9,0% от 
структурата 
на изплате-
ните обез-
щетения по 
ОЗ за пазара 

13% в 
структурата 
на изплате-
ните обез-
щетения по 
ОЗ за пазара 

8,8% в 
структурата 
на обезще-
тения по ОЗ 
за пазара 

 
Изводите на автора за предизвикателствата и важни определящи развитието на 

застраховката срещу пожар и други стихийни бедствия фактори, могат да бъдат 
групирани по различни признаци и степен на важност. Някои от тях са външни за 
пазара: 

Първо. Икономиката на страната и показателите за измерване на икономическата 
дейност: брутен вътрешен продукт, заетост и безработица и инвестиции. Брутният 
вътрешен продукт определя развитието на икономиката. Заетостта, безработицата и 
инвестициите създават текущо и дългосрочно икономически и неикономически пос-
ледствия.  

Второ. Многоликото проявление на рисковете в съвременните условия и тяхното 
управление чрез превенция и ограничаване на последиците от вече възникнали загу-
би, самофинансиране на загубите, ползване на заемни средства чрез кредит, прехвър-
ляне на риска или части от него на застраховател.  

Трето. Несигурност по отношение на бъдещите доходи на домакинствата. Осно-
вен приходоизточник на домакинствата е работната заплата, следвана от социалните 
трансфери, включващи пенсии, обезщетения за безработица, семейни добавки. Рав-
нището на безработицата не е еднакво при отделните групи от населението, като въз-
растовата група и степента на образование са от съществено значение. Най-засегнати 
от безработица са младежите и лицата в предпенсионна възраст. 

Четвърто. Цените на пазарните услуги, подкрепяни от вътрешното търсене, за-
пазват възходящата си динамика и имат основен принос за покачване на ценовото 
равнище в страната.  

Пето. По данни на НСИ [12] през 2018 г. в собствено жилище живеят 90.7% от 
домакинствата, а 6.6% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем жи-
веят 2.7% от наблюдаваните домакинства – 1.9% на свободен и 0.8% на общински 
наем. Второ жилище притежават 9.4% от домакинствата.. Две трети (68.1%) от дома-
кинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (74.2% в градовете и 51.1% в 
селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19.6% от домакинст-
вата в градовете и 44.5% – в селата. Гаражи имат 20.9% от домакинствата в страната 
(17.1% в градовете и 31.5% в селата). С електричество, вода, канализация, баня и тоа-
летна в жилищата разполагат 79.0% от домакинствата. От предметите за дълготрайна 
употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.0% от домакинствата, 
а 31.4% имат по два и повече телевизора. На второ място е хладилната техника – 
98.4% от домакинствата в страната (98.7% в градовете и 97.4% в селата) имат хладил-
ник и/или фризер. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат не-
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обходимост от компютър – 38.3%. Наличие на интернет връзка в жилището имат 
56.8% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 64.7% от 
жилищата, а в селата – в 34.8%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връз-
ка в дома си, са 37.0% от домакинствата. Климатици притежават 39.5% от домакинст-
вата, а 27.1% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови 
средства. 33.4% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от 
климатик.  

Шесто. Банковата система се характеризира с нарастване на активите, привлича-
не на все повече клиенти по депозити и кредитополучатели. В публикувано от Евро-
пейската централна банка прессъобщение от 12.11.2018 г. [13] на оценка ще бъдат 
подложени шест банки, за да се гарантира плавен преход към Банковия съюз през 
2019 г.. 

 

За някои от вътрешните предизвикателства на застрахователния пазар влияещи 
върху развитието на имущественото застраховане и на застраховането срещу „Пожар 
и други стихийни бедствия“ могат да се посочат: 

Първо. Наложително е застрахователните посредници наред с предлагането на 
застраховката, сключването на застрахователни договори и обслужване на клиентите 
по тях, целенасочено да осъществяват и „делегиран мониторинг“, за да могат да усе-
тят пулса на изискванията и основните възражения на потенциалните й клиенти.  

Услугата Домашен асистанс се предоставя чрез денонощен Асистанс център, към 
който в случай на спешна ситуация, която засяга застраховано имущество, клиентите 
по застраховката се обръщат към него. От този център се изисква да се вземат неза-
бавни мерки, като отключване на входна врата, ремонт и отпушване на водопроводни 
и канализационни тръби и други. Попадането на клиент със застраховка и подобен 
спешен проблем, чрез центъра на не най-добрия майстор е проблем. Този проблем 
може да има развитие: натрапчиво отрицателно отношение към продукта и компа-
нията от страна на клиента, отрицателна реклама, субективни съждения водещи до 
грешки.  

Второ. Застрахователите и презастрахователите инвестират в компании за застра-
хователни и финансови технологии. Това задължително включва подобряване на соб-
ствения дигитален интерфейс към клиентите.  

Трето. Труден, като изпълнение и сложен, поради липсата и на експерти, е про-
цесът по наблюдение на развитието на застрахователните суми по изложеност на ре-
гионите към катастрофични събития, по покрити рискове и части от риска, които се 
задържат, която база се определя вероятната максимална загуба на портфейла. Де-
тайлната проблематика на този въпрос, налага балансиран рисков профил на клиента 
без непропорционални големи концентрации на риск и натрупвания. 

Четвърто. Приложението на инструментариума на оперативния контролинг в 
застрахователното дружество и по отношение на вид застраховане, поставя въпросът 
за приспособяването на българската застрахователна практика към европейските и 
световни изисквания. Информационно осигуряване на оперативния контролинг в 
застрахователното дружество налага и информираност за процеса по подпомагане от 
страна на застрахователя на планирането на личните финанси на потенциалните 
клиенти на застраховката. По този начин измерванията в отговорите на въпроси от 
вида „Защо хората планират своята застрахователна защита?“, „Защо хората не пла-
нират застрахователна защита и финансовото си бъдеще?“, „Кои са основните после-
дици от липсата на план за застрахователна защита?“ ще помогнат в консултирането 
на потребителите на застрахователна защита при недостатъчно защита срещу лична 
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катастрофа като пожар на дома, наводнение, кражба и други неуспех при стремежа 
да се постигнат житейски и финансови цели, както и целево ще елиминират илюзията 
им за контрол над опасностите и неточни оценки на рискови експозиции. Взаимо-
свързан с това е процесът на калкулиране на застрахователната премия и разпределе-
нието на риска на застрахователя. 

Пето. В дейността на застрахователите все повече се очаква да навлизат дистан-
ционните методи за продажба на застрахователни продукти и от заетите специалисти 
в имущественото застраховане все повече се изисква комплексната компетентност.  

Шесто. По отношение на застрахователното проникване по общо застраховане от 
2009 г. до 2012 г. се наблюдава намаление от 2,0% до 1,6%, т.е. налице е спад от по-
рядъка на 20%. През следващите години се наблюдава леко увеличение на този пока-
зател, достигайки 1,8% през 2015 г.. По отношение на показателя застрахователно 
проникване България се нарежда на едно от последните места сред европейските 
страни. За да достигнем средноевропейските нива, към които би следвало да се стре-
мим, то се очаква застрахователното проникване, което в момента е 2,3%, да се  
увеличи над три пъти, за да достигне средното ниво в Европа от 7,2%, получено  
като отношение между брутния премиен приход на страните членки от ЕС-28  
(1001,7 млрд. евро) и общия размер на техния БВП (13850.2 млрд.евро).  

Седмо. Застрахователната плътност бележи увеличение. За целия разглеждан пе-
риод това увеличение при общото застраховане е в рамките на 32,5%. Относителният 
дял на застрахователните плащания спрямо общия доход на лицата в България се 
задържа на ниво над 2,2%. Най-високи стойности се наблюдават през 2015 година 
2,9%. 

Осмо. Дискусионен е въпроса за въвеждането на задължителна застраховка 
срещу климатични промени, като възможност за нарастване на дела на застраховане-
то в икономиката на страната. При евентуално задължително застраховане на дома-
кинствата и предприятията своевременно биха се преодолели финансови трудности, 
а също така правителството и общините биха си спестили допълнителни разходи, 
свързани с компенсиране на загубите от внезапно настъпило събитие. По този начин, 
задължителното застраховане срещу бедствия ще подпомогне: образуването на по-
големи съвкупности; извършването на по-точни актюерски изчисления, ще позволи 
калкулирането на по-ниска комисиона за посредниците, поддържането на по-малък 
размер на разноските за издръжка на дейността на застрахователите; ще доведе до 
подобряване на последващото разпределение и преразпределение на риска.  

Девето. Алианц Риск Барометър представя за 2019 г. най-големите заплахи за 
бизнеса [14] – класация на Топ 10 бизнес рискове: 1. Прекъсване на бизнес дейността 
(Business Interruption – BI); 2. Кибер риск; 3. Природни бедствия и катастрофи;  
4. Законови и регулаторни промени; 5. Развитие на пазарите – нестабилност, дивер-
генция и непредвидени промени; 6. Пожар и инциденти, свързани с експлозии; 7. Но-
ви технологии; 8. Климатични промени; 9. Репутационни загуби; 10. Липса на квали-
фицирана работна ръка.  

Десето. Застрахователните дружества могат да се определят, като едни от най-го-
лемите институционални инвеститори. Основен източник за инвестиции на застрахо-
вателните дружества са записаният капитал на дружеството или еквивалентни фон-
дове, неговите резерви и печалбата му. Застрахователните дружества са задължени да 
формират общи и технически резерви. Най-голям дял в инвестиционния процес оси-
гуряват техническите резерви, като в общото застраховане този дял се пада на резер-
вата за предстоящи плащания и пренос-премийния резерв. 
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Застраховането на сгради и имущества на гражданите трайно се утвърждава, като 
втория по пазарен дял вид застраховане в общозастрахователния ни сектор, след 
автомобилното застраховане и е в „топ три“ на най-продаваните и търсени застрахо-
вателни продукти в България от потребителите на застрахователна защита. 

Перспективата за развитие на имущественото застраховане на националния заст-
рахователен пазар е голяма, защото са големи възможностите за разширяване на дела 
на застраховането в икономиката на България. 
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УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ  

НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ В СЪВРЕМЕННАТА 
ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

Борислав Андреев Боянов1 
 

CONDITIONS AND OPPORTUNITIES FOR THE STORAGE OF 
ACCOUNTING INFORMATION IN THE CONTEMPORARY 

DIGITAL ENVIRONMENT 
 

Borislav Andreev Boyanov 
 
 
Резюме: Настоящият доклад е предметно ориентиран към счетоводната информа-
ция, разглеждана от една страна като входящ ресурс, а от друга – като готов про-
дукт на счетоводната система на предприятието. Целта на автора е като из-
следва нормативните, управленските и технологичните аспекти на съхраняването 
на счетоводната информация на всеки един етап от отчетния процес, да очертае 
нейното място, роля и значение в българския стопански и правен мир. За постигане-
то на основната изследователска цел авторът поддържа тезата, че нормативни-
те изисквания за съхраняване на информацията и управленските нагласи и решения 
за организиране и съхраняване на счетоводните данни изостават в своето развитие 
спрямо технологичният напредък по отношение на възможностите за архивиране 
на данни и опазването им от злонамерено увреждане или унищожаване. 

Ключови думи: съхраняване на счетоводна информация, дигитална среда, норма-
тивна база на счетоводството в България 

 
Abstract: This report is objectively oriented to accounting information treated on one hand 
as inputs, and from the other hands - as a product of the accounting system of the 
enterprise. The purpose of the author is to explore the regulatory, management and 
technological aspects of the storage of accounting information at every stage of the 
reporting process, to outline its place, role and importance in the Bulgarian economic and 
legal peace. In order to achieve the main research objective, the author supports the thesis 
that regulatory requirements for storing information and management attitudes and 
solutions for organizing and storing accounting data are lagging behind in their 
development to technological advances in terms of data archiving and protection against 
malicious impairment or destruction. 
 
Keywords: storage of accounting information, digital environment, regulatory basis of 
accounting in Bulgaria 
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Увод 
 
В специализираната счетоводна литература редица автори възприемат, изследват 

и анализират счетоводството през призмата на системния подход. От позициите на 
този научен подход счетоводната система на предприятието представлява цялостна и 
завършена по структура и строеж информационна и контролна система. Нейният ос-
новен ресурс или още предмет на изследване е счетоводната информация, която отра-
зява възникването, състоянието и промените в имуществото на предприятието, и в 
неговите източници на формиране. Крайните резултати на счетоводната система, 
които ги характеризират като информираща система и показват в каква степен са 
постигнати целите на счетоводството и като цяло целите на предприятието, са обоб-
щените показатели за финансовото състояние, постигнатите ефекти от сделките и 
други събития, които пременят икономическите ресурси и финансовите претенции 
към предприятието. 

 
1. Организация на счетоводната дейност на предприятието в условията на 

съвременната „цифрова революция“ 
 

Организацията на счетоводната дейност представлява логически структурирана 
система от нормативни, управленски и технологични условия и изграждащите ги 
елементи и връзки между тях, прилагани в процеса на счетоводно отчитане с цел 
получаване на висококачествена обобщена информация за състоянието и ефектив-
ността от управлението на икономическите ресурси на предприятието, както и за фи-
нансовите претенции към предприятието от страна на неговите собственици, заемо-
датели и други кредитори. 

 

 
 

Фигура 1. Организация на счетоводната дейност: връзка между субекти и обект 
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Разглеждайки счетоводната система на предприятието през призмата на систем-
ния подход следва, че организацията на счетоводната дейност в предприятието пред-
ставлява единство между решенията и отговорностите на ръководството на всяко едно 
предприятие към изграждането и функционирането на системата, използвания инте-
лектуален потенциал на счетоводните кадри (субектите), прилагането на общата и спе-
циализираната нормативна уредба и внедряването на съвременни технически средства и 
технологии за цялостно дигитализиране на счетоводната дейност на предприятието.  

Широкото навлизане и приложение на дигиталните технологии в организацията и 
дейността на всяка една отчетна единица (предприятие) предизвикват съществени 
трансформации и променят значително облика на счетоводството и финансовата от-
четност. „Цифровата революция“ се свързва с внедряване на нови технологии, нови 
модели и нови подходи към цялостната организация на счетоводството. Дигиталната 
трансформация води до ежедневни промени в елементите на счетоводната дейност на 
всяко предприятие като модернизира и автоматизира основните процеси по събира-
не, обработване, обобщаване, систематизиране и анализиране на счетоводната ин-
формация. Внедряването на цифрови технологии в счетоводната дейност въздейства 
благоприятно върху счетоводната информация, която става все по-точна, по-навре-
менна, по-прозрачна и по-обективна. Налице е правопропорционална връзка между 
а) внедряването на дигиталните технологии в процеса на счетоводно отчитане и из-
готвяне на финансови отчети, б) качествата на счетоводната информация и в) потре-
бителната стойност на информацията от финансовите отчети. 

По своята същност счетоводната информация представлява съвкупност от сведе-
ния за стопанските операции, които са осъществени в миналото и/или се осъществя-
ват в настоящата стопанска дейност на  дадена отчетна единица. Характерното за 
счетоводната информация е, че тя се създава вътре в самото предприятие, а също та-
ка постъпва в предприятието и от външни стопански единици. Счетоводната инфор-
мация е обектът на счетоводството като управленска система върху който субектите 
(счетоводните кадри) въздействат чрез прилагането на специфичен инструментариум 
и счетоводна методология, за да получат обратна връзка относно финансовото със-
тояние и ефективността от управлението на ресурсите на предприятието. 

 

Сред специфичните белези на счетоводната информация, които я отличават от 
останалите видове икономическа информация, се отнасят: 
 ресурс на счетоводната система; 
 продукт на счетоводната система; 
 създава се на микроикономическо равнище; 
 създава се непрекъснато във времето и предоставя сведения за имуществото на 

предприятието и за неговите източници на формиране; 
 представя се задължително в парично-стойностен измерител; 
 основава се на документалната обоснованост на извършените в предприятието 

стопански операции и процеси; 
 притежава аналитичен характер; 
 позволява да бъде обобщавана (сводирана). 
Счетоводната информация е ресурсът, „нешлифованият диамант“, който подлежи 

на специфична счетоводна обработка в рамките на предприятието и под въздейст-
вието на управленските решения, технологичните възможности и приложимите нор-
мативни изисквания се превръща във висококачествен стандартизиран продукт, удов-
летворяващ потребностите на пряко заинтересованите лица като собственици, инвес-
титори, кредитори, държавни органи и други. 
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Фигура 2. Счетоводната информация като ресурс и продукт  
на счетоводната система 

 
Изборът на технологични решения и съблюдаването на нормативната уредба на 

счетоводството на ниво отчетна единица се формират под въздействието на редица 
външни фактори на обкръжаващата среда, които чрез управленските решения се пре-
връщат в елементи на организационната структура на предприятието. Това е основ-
ната причина управленските решения да се взимат на базата на избор между регула-
ции и технологии. Като за целите на финансовото счетоводство надделяват регула-
циите, тъй като счетоводната система на всяко едно българско предприятие функцио-
нира на основата на изискванията на Закопа за счетоводството и на приложимите 
счетоводни стандарти. Нормативната уредба се създава, изменя и допълва по ред и 
начини, установени от системата на правото, докато развитието на технологиите 
следва еволюционния път на човешкия прогрес и не се ръководи от регулации и стан-
дарти. Това е и фундаменталната причина за колизиите между нормите и технологии-
те, както и за напредъка на технологиите и изоставането на счетоводната нормативна 
уредба в областта на създаването, обработването, съхраняването и унищожаването на 
счетоводната информация. 

 
2. Счетоводните документи като средство за постигане на целите на 

документирането 
Документирането представлява специфичен счетоводен способ за регистриране, 

систематизиране и представяне на счетоводна информация за стопанските факти, яв-
ления и процеси от дейността на предприятието върху специфични носители на ин-
формация. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството „счетоводният документ е хар-
тиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първи-
чен, вторичен и регистър“. Счетоводните документи са материалната база, основния 
и жизненоважен ресурс на счетоводството като система и като отчетен процес. В 
ежедневната стопанска дейност на всяко предприятие се извършва движение на сче-
товодните документи, което започва от тяхното създаване или постъпване в пред-
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приятието, преминава през проверката и одобряването им от съответните длъжност-
ни лица, тяхната счетоводна обработка и съхраняване, както и унищожаването или 
предаването им в Националния архивен фонд. Този цикъл от създаването до унищо-
жаването на счетоводните документи се нарича документооборот и следва да бъде 
част от организацията на счетоводната дейност на всяко предприятие, след утвържда-
ването му от ръководството.  

Както беше посочено, от една страна счетоводните документи представляват „ос-
новната суровина“ на счетоводството като отчетен процес, а от друга страна те са 
нейния краен продукт. Следователно съществуването на счетоводни документи е ус-
ловие и необходимост за съществуването на счетоводната система. В чл. 3, ал. 3 от 
действащия Закон за счетоводството2 се въвежда изискването предприятията да осъ-
ществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документалната обоснова-
ност на стопанските операции и факти при спазването на законовите разпоредби за 
съставяне на счетоводни документи. Необходимостта и ползите от счетоводните до-
кументи се изразяват преди всичко в това, че имат доказателствена сила и значение 
за предприятието, а също така способстват осъществяването на контролни функции 
за законосъобразност и целесъобразност на извършените стопански операции. 

Законът за счетоводството регулира формата и съдържанието на счетоводните 
документи. По отношение на формата на счетоводните документи в исторически 
план се наблюдава либерализиране и предоставяне на възможността всяко предприя-
тие само да определи формата и разположението на реквизитите на създаваните от 
него счетоводни документи, както и само да прецени дали счетоводните документи 
да бъдат на хартиен или технически носител. Изискванията към съдържанието на 
счетоводните документи също се намаляват, като една част от задължителните рекви-
зити като например име, фамилия и подпис на съставителя на документа, печат на 
предприятието се премахнаха и се превърнаха в доброволни. 

В чл. 4, ал. 5 от Закона за счетоводството се определя, че счетоводният документ 
може да бъде и електронен документ, но само когато съдържа задължителните 
законови реквизити и когато е издаден и получен в какъвто и да е електронен формат 
при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Следователно е необходимо да се изясни форма-
та и същността на хартиения, техническия и електронния носител на информация и 
оттам начина на съхранение на тази информация. 

Счетоводните документи, които са съставени или получени в предприятието на 
хартиен носител следва да се третират като хартиени счетоводни документи. Те 
трябва да се съхраняват от предприятието в оригиналния си хартиен вид до момента 
на тяхното унищожаване или предаване в Националния архивен фонд. 

Когато счетоводните документи се създават като файлове, с помощта на специа-
лизирани софтуерни приложения, и се записват на технически носители на инфор-
мация, а след това се отпечатват на хартиени носители и се предоставят на клиенти-
те, е необходимо да се съхраняват както на техническите си носители, така и в ориги-
нал на хартиени носители. Според автора е необходимо съхранението и на хартия на 
счетоводните документи, които са издадени на технически носители, за да може да се 
удостовери идентичността и верността на данните за извършените стопански опера-
ции чрез двойната им проверка. Съхраняването на счетоводни документи само на 
технически носители е допустимо когато тези документи са издадени електронно по 

                                                            
2 Закон за счетоводството, обн. ДВ. бр. 95 от 8 Декември 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 
7 Май 2019 г. 
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реда и спрямо изискванията на Закона за електронния документ и електронните удо-
стоверителни услуги. Не бива да се допуска грешката всички счетоводни документи, 
които са издадени и записани на технически носители да се идентифицират като 
електронни документи! В случая е валидно следното заключение: Всички електрон-
ни документи са разположени върху технически носители на информация. Оба-
че, обратното твърдение не е вярно! Не всички счетоводни документи, които са 
записани на технически носители са електронни документи!  

За илюстриране на тези изводи и заключения е много подходящ следния пример. 
Предприятие „А“ издава първичен счетоводен документ (фактура) за продажба на 
стоки с получател предприятие „Б“. Счетоводният документ е съставен чрез използ-
ването на специализиран търговски софтуер. Стоките, придружени със стокова раз-
писка, сертификат за качество и оригинал на фактурата, отпечатана на хартиен носи-
тел, са изпратени от предприятие „А“ на предприятие „Б“ чрез специализирано 
транспортно предприятие. В същото време фактурата е изпратена от предприятие 
„А“ на предприятие „Б“, както следва: 
 Хипотеза № 1: Фактурата е изпратена чрез електронна поща като съобщение с 

прикачен pdf файл. 
 Хипотеза № 2: Фактурата е изпратена чрез електронна поща като съобщение с 

прикачен pdf файл, който е подписан с КУКЕП на съставителя на фактурата. 
 Хипотеза № 3: Фактурата се изпраща през системата Е-фактура в XML 

формат, а нейния получател се известява чрез съобщение на електронната си 
поща, че в системата е генерирана нова фактура за него. 

 

В този пример при хипотеза № 1 е налице издаване на фактура на технически но-
сител. Издадената фактура не е електронен документ, тъй като не е издадена, изпра-
тена и получена по реда и начините, регламентирани в ЗЕДЕУУ. В случая съществу-
ват рискове информацията от тази фактура като pdf файл да бъде манипулирана от 
нейния получател. Необходимо е фактурата да се съхранява от предприятие „Б“ на 
хартиен носител. Съхраняването на фактурата под формата на файл не е задължител-
но, но е препоръчително, тъй като при извършването на данъчни проверки или при 
съдебни дела, нейното съществуване като електронен файл ще бъде в подкрепа на 
нейната автентичност и доказателствена сила. 

При хипотеза № 2 и № 3 се приема, че издадената фактура на технически носител 
е електронен документ, тъй като е издадена и изпратена по законовия ред. Нейните 
реквизити не могат да бъдат манипулирани от получателя. Автентичността на произ-
хода и целостта на съдържанието на фактурата могат да се установят и да се проверят 
безусловно.  

Организацията на счетоводната дейност на българските предприятия е силно 
повлияна и зависима от системата на данъчното облагане и данъчния контрол, които 
спрямо стопанските предприятия се извършват от страна на Националната агенция за 
приходите (НАП). Това е основният авторов мотив да се представи и актуалната да-
нъчна практика в областта на изискванията към предприятията за съхраняването на 
счетоводната информация. В резултат на направено проучване на указанията и стано-
вищата, които са предоставени от НАП през 4-годишния период от 01.06.2015 г. до 
31.05.2019 г. относно реда, начините и сроковете за съхраняване на счетоводните до-
кументи се установява „твърде скромна“ данъчна практика, включваща издаването 
само на 3 (три) официални писмени становища. От научна и практическа гледна 
точка представлява интерес писменото становище на директора на дирекция „ОУИ“ 
при ТД на НАП – София с изх. №20-00-369/10.11.2017 г., в което се предоставя да-
нъчното тълкуване на практически казус, които е относим към дейността на значите-
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лен брой български предприятия. Становището на НАП предоставя отговор на запит-
ване на счетоводителя на предприятие „Х“, което извършва преструктуриране на 
своя документооборот в резултат на което всички постъпващи фактури, дебитни из-
вестия и кредитни известия се получават и съхраняват в споделена електронна по-
щенска кутия. Счетоводната информация постъпва в пощенската кутия под формата 
на сканирани документи във файлови формати *.pdf, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif или друг 
формат за визуализиране без възможност за извършване на корекции. В резултат на 
разработената система за автоматизирана обработка на счетоводната информация, 
всеки първичен счетоводен документ, който постъпва в пощенската кутия, се осчето-
водява автоматично и се включва в данъчния регистър „Дневник на покупките“. Фак-
турите и придружаващите ги документи се съхраняват в счетоводната система само 
на технически носители като файлове на сканираните счетоводни документи. Ориги-
налните документи, които са издадени на хартиен носител с мокър печат и подпис не 
се съхраняват в счетоводния архив на предприятието. При тази фактическа обстанов-
ка възникват следните въпроси: Законово допустима ли е тази организация на съхра-
няването на счетоводната информация? Счита ли се, че предприятието получава и 
съхранява електронни документи? Приема ли се, че е налице документална обосно-
ваност на извършените стопански операции от данъчна гледна точка? 

Официалната данъчна позиция, в този широкоразпространен казус от българска-
та счетоводна практика, е, че всяко предприятие, което е получило електронни фак-
тури и/или електронни известия към фактури, трябва да ги съхранява в оригиналния 
им вид чрез електронни средства и да осигури на компетентния орган на НАП елек-
тронен достъп до електронните фактури и/или електронните известия към фактурите. 
Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на дадена 
фактура, независимо дали е на хартиен носител или в електронна форма, следва да 
бъдат гарантирани от момента на издаването до края на периода на съхранението на 
фактурата. На практика тези гаранции се постигат чрез създаването на надеждни 
одитни следи, при които връзката между отделните документи и счетоводните опера-
ции е лесно и бързо установима.  

От данъчна гледна точка гарантирането на автентичността на произхода, целост-
та на съдържанието и четливостта на данъчните документи е водещото условие при 
тяхното съхранение. Съгласно Директива 2010/45/ЕС на Съвета3, за да може една 
фактура да бъде считана за електронна фактура, същата трябва да бъде издадена и 
получена в какъвто и да било електронен формат. Това може да включва фактури под 
формата на структурирани съобщения (формата XML) или друг електронен формат 
(като електронно писмо с приложение  във формат PDF или факс, получен в електро-
нен не хартиен формат). Българският Закон за ДДС4 също не поставя специфични 
изисквания за конкретен формат на електронните фактури. Ето защо следва да се 
приеме, че изпращането на pdf файлове по електронен път e допустим метод на елек-
тронно фактуриране, ако са съобразени и изпълнение изискванията, които са предви-
дени в чл. 114, ал. 6 от ЗДДС. Анализът на данъчната нормативна уредба, регулираща 
съхраняването на счетоводните, респ. данъчните документи е с по-широки и либерал-
ни схващания относно изискванията към данъчните документи, така че да бъдат кла-

                                                            
3 Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на 
правилата за фактуриране 
4 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2006 г., посл. изм. и 
доп. бр.33 от 19 Април 2019 г. 



 

 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
С 

 

318 

сифицирани като „електронни документи“. Въпреки това, органите на НАП препо-
ръчват на предприятията да използват следните технологии при изпращането и полу-
чаването на счетоводни и данъчни документи по електронен път, чрез които се 
осигуряват надеждни одитни следи: 
 квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис по смисъ-
ла на ЗЕДЕУУ, или 

 електронен обмен на данни. 
Важно е да се направи уточнението, че сканираното копие на документ от хар-

тиен носител не може да бъде прието като електронен документ. Причината за това е, 
че такъв документ не може да бъде официално заверен и съответно не може да бъде 
доказана неговата автентичност. И обратното – създадените счетоводни документи в 
електронен формат, посредством използването на счетоводен или друг софтуер, отпе-
чатани и изпратени на хартиен носител, не са електронни документи. Следователно, 
данъчните документи трябва да се съхраняват на носителя на които са издадени, т.е. 
данъчни документи, издадени на хартиен носител следва да се съхраняват в този им 
вид, а документите, които са издадени в електронен формат – следва да се съхраняват 
в електронен формат.  

От техническа гледна точка пред счетоводните системи на българските пред-
приятия са на разположение, и на практика се използват следните технически носи-
тели за съхранение на счетоводна информация: 
 CD, DVD, Blue-Ray дискове – компактни оптични средства за съхранение на 

информация с капацитет в интервала от 700 MB до 50 GB; 
 преносима (флаш) памет – компактна, лесно преносима, енергонезависима, с 

възможност за многократно презаписване на информация с капацитет от  
32 MB до 512 GB; 

 твърди магнитни дискове (Hard Disk Drive, HDD) – магнитни плочи, които се 
използват като вградени компоненти в компютърните конфигурации или като 
външни преносими носители на по-големи масиви от информация – до 10 TB; 

 полупроводникови дискови устройства (Solid State Disk, SSD) – енергонезави-
сима компютърна памет, която e средно 50 пъти по-бърза от HDD и се базира на 
технологията на флаш паметта. Максималният им капацитет достига няколко 
десетки TB. Предимство на новите типове дискове за съхранение на информа-
ция е, че са изградени на много по-надеждна основа, която позволява по-добри 
защити на информацията, имат по-голяма производителност, позволяват  съхра-
нение на голям обем информация, имат по-малки габарити (физически размери); 

 холографски технологии за съхранение на данни – позволяват съхраняването 
на практически неограничен обем информация, тъй като само с промяна на 
ъгъла между двата лазерни лъча могат да се запишат стотици холограми с 
данни върху един и същ носител. 

 

Съвременната дигитална среда предоставя редица алтернативни начини за съхра-
няване на счетоводната информация върху технически носители. За да придобият за-
конова и доказателствена сила техническите средства и технологичните възможности 
за съхраняване на счетоводна информация е необходимо да бъде приета национална 
стратегия за масовото внедряване на електронните документи, електронните подписи 
и електронните удостоверителни услуги в стопанската практика. В този смисъл ще се 
постигне доближаване и припокриване на обхвата и съдържанието на понятията 
„електронен документ“ и „счетоводен документ, издаден и записан на технически но-
сител“. Легалната дефиниция на понятието „електронен документ“ също следва да 
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придобие единно значение, тъй като ЗЕДЕУУ, счетоводното и данъчното законода-
телство влагат различен смисъл в този термин, тъй като преследват различни цели. 
Досегашните политики в областта на българското електронно правителство и елек-
тронните административни услуги са в застой и се нуждаят от съществена преработ-
ка и рестартиране на целия процес, така че в бъдеще да съществуват предимно елек-
тронни документи, и алтернативно – хартиени документи. Хибридният или по-скоро 
компромисен вариант на счетоводните документи, издадени и записани на техничес-
ки носители, следва да се изостави и отхвърли от регулаторните органи и от счето-
водната практика като ненадежден и манипулативен начин за създаване и съхраня-
ване на счетоводна информация.  

 

3. Регулаторни изисквания за съхраняването на счетоводната информация 
от предприятията в България 

Задължението за съхраняване на счетоводната информация е законово регулира-
но. Всяко предприятие трябва да съхранява счетоводната си информация в частни 
или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд5. Отговор-
ността за съхраняването на счетоводната информация се носи от ръководството на 
предприятието в лицето на неговия управител или изпълнителен директор.  

 

Вид документи Срок за съхранение Нормативно основание 

Ведомости за 
заплати 

50 години,  
считано от 1 януари на отчетния 
период, следващ отчетния период, 
за който се отнасят 

Чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗСч 
Чл. 38, ал. 1, т. 1 ДОПК 

Счетоводни 
регистри и 
финансови 
отчети 

10 години,  
считано от 1 януари на отчетния 
период, следващ отчетния период, 
за който се отнасят 

Чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗСч 
Чл. 38, ал. 1, т. 2 ДОПК 

Документи за 
данъчен 
контрол, одит и 
последващи 
финансови 
инспекции 

10 години,  
считано от 1 януари на отчетния 
период, следващ отчетния период, 
за който се отнасят 

Чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗСч 

5 години, 
след изтичане на давностния срок 
за погасяване на публичното 
задължение, с което са свързани 

Чл. 38, ал. 1, т. 3 ДОПК 

Всички 
останали 
документи 

3 години,  
считано от 1 януари на отчетния 
период, следващ отчетния период, 
за който се отнасят 

Чл. 12, ал. 1, т. 3 ЗСч 

5 години,  
след изтичане на давностния срок 
за погасяване на публичното 
задължение, с което са свързани 

Чл. 38, ал. 1, т. 4 ДОПК 

Таблица 1. Нормативни изисквания за минималните срокове за съхранение  
на отделните видове счетоводни документи 

                                                            
5 Закон за националния архивен фонд, обн. ДВ. бр. 57 от 13 юли 2007 г., посл. изм. и доп. доп. 
ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г. 
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Според разпоредбата на чл. 12 от Закона за счетоводството предприятията са 
задължени да съхраняват счетоводната информация, която е създадена на хартиен 
и/или технически носител в рамките на определени минимални срокове. В чл. 38 от 
ДОПК също са въведени минимални давностни срокове за съхранение на счетоводна-
та, търговската, данъчната и осигурителната информация от всяко едно задължено 
лице (таблица 1). 

От таблицата е видно, че съществуват противоречия между Закона за счетовод-
ството и ДОПК във връзка с различното систематизиране на видовете счетоводни до-
кументи и оттам възникват и различия в регламентираните минимални срокове за съх-
ранение на счетоводната информация. Тази правна колизия налага на ръководителите и 
счетоводителите на предприятията да действат предпазливо като приемат възможно най-
дългите срокове за съхранение на съответните видове счетоводна информация. По този 
начин ще се предпазят от възникването на евентуални негативни последици в хода на 
бъдещи контролни и ревизионни производства от страна на органите на НАП.  

В случаите при които дадено предприятие прекратява своето юридическо 
съществуване чрез преобразуване, тогава носителите на счетоводна информация 
(хартиени и/или технически) се предават на приемащото и/или новоучреденото пред-
приятие/предприятия. При прекратяване на предприятие или когато предприятието 
няма правоприемник, се въвежда изискването ведомостите за заплати да се предоста-
вят „ … в съответното териториално поделение на Националния осигурителен ин-
ститут, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разпла-
щателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), 
заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни 
дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато 
прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за 
заличаване или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър, удостове-
рението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на 
решението, съответно за вписването в търговския регистър, освен в случаите на 
служебно заличаване по реда на чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон. Когато ведомос-
ти и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и 
служители, които са работили в клонове на чуждестранни търговци, служебно зали-
чени по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са предадени в съответното тери-
ториално поделение на Националния осигурителен институт до датата на залича-
ването, лицата, които ги съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от 
заличаването.“6 След изтичането на срока за съхранението им, носителите на счетоводна 
информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния 
архивен фонд или в Националния осигурителен институт, могат да се унищожат. 

Съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд „при закриване на 
държавни или общински институции, при заличаване или приключване на производ-
ство по несъстоятелност на търговски дружества по смисъла на § 1, т. 11 от 
допълнителната разпоредба ръководителите, ликвидаторите или синдиците съгла-
сувано с Държавна агенция „Архиви“ са длъжни в 6-месечен срок да предадат 
ценните документи в съответните държавни архиви. Закриването или заличаване-
то се извършва след представяне на удостоверение от съответния държавен архив 
за предаване на ценните документи“. Документите, които не подлежат на предаване 

                                                            
6 Вж. чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999 г., 
посл. изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 30 Април 2019 г. 
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в съответния държавен архив и в териториалните структури на Националния осигу-
рителен институт, се съхраняват по ред, определен с акт на Министерския съвет. 

Законът за счетоводството регулира в един твърде общ план обществените отно-
шения свързани с предаването и приемането на счетоводната документация при смя-
ната на длъжностните лица, отговорни за счетоводството и финансовата отчетност. 
Ръководството на предприятието е задължено да създаде по свое усмотрение коми-
сия, в присъствието на която да се извърши предаването и приемането на счетовод-
ната документация. Същата процедура се изпълнява и при прекратяване на трудово-
то, служебното или облигационното правоотношение на ръководителя на предприя-
тието. Вече бившият ръководител е длъжен да предаде на лице, определено от съот-
ветния компетентен орган на предприятието, цялата намираща се при него счетовод-
на и друга служебна документация. В действащия Закон за счетоводството не съ-
ществуват други, по-подробни регламенти и процедури относно предаването и прие-
мането на счетоводната документация, което е предпоставка за укриването на редица 
счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни нарушения, и дори до прикриването на 
съществени стопански престъпления. 

 

3. Управленските нагласи и технологичният напредък при създаване, съхра-
нение и архивиране на счетоводната информация 

Внедряването на дигиталните технологии в счетоводната дейност разкрива нови 
възможности за повишаване на удовлетвореността на ръководството на предприятие-
то като потребител на аналитична и обобщена счетоводна информация. 

Ефективното използване в счетоводната дейност на съвременни технологични 
приложения позволява да се оптимизира времето, което е необходимо за провеждане 
на базово счетоводно обучение на новопостъпващите служители и насочване на уси-
лията към:  
 задълбочено стратегическо обучение на персонала; 
 изграждане на аналитични умения; 
 развитие на самостоятелно счетоводно мислене; 
 професионално прилагане и тълкуване на динамичното счетоводно, данъчно и 

осигурително законодателство;  
 разработване на счетоводната политика и на специфични модели и подходи за 

отчитане на отделни отчетни обекти, характерни за всяко предприятие. 
 

От позицията на счетоводителите технологиите съществено намалиха риска от 
допускане на технически и изчислителни грешки в текущата счетоводна работа, а съ-
що така драстично повишиха точността на счетоводната информация. Точната и 
навременна информация са от изключителна полза за ръководството на предприятие-
то, тъй като са предпоставка за вземане на правилни и обосновани икономически ре-
шения. В дейността на българските предприятия вече активно се използва цяла гама 
от дигитални технологии, които значително облекчават административната тежест и 
освобождават работно време за други операции и процеси, които добавят стойност за 
предприятията. Една част от тези дигитални решения за автоматизиране на ежеднев-
ните процеси се прилагат и в счетоводната дейност. Тук са представени само част от 
технологичните възможности и решения, които ръководството на всяко предприятие 
може да приеме и да внедри в счетоводната система:  
 Облачните технологии – облачните услуги променят значително счетовод-

ната практика в България. Те са достъпни за собствениците на микро и малки пред-
приятия, удобни са за съхранение на финансово-счетоводна информация и позволя-
ват да бъдат дискутирани със счетоводителя дори и по телефона (не се изисква не-
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пременно управителя и счетоводителя да се срещат в офиса).7 „Облачната“ или он-
лайн счетоводна форма представлява нов бизнес модел. Както е известно, този тип 
софтуер действа като счетоводно приложение, инсталирано на множество работни 
станции (компютри), от които е възможно едновременно да се въвеждат данни от 
множество потребители и съответно да се генерират отчети от всеки един потреби-
тел. Базата от данни обаче се съхранява и управлява централизирано от един компю-
тър (сървър). „Счетоводният софтуер, базиран на облачните технологии, може да да-
де на предприятията възможност да трансформират взаимоотношенията с клиентите 
чрез подобряване на сътрудничеството и комуникацията. Счетоводителите могат да 
позволят на бизнес партньорите да имат достъп до точни и в реално време данни от 
всяка точка чрез Интернет връзка. Работейки съвместно, компаниите могат да пре-
махнат тежестта на физическото прехвърляне на данни или хартиени документи.“8 
Облачните услуги предоставят възможности на счетоводителите да реорганизират 
своя начин на работа, като преразпределят работното си време към изпълнението на 
бизнес стратегиите на предприятието9. 
 Автоматизиране на счетоводните функции и задачи – развитието на инфор-

мационните и комуникационните технологии позволява на счетоводните системи на 
предприятията да бъдат автоматизирани в много голяма степен без да се налагат зна-
чителни интервенции и драматични преструктурирания. Автоматизираната обработ-
ка на счетоводната информация може да се постигне само чрез достатъчни инвести-
ции в съвременни технологични продукти и в развитието на интелектуалния потен-
циал на счетоводните кадри. Появата и развитието на електронния обмен на данни 
между отделните счетоводни и ТРЗ приложения, както и между приложенията за уп-
равление на клиентски бази от данни, управление на материалните запаси и счетовод-
ния софтуер, електронните документи и редица други съвременни автоматизации в 
много голяма степен ограничават ръчното въвеждане на оперативно-техническа и сче-
товодна информация. Автоматизацията на счетоводството е едно от глобалните пос-
тижения, което предоставя решение на дългогодишните търсения на редица изсле-
дователи в областта на счетоводството, като теория и като практическа дейност, как да 
оптимизират и да ограничат оперативната и рутинна счетоводна работа и да „премес-
тят“ вниманието към приносите на счетоводството при управлението на предприятието. 
 Изкуственият интелект – изкуственият интелект е широко известно понятие, 

което се отнася до технологиите, които правят машините „умни“. Предприятията ин-
вестират в изследвания и приложения за изкуствен интелект с цел автоматизиране, 
разширяване или копиране на човешкия интелект. Изкуственият интелект се опреде-
ля като начин да се направи компютър, компютърно контролиран робот, или соф-
туер, който да мисли интелигентно по начин, подобно на начина, по който мислят ин-
телигентните хора. Според доклад на Института на дипломираните експерт-счетово-
дители в Англия и Уелс (ICAEW)10, счетоводителите могат да използват машинно 
обучение, за да подобрят точността и скоростта при въвеждане на данни, чрез авто-
матизация, по-добро откриване на измами и подобрена прогнозна анализи. Това ще 

                                                            
7 How Technology Is Changing The Accounting And Bookkeeping Industry, 24.08.2018, 
https://www.forbes.com/ 
8 Dimitriu, O., Matei, M., Cloud accounting: a new business model in a challenging context, Procedia 
Economics and Finance 32, 2015, p. 671 
9 5 Ways Technology is Transforming Accounting, Dallas Miles, October 13, 2016 
https://www.rogercpareview.com/blog/5-ways-technology-transforming-accounting  
10 ICAEW, Artificial intelligence and the future of accountancy. UK, 2017. 
 



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

323 

доведе до ефективно използване на капитала и по-добро управление на ресурсите. 
Изкуственият интелект в глобален мащаб вече е в състояние да се справи с текущото 
счетоводно отчитане, корпоративното данъчно облагане, събирането и обработката 
на информация за работните заплати, финансовото отчитане и одита. Въпреки че све-
тът се приближава към ерата на „счетоводното отчитане без шифри“ чрез практичес-
ки нулево въвеждане на данни в софтуерни приложения, изкуственият интелект няма 
да замени счетоводителите. Няма да настъпи края на счетоводството като научно зна-
ние и професионална дейност. Предприятията винаги ще има нужда от човешкия ин-
телект, който е на другия край на технологията на изкуствения интелект. Всъщност, 
според водещата изследователска и консултантска компания от САЩ – Gartner, из-
куственият интелект ще създаде повече работни места, отколкото ще замени, създа-
вайки потребности от счетоводители, притежаващи нови типове знания и умения за 
общуване. Компаниите винаги ще се нуждаят от счетоводители, които могат да ана-
лизират и тълкуват данните, генерирани от технологиите на изкуствения интелект, 
както и да предоставят консултантски услуги.  
 Мобилните устройства (смартфони) и техните дигитални приложения – 

позволяват ускоряване на процеса на постъпване и обработка на счетоводната инфор-
мация и съответно на създаването на добре структурирани информационни архиви. 
Ефективното използване на мобилните приложения позволява на техните потребите-
ли лесно и бързо да обработват поръчки, да издават и да изпращат фактури на клиен-
тите, да генерират необходимите им справки за вземания от клиенти и задължения 
към доставчици, отчети за продажби, справки за касови наличности и разполагаемост 
с парични средства по разплащателни сметки. 
 Технологията за оптично разпознаване на знаци (Optical character 

recognition, OCR) – изключително полезна технология, използвана в счетоводната 
дейност. Тя позволява изображенията, извлечени при сканирането на документи да се 
превърнат в четлив и редактируем текст, което позволява да се намали с до 80 % ръч-
ното въвеждане на данни. Тази технология също е насочена към повишаване на ефек-
тивността на счетоводната работа. Ползите от OCR се свързват с подобряване на ка-
чеството на оперативното счетоводно отчитане, намаляване на рисковете от рутинни 
счетоводни грешки, освобождаване на работно време, което да се насочи към кон-
тролните и прогностичните функции на счетоводството.  
 Блокчейн технологията (Blockchain technology) – блокчейн технологията 

лежи в основата на редица криптовалути, в т.ч. е залегнала и при изграждането на ди-
гиталната валута биткойн. В основата си блокчейнът представлява регистър на транс-
акциите, подобно на хронологичния регистър, който създава и поддържа всяка една 
счетоводна система. Но освен това представлява високотехнологичен вид книга, до 
която всеки потребител има достъп да записва информация и да разглежда записва-
нията, направени от останалите потребители. Блокчейнът е дистрибутивен регис-
тър, което означава, че нито един участник или потребител на информация от този 
регистър няма възможност да контролира сам записванията в регистъра. Всички из-
вършени трансакции са „заключени“ в блокове, които от своя страна са свързани по-
между си и образуват верига. Всеки блок съдържа уникален цифров идентификатор 
(хеш) и информация от предишния блок. По този начин информацията от предишния 
блок се свързва със следващия блок и предотвратява промяната на всеки блок или 
блокирането между два съществуващи блока. Всички участници имат достъп до из-
вършените трансакции, но не могат да ги редактират или променят. Една от основ-
ните ползи от блокчейн технологията за счетоводството се изразява в почти мигнове-
ното движение на паричните средства при разплащането на задължения или събира-
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нето на вземания от клиенти. Това позволява на счетоводителите да обработват и 
обобщават информацията за движението на паричните средства в реално време и да 
предоставят изключително навременни отчети за движението на паричните потоци, 
които са основата за вземането на редица икономически решения от финансовия 
мениджмънт на предприятието. Друг ключов аспект на блокчейн технологията, които 
намира отражение в дейността на предприятието е възможността чрез тази техноло-
гия да се подписват и да се съхраняват „умни договори“ (smart contracts) с основни 
доставчици и клиенти, както и договори за покупко-продажба на недвижими имоти и 
ключови за предприятието дълготрайни материални и нематериални активи. По този 
начин се елиминират до абсолютния минимум рисковете от документални престъп-
ления с имотни сделки, кражби на нематериални активи и други. Блокчейн техноло-
гията драстично улеснява извършването на независим финансов одит. Всеки одитор, 
който използва компютър с Интернет връзка може да изтегли цялата хронология на 
трансакциите в блокчейна. Тъй като трансакциите се записват в реално време и не 
могат да бъдат манипулирани от участниците във веригата, същите могат да бъдат 
одитирани ежедневно без да се налага извършването на традиционните одитни про-
цедури. Блокчейн технологиите допринасят и за укрепване на доверието на инвести-
торите в големите предприятия, тъй като им гарантират, че счетоводната информация 
е достоверна и надеждна при вземането на решения. Ревностните привърженици на 
блокчейн технологията дори я определят като революция в счетоводната методоло-
гия, наречена „тристранно счетоводно записване“, тъй като всяка една сделка се за-
писва едновременно в счетоводната система на длъжника, в счетоводната система на 
кредитора, както и в блокчейн мрежата. Друга значима полза от използването на 
блокчейна е разрешаването на проблема за достоверността на счетоводната информа-
ция благодарение на „хеш отпечатъка“ и на консенсусният механизъм, гарантиращ, 
че добавеният блок съдържа обективна и достоверна информация. 
 Аутсорсингът на счетоводни услуги – водеща тенденция в световен мащаб 

през последните години е аутсорсингът на счетоводни услуги, който позволява на 
ръководителите на предприятията да се насочат към развитието на стопанската си 
дейност, вместо да изразходват средства и време за създаване и управление на 
собствени счетоводни отдели. Аутсорсингът позволява на предприятията да намалят 
своите административни разходи, да ограничат рисковете от допускане на счетовод-
ни грешки, данъчни нарушения и в същото време „да имат на разположение екип от 
професионални счетоводители“11. 
 Сигурност на счетоводната информация – в световен мащаб загубите и ще-

тите от кибератаките се оценяват на 1 трлн. долара за 2018 г., „но вероятно уврежда-
нето на репутацията, понесено от засегнатите, е много по-голямо“12. Компютърните 
вируси и кражбите на данни се считат за най-големите заплахи, но въпреки 
признаването на по-високи нива на загриженост, много голяма част от българските 
МСП не разполагат с модерна защита на сигурността. Силно усъвършенстваните ре-
шения за корпоративна сигурност защитават чувствителните бизнес и клиентски дан-
ни от попадане в неподходящи ръце, като архивират информацията, съхранявана на 
настолните компютри, лаптопи, таблети, USB устройства, мобилни устройства и 
много други. Заради високите разходи за придобиване, инсталиране и поддържане, 

                                                            
11 Top 5 Accounting Trends in 2018 & Beyond, https://www.flatworldsolutions.com/financial-
services/articles/top-5-trends-in-accounting.php, 24.09.2018. 
12 Wesleyan Bank Ltd, Innovation in Accounting – Five Technologies That Your Business Cannot 
Afford To Be Without, August, 2016. 
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тези софтуерни приложения са достъпни за по-големите предприятия, финансови 
институции и държавни учреждения, и са с ограничено приложение на ниво микро, 
малки и средни предприятия. 

 

Заключение 
„Светът на счетоводството се движи към нова смела ера.“13 Бързото навлизане на 

палитрата от цифрови технологии в организацията на счетоводната дейност на пред-
приятието предизвиква драстично оптимизиране на оперативната счетоводна работа, 
повишава производителността на счетоводния труд и благодарение на това създава 
условия за трансформирането на задълженията и отговорностите на счетоводителите 
от предимно технически и административни в аналитични, контролни и прогностич-
ни. Счетоводителите все повече следва да се възприемат като специалисти от средно 
управленско ниво, като консултанти и анализатори, които най-добре и в най-голяма 
степен на детайлизация познават дейността на предприятието. Нагласите и предпочи-
танията на ръководителите и на собствениците на предприятията по отношение на 
техните счетоводни системи винаги са били и са насочени към постигане на оптимал-
но съотношение между качествата на счетоводната информация и разходите за ней-
ното създаване и съхраняване. Управленските екипи на предприятията обикновено са 
настроени позитивно към новите технологии за съхраняване на счетоводната инфор-
мация, но в много от случаите нормативните изисквания към тези технологии са ре-
стриктивни и ограничаващи. В крайна сметка, ако счетоводителите, мениджърите и 
регулаторните органи предоставят възможност на технологиите да докажат своята 
стойност, счетоводната професия ще може да действа като глобална стандартизирана 
организация от дейността на която ще спечелят всички заинтересовани страни.  
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ВЪРХУ 

СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 
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THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 

STRATEGIC MANAGEMENT 
 

PhD student Tsvetelina Ivanova 
D. А. Tsenov Academy of Economics - Svishtov 

 
 
Анотация: В настоящия доклад ще бъдат разгледани функциите на  организацион-
ната култура и тяхното влияние върху стратегическото управление с цел постига-
нето на целите на фирмата. Ще бъдат изложени основните и допълващи функции, 
разглеждани в икономическата литература. 
Концепцията и значението на организационната култура отдавна е един от главни-
те въпроси в академичните изследвания и образование, както за организационната 
теория, и за управленската практика. Значението на концепцията на организа-
ционната култура в хоризонта на организационния живот е една от главните при-
чини за осъзнаване на ролята на организационната култура в управлението. 
Организационната култура е изследвана чрез въпросник, създаден по модела на D. 
Denison, според който организационната култура зависи от четири основни сфери - 
привързаност, последователност/устойчивост, адаптивност и мисия; всяка сфера 
се измерва чрез три индикатора.  

Ключови думи: организационна култура, функции на организационната култура, 
стратегическо управление. 
 
Abstract: In addition, the functions of organizational culture and their impact on strategic 
management will be examined. The functions that are in the economic literature will be 
added and supplemented. 
The concept and importance of organizational culture is attributable only to the main 
issues in academic research and education as well as to organizational theory and 
management practice. The importance of the concept of organizational culture in the 
horizon of organizational life is one of the main reasons for recognizing the role of 
organizational culture in governance. 
The organizational culture was issued through a questionnaire based on the model of D. 
Denison, in accordance with this organizational culture, which depends on four main areas - 
succession, consistency, sustainability and mission; each sphere is measured by three 
indicators. 
Key words: organizational culture, functions of organizational culture, strategic management. 
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Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

327 

В съвременния свят като съставна част за успеха на една организация е набора от 
решения и действия по формулирането и внедряването на стратегия за управление на 
персонала и постигане на фирмените цели. Неизменна част от концепциите на модер-
ното управление на всички бизнес организации, независимо от техния размер и пред-
мет на дейност, е стратегическото управление на човешките ресурси. 

В настоящата разработка ще бъде представена теоретична обосновка за връзката 
между стратегическото управление на човешките ресурси и организационната култу-
ра, разгледана чрез модела на Д. Денисон. 

 
1. Същност на стратегическото управление 
Стратегическото управление [1] на човешките ресурси се разглежда като подход 

към справянето с дългосрочните човешки проблеми, като част от задачата на страте-
гическото управление на бизнеса. То покрива макроорганизационни проблеми, свър-
зани със структурата и културата, организационната ефективност и изпълнение, на-
мирането на съответствие между ресурсите и бъдещите бизнес изисквания и управл-
ението на промяната. 

Като цяло управлението на човешките ресурси адресира всички основни въпроси, 
свързани с хората, които влияят или са повлияни от стратегическите планове на орга-
низацията, и осигурява „дневен ред“ за промяна, задаващ намеренията как тези въп-
роси ще бъдат решени. 

Уокър [2] определя стратегическото управление на човешките ресурси като 
„средство за „подравняване“ на управлението на човешките ресурси със стратегичес-
кото съдържание на бизнеса“, а Боксъл [3, 32-35] изразява становището, че „критич-
ните интереси на управлението на човешките ресурси са интегрирани в стратегичес-
кото управление на всеки бизнес“. 

Според Д. Шопов и М. Атанасова [4, 17]: „Управлението на персонала се отъжде-
ствява с дейностите на ръководителя по възлагане на задачи на своите подчинени и 
организиране на техните индивидуални или групови дейности, ползвайки не админи-
стративно-командни методи, а мотивационна техника“. 

Целта на стратегическото управление е изразена от Кантър [5], която е убедена, 
че „Силните лидери формулират посоката и спасяват организацията от промяна пора-
ди отклонение от курса... Те имат визия за бъдещето, която им позволява да виждат 
по-ясно какви стъпки да предприемат, стъпвайки на днешните възможности и силни 
страни.“ 

 
2. Организационна култура (ОК) 
Организацията е съвкупност от хора, обединени от обща цел, които зависят един 

от друг и си взаимодействат в процеса на работата. [6, 3-6] Дейността им подлежи на 
регламентиране и е в съответствие с действащите правни норми, процедури и прави-
ла. Анализирайки съвременни теории, свързани с изучаване на организационната 
култура може да твърди, че в дефинициите, които се дават се поставя акцент върху 
пасивната или активната роля на ОК. В първият случай, тя е по-скоро описание на 
определено поведение, а във втория – тя регистрира желаните промени в организаци-
онното поведение. 

Организационната култура  е „колективно програмиране на съзнанието, начинът, 
по който се вършат нещата” [7, 61-67]. Тя е система от убеждения и ценности, откри-
ти, установени и развити от дадена група в процеса на справянето й с проблемите на 
външната адаптация и вътрешната й интеграция и приети като валидни от всички 
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членове на организацията за коректен начин да се възприемат и разрешават тези 
проблеми. 

Мениджмънтът е процес на интегриране на средствата и задачите за постигане на 
определени организационни цели. Реализира се чрез изпълнение на четири основни 
функции – планиране, организиране, ръководство и контрол. Отличителна характе-
ристика на мениджмънта е правото за вземане на управленски решения, което засяга 
и включва всички управленски функции. В този смисъл правото за вземане на реше-
ния, свързани с организационното развитие, е присъщата характеристика, отличава-
ща мениджърите от останалите сътрудници. [8, 62-69] 

В крайна сметка може да се обобщи, че в хода на своето развитие организациите, 
освен че се разрастват като мащаби и размер на дейността, засилват и установената 
си ОК. 

 
3. Функции на организационната култура 
При изясняване на ролята на ОК обикновено акцентът се поставя върху функ-

циите, които тя изпълнява вътре в организацията. Извеждат се конкретни функции, 
чрез които тя допринася както за ефективността на организацията, така и за индиви-
дуалното изпълнение. [9, 61-70] 

Според Е. Шайн [10] ОК има две основни функции: външната адаптация и вът-
решната интеграция. Този подход за разбиране на значимостта на ОК е перспективен, 
тъй като разглежда взаимодействието между двата основни аспекта на съществуване-
то на организацията. Тя би оцеляла в динамично променящата се среда, ако се адап-
тира по подходящ начин и същевременно запази вътрешната си стабилност. Именно 
поради това предназначението на ОК е да съчетае тези две тенденции и да осигури 
жизненост, дълготрайност и ефективност на организацията. 

С. Джонев [11] извежда следните значими функции и значения на ОК. Тя внася 
еднообразие в смислите и моделите на поведение и е предпоставка за координация на 
съвместните усилия, като по този начин осъществява базисна регулативна функция. 
Детерминиращата й роля се изразява при структурирането на организацията, тя има 
социализираща роля по отношение на персонала и комуникативна роля както вътре, 
така и извън организацията. 

Ц. Давидков [12] извежда функции, като ги разглежда в тяхната противополож-
ност – от една страна представя положителното въздействие на културата, а от друга – 
вероятността за отрицателни последствия от неефективната култура. Наред с мотиви-
ращата, културата може да има и демотивираща роля, особено за новопостъпилите. 
Културата осигурява обмена на информация и ориентира хората относно това, което 
се очаква от тях, но при неясни и противоречиви очаквания може да ги дезориентира. 
Организиращата функция на културата се състои в това, че чрез нея се разпределят 
задачите и се постига координация в процеса на работа, но ако координацията е ло-
ша, то настъпва дезорганизация. 

 
4. Модел на Денисън [13], [14] 
Моделът на Денисън е отражение на тенденцията за необходимостта от адапта-

ция на компанията спрямо изискванията на окръжаващата я среда, с цел не само оце-
ляване, но и придобиване на конкурентно предимство, както и на двуликата същност 
на конструкта на корпоративната култура – едновременно да бъде основан на стабил-
ността и ориентиран към промяната. 
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Авторите създават модела с презумпцията на съществуващите предизвикателства 
пред управлението на компаниите за създаване на теории, които да бъдат приложими 
в по-широк мащаб, като същевременно отразяват локалните характеристики и пред-
ставляват реално приложими инструменти в конкретен организационен контекст. 

Фокуси към вътрешноорганизационната среда с акцент на свободата и флекси-
билността: 

Интеграция (Involvement) В компаниите от този тип се акцентира на човешкия 
фактор, на свободата за развитие и израстване на служителите. Насърчава се екип-
ният принцип на работа. Членовете на организацията са отдадени на работата си. 
Служителите от всички нива имат усещането за съпричастност при вземането на ор-
ганизационните решения, което създава у тях чувството, че работата им е директно 
свързана с организационните цели. Същността на организации от този тип е на не-
формална, доброволна система с имплицитен контрол. 

Индекси: 
•  Овластяване (Empowerment); 
•  Екипност (Team Orientation); 
•  Кариерно развитие (Capability Development). 

Фокусирани към външноорганизационната среда с акцент на флексибилността 
и свободата: 

Адаптивна (Adaptability) Адаптивните организации могат да трансформират 
изискванията на заобикалящата ги среда в действия. Поемат риск, не се страхуват от 
грешките, а се учат от тях. В този тип организации е налице възможността за реали-
зиране на промяна. В тях се ценят високо клиентите, създават се системи от ценности 
и норми, които подпомагат организацията в улавянето и разбирането на сигналите на 
заобикалящата среда и по този начин се повишават възможностите за оцеляване и 
развитие. 

Индекси: 
•  Генериране на промяна (Creating Change); 
•  Фокус към клиентите (Customer Focus); 
•  Учещата организация (Organizational Learning). 

Вътрешноорганизационно фокусирани с акцент на стабилността и контрола:  
Последователност (Consistency) Такъв тип организации се базират на консенсуса. 

Организационните процеси при тях са добре координирани и в силна интегративна 
връзка помежду си. Залагат на системата за имплицитен контрол. Служителите са 
силно отдадени на работата си, издигането в служебната йерархия става „отвътре“. 
Последователността и вътрешната интеграция са основните ресурси за успеха на тези 
организации. 

Индекси: 
•  Основните ценности (Core Values); 
•  Съгласие (Agreement); 
•  Координация и интеграция (Coordination and Integration). 
 

Външноорганизационно фокусирани с акцент на стабилността и контрола:  
Усетът за мисия (Mission) в комбинация с осъществявания в организацията конт-

рол могат да бъдат много успешни. Успешните организации имат ясна визия за бъде-
щото си развитие чрез поставените цели и стратегии за достигането им. Възможност-
та на членовете на екипа да се идентифицират с мисията на компанията допринася за 
отдадеността към целите на организацията за бъдещото й развитие. 
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Индекси: 
•  Стратегическа посока и намерения (Strategic Direction and Intent); 
•  Цели и задачи (Goals and Objectives); 
•  Визия (Vision). 
 

Моделът на Денисън и др. е създаден за измерване на връзката между корпора-
тивната култура и конкурентоспособността на компаниите, но същевременно пред-
ставя и възможността за откриване на общи характеристики на корпоративната кул-
тура между фирми с различна географска локация и може да послужи за основа на 
създаване на глобален модел на корпоративната култура, като остава презумпцията 
за отчитане конкретните изражения на тези характеристики в различните условия, 
обусловени от националната култура. Според Денисън и др., мултинационалните 
компании са най-силно предразположени към създаването и възприемането на глоба-
лен модел на корпоративна култура. 

 
5. Влияние на ОК върху стратегическото  УЧР 

5.1. Влияние на ОК върху структурирането на служителите в работни звена и 
отдели 

Ефективната организация обикновено изгражда силна култура. Понякога тя е 
толкова безкомпромисно функционираща, че служителите имат само две възмож-
ности: или я приемат и се адаптират към нея, или напускат, защото тя ги „изхвърля 
извън борда“ на организационния живот.  Интересен пример за връзката между ОК и 
проектирането на работните места откриваме при промяна, осъществена в модела на 
управление на завод на General Motors4. Управлението на завода се поема от японски 
мениджъри и те прилагат редица промени в модела на управление на ОК. Ето една от 
промените: „...вътрешната номенклатура е сведена от 150 до 6 служебни характеристики, 
като на всеки служител и работник е позволено сам да си определи наименованието на 
собствената длъжност, както и да си го изпише върху визитна картичка...“ [14, 31]. 

5.2. Влияние на ОК върху търсенето, подбора и наемането на персонал 
Наемането на персонал предоставя интересен пример за това как различните кул-

тури сами се затвърждават и самовъзпроизвеждат. Една силна култура привлича хора 
с подобни ценности и идентичен начин на възприемане на организационната реалност; 
същата култура отблъсква хора, които не могат да се впишат и адаптират към нея.  

5.3. Влияние на ОК върху мотивацията за труд, възнаграждението и повишение-
то на служителите 

ОК оказва изключително голямо влияние върху начина, по който се заплаща тру-
да на служители и практиките за повишаване. Изследвания в тази област установяват 
следното фундаментално правило: неудовлетвореността на служителите се подхран-
ва „...най-силно от сравнението с другите членове на екипа, на второ място от сравне-
ние с други хора в организацията и на последно място от сравнение с хора извън ор-
ганизацията“ [15, 48]. Когато става дума за мотивация, заплащане, повишение и по-
лучаване на бонуси, организацията печели от откритото и честно отношение към 
всеки един от служителите. 

5.4. Влияние на ОК върху управление на трудовото представяне на служителите 
Като правило в организациите с добре функционираща ОК трудът на служители-

те се оценява по-комплексно и се разбира като процес на управление на трудовото 
представяне. Характерно за този процес е следното: непрекъснат диалог; периодично 
провеждане на гъвкав преглед на извършената работа; използват се предимно качест-
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вени (а не толкова количествени) оценки; акцентът е върху измерване постигането на 
целите и характеризиране на трудовото поведение; процесът се осъществява от не-
посредствените ръководители; използва се минимум документация. 

5.5. Влияние на ОК върху задържането на персонала 
Едно наскоро проведено проучване на консултантската компания „Делойт“ [16] 

сочи, че  все повече организации са с висок риск от напускане на служителите и това 
налага търсене на нови начини за ангажиране на хората. Една възможност е свързана 
с развитие на ОК. Силната култура може да окаже положителен ефект върху задър-
жането на нужните служители. 

5.6. Влияние на ОК върху условията на труд на служителите 
За да бъде действена ОК, важно условие е работната среда да съответства на ор-

ганизационните ценности и разбирания. Понякога една промяна на отворено офис 
пространство, отделянето на територия, на която служителите да могат да се срещат 
„неформално“, определянето на специални стаи за непредвидени срещи и т.н. могат 
да се окажат изключително мотивиращи за служителите. 

 

Доброто съгласуване между основните елементи и характеристики на ОК и УЧР 
може да осигури успех при функционирането на организацията. Какво можем да 
научим от английската организация „Диджитал“ (табл. № 1)? [17, 160-161] Като при-
мер за горе иизложеното можем да посочим. 

 

Таблица № 1 
Връзка между „предположения-ценности-желани норми“  

в организационната култура на „Диджитал“ 
 

Предположения Ценности Желани норми 
Хората са 
важни 

Грижа – за слу-
жителите, кли-
ентите, други 
заинтересовани 
страни, общест-
вото 

Всички служители трябва: 
- да третират хората справедливо 
- да уважават правата на другите 
- да уважават различията у другите 

Доверието е 
основата на 
качествените 
отношения 

Честност Всички служители трябва: 
- да бъдат честни с хората 
- да обещават само това, което могат да 
изпълнят 

- да бъдат откровени, открити и верни 
Рентабилността 
е необходима 
за 
съществуването 

Печалба Всички служители трябва: 
- да разбират и споделят необходимостта от 
печалба 

- да разбират как тяхната работа спомага за 
рентабилността 

Качеството е 
нашето 
конкурентно 
предимство 

Качество Всички служители трябва: 
- да произвеждат качествени резултати 
- да ценят качественото изпълнение, повече 
от формалните назначения, старшинството 
и символите на статута 

- да наемат най-квалифицираните хора 
- да изискват и възнаграждават превъзходст-
вото 
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Предположения Ценности Желани норми 
Успехът зависи 
от гъвкавостта 
и отзоваването 
към външната 
среда 

Открити  
комуникации 
 
Простота 

Всички служители трябва: 
- да споделят всичката значима информация 
с подходящите хора 

- да бъдат директни, да казват това, което 
мислят 

- да имат ясни работни цели и регулярни 
измерители 

Мениджърите и надзирателите трябва: 
- да бъдат достъпни, да се вслушват и 
помагат на служителите в свързаните с 
работата проблеми 

- да споделят информация в колектива и по 
организационните канали 

- да осигуряват работеща обратна връзка, 
както положителна, така и отрицателна 

- да избягват препокриване на работните 
цели 

Хората работят 
най-добре, 
когато те са 
„господари” на 
своята работа 

Поемане  
на отговорност 

Всички служители трябва: 
- да поемат отговорност за тяхната собствена 
работа 

- да предприемат инициатива 
- да защитават това, в което те са убедени, че 
е право 

Мениджърите и надзирателите трябва: 
- да делегират правомощия 
- да осигуряват възможности за 
индивидуален и колективен принос 

- да окуражават и възнаграждават 
инициативата 

- да държат служителите отговорни за 
веднъж приетите предложения 

Винаги има 
какво повече да 
се научи и 
направи 

Продължаващо 
обучение  
и развитие 

Всички служители трябва: 
- да се стремят към усъвършенстване 
- да търсят възможности за развитие 

Мениджърите и надзирателите трябва: 
- да осигуряват предизвикателства за 
служителите 

- да осигуряват възможности за обучение 
- да толерират грешките, които произтичат 
като част от обучението и поемането на риск 

Успяват най-
добрите идеи 

Конкуренция Всички служители трябва: 
- да се предизвикват и конфронтират един 
друг за постигане на позитивни резултати 

- да поемат риска, който идва с 
представянето на нови и различни идеи 

- да борят с предложенията, а не помежду си 
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Предположения Ценности Желани норми 

Мениджърите и надзирателите трябва: 
- да насърчават иновациите, творчеството и 
поемането на риск 

- да правят конфликтите продуктивни 
 Нито един не 
може да знае 
или да прави 
всичко сам 

Сътрудничество 
 
Екипност 

Всички служители трябва: 
- да търсят и предлагат помощ и подкрепа 
- да работят в екип 
- да приемат модификации в техните идеи 
- да действат в интерес на фирмата 

Мениджърите и надзирателите трябва: 
- да създават климат за екипна работа и 
сътрудничество 

 
От изложението за връзката между фирмени ценности и норми, които управле-

нието на фирмата следва на налага в своята ежедневна практика, става ясно, че е нео-
ходим баланс между отделните ценности, а също така и, че ценностите изискват и во-
дят до взаимозависими норми на индивидуално и групово поведение. 
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POKA-YOKE – ENDER’S GAME OR MISTAKE-PROOFING 

TOOLBOX 
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Abstract: „Ender's Game” is a movie with good performers. However, is it a beginning of 
a game or that is reality? Why we are especially fashioned for „poka-yoke” (mistake-
proofing toolbox). The purpose of this paper is to discuss a research on poka-yoke toolbox 
as part of lean management and possibility for organizations to apply this instrument. 
Mistake-proofing is acknowledged like an easily and with minimum time and resource 
waste or the concept is applicable as part of more complicated and complex standards used 
by the management. The conclusions drawn from the conducted research, the presented 
arguments, methodology, results and guidelines can be structured in the following main 
directions per the objective and tasks set: 1) theoretical aspects of poka-yoke and lean 
management are analysed; 2) how to build procedures for better industrial organization 
model that defects are minimized or decreased to zero level 3) guidelines based on poka-
yoke for improving company attributes in business organization are suggested. 
 
Keywords: Poka-yoke, Lean management. 

 
 

Introduction 
 

Poka-yoke is a special toolbox or method through which the defects could be quickly 
found. The concept is including the idea for „Zero tolerance” defects and the scope is 
including such type of production process, though which the defects are minimized and 
avoided during the production stage. Poka-yoke system is a simple smart concept, where 
the human mistakes are decreased at the lowest possible level. The method is using inline 
control, where the operator could be involved in the defects detection during the time of the 
production or transportation of the items (Figure 1). Poka-yoke is providing two type of 
detection – physical control by the operator during the production cycle or machine sensor 
used by the equipment and calibrated accordingly with the customers’ demands.  

Is it easy-to-apply by any companies or the toolbox relates to the implementation of the 
most complicated Lean instruments? Is the methodology able to define it correctly where 
are critical points for the production in aspect of the defects (Repeatability of the mistakes, 
Quality, requirements included in the Standard Operating Procedure handbook)?  

This publication is aiming to identify how could be improved the quality in industrial 
enterprises. It is marking the possibility to decrease the defects starting from the process of 
incoming materials and reaching the final production. The paper is reviewing different 
directions how the process could be effective and to be gained the expected by the senior 
management results. The management skills and techniques are part of the successful 
implementation and they will be not underestimated as well. This paper marks issues, 
which should use as guidance during the implementation of poka-yoke methodology. 

 
 



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

335 

Theoretical background 
 

Poka-yoke is developed and classified the methodology by Shigeo Shingo, although he 
was not the first one who is invented the idea. Most of the people are connecting the 
toolbox and a fool-proofing, however here is using any device, because after all every one 
of us could make a mistake [Liker, 2004]. 

As mentioned by [Nedyalkov, 2012] there are with some differences between the 
management of the industrial organizations in aspect achieving better quality and the proper 
management of service production companies. There is reviewed the problem between the 
front-and the back office giving an examples and key points how could be overcome the 
quality issue topics within the service provider’s companies. The decision-making process 
usually comes from a dialogue about standardization, which builds understanding among 
employees of how they should do the work.  

Bulgarian books and papers dealing with related topics will be used as a fundamental 
reading during the process of Lean implementation including the research about risk 
assessment and Lean implementation toolbox as [Yorgova, 2011; Yorgova, 2015; Yorgova, 
2018]. For example, on one hand, in the book of [Naydenov & Nedyalkov, 2009] gives a 
framework for service management and how the same could be properly maintained in the 
service providing companies, [Kirova, 2011] apply data analysis for the innovation process 
and use graphical presentation of risk assessment in management decision-making process 
[Kirova, 2012]. The concept for operations (including innovations) management could be 
found in the research of [Vitleemov, 2013] as part of the general improvement of the 
company processes and in the books of [Nedyalkov, 2018]. 

The company should be able to read and use the collected data in aspect to direct the 
changes, which are needed to be implemented. The data and the pictures will be useful for 
standardization and implementation process in the easiest and quickly adaptive for the 
current organization way. 

 

  
 

Figure 1. Poka-yoke mistake-proofing example 
 

The mistake-proofing toolbox is aiming to identify and to create the path for zero-
defects production models. The main concept is that within the technology of the 
production is created the receipt how to be avoided the mistakes during every single stage 
of the production cycle. 
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The purpose of poka-yoke toolbox is a) not to allow the defects to reach the next stage 
of the production; b) to be minimized and where possible not to be created defects; c) not to 
be accepted defects during the production stage. 

The classification made by the founder of the concept Shigeo Shingo was that the 
control could be made through warnings (sound or lights, which are indicating the 
mistakes) and through control (which are physical check to prevent the defects). 

Poka-yoke identify and clarify the difference between “mistake” and “defect”. The 
mistake, which is not repaired on time and reached the client is becoming a defect product, 
which is one of the main prevention targets of the toolbox. In some publications, the poka-
yoke is classified mainly as quality toolbox as it was reviewed in the research of [Shingo, 
1986].  

The everyday examples of poka-yoke principles are everywhere starting with washing 
machines that won’t work with the door open, which prevents a laundry tsunami in your 
house. Child resistant caps for medicine bottles and chemicals are created to keep curious 
children from consuming the contents. Sinks in the bathroom and kitchen have overflow 
outlets to keep your house from becoming a swimming pool if the drain becomes blocked. 
Elevator doors have a sensor that causes them to open if there is obstruction. This prevents 
the squishing of objects, pets or people. 

Poka-yoke principles could be quickly applied in the production process through 
installing additional lighting signals, sound alarms or through additional control done by 
inspectors. The main complex of the toolbox is to limit the mistake up to the level of 
foundation.  

The concept is very universal and could be adapted very easily for different areas of the 
business without any additional cost except the relevant for the quality process. The project 
management nowadays is created very dynamically and the organization should be using all 
sides of the advantages which the Lean system is providing to them. 

In this paper, selected quality problems connected with quality engineering, quality 
monitoring and quality process improving are selected and reviewed and are given suitable 
examples of different companies for usage of poka-yoke principles (Figure 2).  

 

 
 

Figure 2. Key principles of poka-yoke 
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Practical application 
 

Poke-yoke mistake proofing most commonly is performed by sensors with physical 
contact (Figure 3) or without physical contact. The advantage of the non-contact sensors is 
that they are photoelectric or inductive most frequently. The physical contact sensors were 
selected based on the areas of application, costs or the individual functionality of the work 
place. 

 

Poka-yoke could be compared with quality controls, but the main differences between 
the both of them are within the level of effectiveness, as it was researched by the Nikkan 
Kogyo Shimbun & Factory Magazine, 1989): 

 During the inspection – the inspector inspects (AQL principles, etc.) 
 Informative inspection – use a system to monitor the process within the production 
 Poka-yoke – inspection is done before the fact of the creation of the defects as a 

final goods. 
 

 
 

Figure 3. Poka-yoke sensor with physical contact 
 

The Quality control workers and the physical inspection could be not underestimated, 
they have their value and results but if one operator is checking 1000pcs, it is expected 100 
of them to be missed. If the second operator is inspecting 100 pcs, he will miss only 10 of 
them. If we have third operator and he inspect the rest of 10 pcs, the result will be that it is 
expected to have only 1pcs, which is passed though the control with any kind of mistake. 
The result of 90% is still not the best one and not the most reliable.  

 

Poka-yoke principles are functioning in three levels of control and detection of the 
production mistakes: 

 Level 3– the production could be not done. This level is the highest possible in 
aspect to be avoid defective production during the operation process. 
Noncomplying parts could be not produced at this stage of poka-yoke. Good 
example for 3rd level of poka-yoke are the children puzzles – there is only one way 
two parts to be assembled. Is it real poka-yoke a child game which the most of the 
companies are underestimating or there is something much more complex? Most 
of the USB slots and other assembling devices operating on this level could be not 
mentioned if the both parts are not completely matching each other. 
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 Level 2 – there could be not possible to be assembled. This is warning level due to 
the fact that the production operator is informed for the non-compliance between 
the product and the technical data sheet. The announcement is made through 
lighting or sound signal, which is alarming the employee that there is mistake or 
defect in the product unit. The relevant side of the product depending of the level 
of the acceptance is turning on or turning off the lighting process within the 
production line (Figure 4). 

 Level 1 – the unit should be not accepted or passed. The product is not allowed to 
continue forward in the operational process line.  
 

Most of our everyday devices are equipped with error proofing system. Most of the 
cars have sound signal if the safety belt is not used. In another case, there is a lighting 
indicator on the car screen that we have open door during the driving process. All this 
poka-yoke toolbox is intended to prevent any defects/ incidents or injury during the usage 
of the equipment. 

 

 
 

Figure 4. Alarming poka-yoke device 
 

Benefits of poka-yoke application  
 

The toolbox is mostly functioning to prevent the human mistake or to alarm for 
detection of any abnormal production units. Most of the mistakes, which are occurring in 
the production are result of human behaviors such as: misunderstanding; wrong 
identification; forget fullness; lack of experience; lack of standardization; unexpected 
errors; intentional errors, etc. 

As a result of the implementation the technology not only the human mistakes are 
expected to be controlled and decreased but as well there is expected the training time for 
the employees to be decreased in a less time consuming frames. Rejection time of units 
should be decreased and quality is expected to be quickly improved.  

The fundamental idea of the poka-yoke toolbox is that the work should be done by the 
first time, which means that all operations should be performed with zero tolerance defects 
in their operational cycle. If the company is planning correctly its production and the 
process is carefully monitored during all steps of the operations, poka-yoke (and lean 
concept in general) could bring a lot for their management teams.  

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X 
СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО – 2019 

 

339 

Conclusions 
 

In the paper is observed is it quick implementation process for the companies to start 
their collaboration of the lean principles and especially with poka-yoke mistake proofing. 
Could be managed the mistake proofing process and what type of benefits it is given after 
the implementation process. Some theoretical aspects are reviewed on the literature 
references, where the quality and lean methodology theory are analyzed. Benefits from the 
application of the toolbox are analyzed and the key points important during the 
implementation process. 

Based on the presented literature analyses, theoretical and practical examples it is 
found that the company quality presentation could be improved through the poka-yoke in 
every small and medium-sized organization and it is expected to give a real result in a 
short-term period. The toolbox is transforming the situation in competitive advantage 
showing to the customers and the stakeholders’ good business behavior, good 
manufacturing practices, lower level of accidents, better Health & Safety culture and 
minimum time waste. The poka-yoke set is giving to the companies a better morale and 
reputation within the customers. For more of them the quality is an essential point from the 
business collaboration and that is why it is crucial to be developed a partnership based on 
loyalty and good production practices.  

If it could be marked another advantage of poka-yoke, it is decreasing the hidden costs 
created during the production cycle. One of the most underestimated of them is eliminating 
the cost for re-work of the wrong parts, waiting for eliminating the mistakes in wrong 
assembling or packing etc. Sometimes the same operation could be rework twice due to 
missing information before the starting process in the very beginning. Eliminating the 
errors or the potentially risky situation in the workflow is generating great extent and better 
management control of the wastes.  

Some of the companies marked as a big issue and disadvantage of the concept that 
zero-defects is practically not easy possible to be achieved. That is because it is impossible 
to eliminate completely the human errors in all stages from the beginning till the end of the 
production workflow. Some of the factories claimed that it is more abstract and hard to be 
applied completely. 

Based on the experience it is established that not all defects and mistakes are equal as 
consequences. The goal of the poka-yoke principles is at least to minimize the level of this 
defects, which will be critical for the company reputation, image, quality costs or team 
environment.  

It is established that to invest in poka-yoke mistake proofing toolbox as part of the 
Lean management program is a step in the direction to be more competitive and business 
pro-active. Every company could be a leader only when the same knows how to maintain 
effectively the costs, the defects and the level of the innovation within the technological 
operations. 
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БАЗИРАНОТО НА СВОБОДНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ 

EЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА 

 
Адриан Н. Илиев1 

Фондация „Интерактивна България“ 
 

BASED ON FREE TECHNOLOGY STANDARDS E-GOVERNANCE 
AS A FACTOR FOR CURBING THE CORRUPTION 

 

Adrian N. Iliev 
 
 

Абстракт: Подценяването на свободните софтуерни стандарти е последица не от 
техни недостатъци, а от значителните маркетингови стремежи на IT компании 
областта на несвободните технологии да запазят своето влияние над обществени-
те и дори политическите процеси. Примери като Cambridge Analytica са само 
илюстрация на дълбочината, с която може да се проникне в съвременния живот 
чрез несвободни технологии. Свободните технологични стандарти обезпечават  
4 „основни свободи“ – които са единствените технологични гаранции за това, че 
технологията функционира по официално обявения начин; че може да се осъществи 
цялостен независим одит; че може да бъде направена адаптация съгласно собстве-
ните (суверенни) нужди на съответните правителства. В светлината на тези от-
правни точки въпросът за обвързване на свободните технологични стандарти с 
ограничаването на корупцията придобива своята обоснована актуалност. 

Ключови думи: свободен софтуер; основни свободи; технологични гаранции; елек-
тронно управление; корупция 
 
Abstract: The underestimation of Free Software Standards is a consequence not of their 
deficiencies, but of the significant marketing aspirations of IT companies on the field of 
non-free technologies to retain their influence over social and even political processes. 
Examples like Cambridge Analytica are just an illustration of the depth of penetration 
possible into modern life through non-free technologies. Free Technology Standards 
provide 4 „fundamental freedoms” – the only technology guarantees that technology 
operates in the officially announced way; that a comprehensive independent audit can be 
carried out; that adaptation can be made according to the own (sovereign) needs of the 
respective governments. In the light of these points of reference, the question of linking Free 
Technological Standards with curbing of the corruption acquires its well-founded 
timeliness. 

Key words: Free Software; Fundamental Freedoms; Technology Guarantees; e-Governance; 
Corruption. 
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Качествата и предимствата на Свободния софтуер проличават например при 
т.нар. „Суперкомпютри“ – представляващи мащабни клъстери от електронно-изчис-
лителни мощности за осъществяване със значителна скорост на голям брой сложни и 
комплексни изчисления. 500-те най-мощни Суперкомпютри в света [1] са базирани 
изключително на Свободни софтуерни решения.  

Единственият такъв компютър, базиран на несвободен софтуер (Windows Azure 
на компанията Microsoft), който достига до висока позиция сред 500-те най-мощни в 
света, е декласиран окончателно през 2015 г. Показателна е също така статистиката на 
ползваните технологии за управление на web-сървъри, където софтуерното осигуря-
ване е от критична важност за обезпечаване сигурността и надеждността на система-
та, изложена постоянно на натиск от internet. Почти половината софтуерни решения в 
тази област са базирани на Свободен софтуер от Apache [2] – Apache HTTP Server 
(сайтове като adobe.com, apple.com, baidu.com, bbc.com, paypal.com и др.); Apache 
Tomcat (сайтове като alibaba.com, dw.com, ebay.in, ranker.com и др.); Apache Traffic 
Sercer (сайтове като aol.com, flickr.com, netfind.com, panasonic.jp, trueid.net, 
tumblr.com, yahoo.co.jp, yahoo.com и др.). Общото при „Суперкомпютрите“ и при сър-
върите е, че те трябва да се справят със задачи, пред които обикновеният потребител 
в повечето случаи не се изправя; изискват значително по-мощно осигуряване от обик-
новения компютър за персонални нужди; и се обслужват от специалисти със среден и 
висок профил в областта на информационните и комуникационните технологии. Сле-
дователно – предпочитането на Свободни технологии при тях е въпрос на обмислени 
решения в контекста на изискуемата експертиза за посрещане на техните специфични 
нужди. 

 

Възниква въпросът – защо в този контекст българското електронно управление (и 
далеч не само то) е базирано изключително на несвободни технологични решения 
[3]? Дали страни като България са в състояние да отстояват своя „информационен 
суверенитет“, когато базират електронното си управление на несвободен софтуер, 
притежаван от чуждестранни частни търговски компании? И доколко това е свързано 
с наличието или липсата на политическа решимост за действително ограничаване на 
корупцията? 

За да отговорим на поставените въпроси, е необходимо най-напред да изясним 
същността на Свободния софтуер, отличаваща го от други видове софтуер и резулти-
раща в определени юридически, управленски и политически последици. Това от своя 
страна изисква да вникнем в природата на самия софтуер като текст (като програмен 
код), който бива създаван (писан) от човека с цел автоматизираното му интерпретира-
не от машината и постигане на предвидените електронно-изчислителни резултати. 

Както е известно, компютрите функционират на базата на двоичен код, където се 
разпознават единствено и само състоянията „включено“ и „изключено“ (обозначавани 
като „1“ и „0“). Посредством бинарни логически операции (съгласно принципите на 
Булевата алгебра [4]) последователното редуване на „включени“ и „изключе-
ни“ състояния довежда до всичките процеси и резултати, на които ставаме свидетели 
всеки ден в нашите електронни устройства. Само че човекът (за разлика от компютъ-
ра) не може да чете лесно бинарни инструкции с подобен вид: 

 

01100001 01100100 01110110 01101111 
01100011 01100001 01110100 01101001 
01000000 01100111 01101101 01111000 
00101110 01100011 01101111 01101101 
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Този проблем се решава посредством програмните езици, на които се пишат ком-
пютърните програми. Програмните езици наподобяват човешката реч, където с опре-
делени символи, групи от символи и граматични правила се изразяват съответни зна-
чения. Написания на съответните програмни езици текст наричаме „изходен код“. 
Като илюстрация на изходния код можем да предложим например електронния адрес 
на автора (с уговорката, че подобни адреси не са изходен код в собствения смисъл на 
думата): 

 

advocati@gmx.com 
 

– където съгласно установената „езикова“ конвенция първата част представлява 
„потребителско име“, отделено от служебния символ „@“ и следвано от адреса на по-
щенския сървър, който в предложения пример се намира в домейн-групата „.com”. 
Поради установения консенсус около цитираната „езикова“ конвенция разпознаваме 
подобни символни групи като електронни адреси. 

Посредством специфичен процес на преобразуване (компилиране) от разбирае-
мия за хората „изходен код“ се получава „изпълним код“, включващ единствено ма-
шино четими бинарни инструкции (редуване на „включени“ и „изключе-
ни“ състояния). Освен че е (почти) неразбираем за хората, „изпълнимият код“ не мо-
же да бъде обратно преобразуван (компилиран) в „изходен код“. Така, ако разполага-
ме единствено с „изпълнимия код“ на определен софтуер, бихме могли да изпълним 
този код на нашите компютри и той ще действа както е предвидено в него. Но няма да 
можем да установим точно какви инструкции са заложени в софтуера; и няма да мо-
жем да направим каквито и да било промени в софтуера, дори да установим някакъв 
лесно отстраним от нас проблем. За тази цел е необходим „изходният код“, откъдето 
могат да се проследят инструкциите и в чиято среда могат да се нанесат необходи-
мите промени, за да се преобразува кодът след това до неговата изпълнима форма и 
софтуерът да започне да действа на компютрите съгласно новите инструкции. 

В контекста на горните съображения можем да изведем 4-те „основни свободи“, 
които отличават Свободния софтуер от който и да било друг софтуер. „Основните 
свободи“ са юридически и технически гаранции, които дават право (и го обезпечават 
технологично) за (1) изпълнение на софтуера и ползването му съгласно нашите нуж-
ди; за (2) проучване и променяне на софтуера съгласно нашите нужди; за (3) споделя-
не с трети страни на софтуера в първоначалния му вид; и за (4) споделяне с трети 
страни на променени версии на софтуера [5]. 

Цитираните „основни свободи“ не могат да бъдат реализирани, ако няма свободен 
достъп до „изходния код“ на софтуера. Ето защо софтуер, който се предоставя само 
като „изпълним код“, дори да е „безплатен“, не е „свободен“. Цитираните „основни 
свободи“ не могат да бъдат реализирани, ако не е гарантирано изрично правото на по-
требителите да проучват софтуера, да го променят и да го споделят с трети страни. 
Ето защо в контекста на Свободния софтуер утвърдените авторскоправни схеми за 
„защита“ на интелектуалната собственост чрез забрана на проучването, променянето 
и споделянето, остават неприложими. Неприложими остават и бизнес-моделите, 
свързани с предлагането на „лицензи“ за право на ползване на вече създаден софтуер. 
Вместо това бизнес-моделите при Свободния софтуер са насочени към насърчаване 
на сътрудничеството, създаване на общности и предлагане на персонализирани услу-
ги, като създадените продукти са свободно достъпни за цялата общност и всеки, кой-
то желае да ги надгражда, е поканен да го направи. Пряка последица от това е липсата 
на интерес технологичният прогрес да бъде задържан изкуствено до изчерпване на 
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пазарния потенциал; липсата на интерес към „планирано остаряване“ на продуктите 
и създаване на безсмислени „нови версии“; липсата на интерес към ограничаване на 
потребителите, когато това не е необходимо технически. Поради тези предимства на 
Свободния софтуер повечето сървърни системи и почти всичките Суперкомпютри 
работят именно на такъв софтуер. 

При несвободните софтуерни решения възможностите за подобряване на соф-
туера са ограничени до изключителните права на определен собственик. В повечето 
случаи юридическите права се гарантират и технологично, чрез засекретяване на „из-
ходния код“ като търговска тайна и създаването на редица вградени препятствия и 
схеми за контрол. Така трети страни се поставят в невъзможност да променят „изпъл-
нимия код“, тъй като нямат достъп до необходимия им за тази цел „изходен код“. Не-
що повече – чрез засекретяването на „изходния код“ се засекретява и действителното 
съдържание на „изпълнимия код“; става технически невъзможно да се установи какви 
точно инструкции са заложени в софтуера и какво точно се случва в компютрите, на 
които този софтуер се изпълнява. Смехотворни са в тази връзка например програмите 
за „частичен достъп“ до „изходния код“ на Microsoft, при които големи корпоративни 
и правителствени клиенти се допуска в строго контролирана среда да се запознаят с 
фрагменти от „изходния код“ на Windows. Очевидно, няколкочасов преглед на фраг-
менти от „изходния код“ на подобен продукт, огромен по своите мащаби и сложност, 
няма как да хвърлят дори бегла светлина върху цялостното му функциониране и 
всичките заложени инструкции в него. Като единствена „гаранция“ за сигурността и 
надеждността на софтуера остава корпоративното обещание, съчетано с откровени 
лицензни откази от всякаква отговорност и гаранции [6]. 

Освен със своята непрозрачност (невъзможност да се установи със сигурност 
какви точно инструкции подава към компютъра), несвободният софтуер се отличава и 
със своята непреодолима зависимост от изключителните права на неговия собстве-
ник. За разлика от свободните софтуерни решения, където всеки желаещ да надграж-
да софтуера е добре дошъл, при несвободния софтуер възможностите за надграждане 
са ограничени до строго определен кръг от оторизирани разработчици. Трети страни 
дори не могат да наблюдават този процес, ако не бъдат допуснати от изключителния 
собственик. Това ограничава силно възможностите за развитие при несвободния 
софтуер. Самият факт, че на доброволни и децентрализирани начала се създава соф-
туерното обезпечение, предпочитано от повечето сървърни администратори и практи-
чески от всичките оператори на Суперкомпютри, говори достатъчно за потенциала на 
този модел при създаването на софтуер. Тук е мястото да възразим срещу заблужде-
нието, че допускането на неограничен кръг лица до разработването на софтуера би 
причинило хаос и би застрашило сигурността. Христоматиен пример в тази връзка е 
програмистката общност на Apache (най-предпочитания софтуер за управление на 
сървъри, които по дефиниция са изложени на постоянни и най-разнообразни атаки) 
[7]. Огромният брой независими програмисти, всеки от които може да осъществява 
своите паралелни проверки, са допълнителна възможност всяка една уязвимост да 
бъде забелязана и отстранена по възможно най-добрия начин. Никоя корпоративна 
организация не може да осигури толкова мащабна и всестранна самопроверяваща се 
система – било заради ограничения кръг от допуснати специалисти, било заради спе-
цифичната за всички тях корпоративна култура, било заради установената субор-
динация и ограничени правомощия на служителите. 

Специфично разграничение трябва да се направи между Свободния софтуер и 
софтуера с „отворен код“. Тъй като английският израз „Free Software” може да се 
интерпретира като „безплатен софтуер“ (и последният да се възприеме маркетингово 
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като „евтин“, „беден“, „ненадежден“) [8], част от привържениците на стартираното 
през 1983 г. Движение за Свободен софтуер се обособяват към 1998 г. като Ини-
циатива за Отворен код [9]. Практически двете направления имат идентични цели и 
средства за постигането им, но акцентът, а от там и резултатите се разминават. Дви-
жението за Свободен софтуер акцентира върху свободата на потребителите и базира-
ната на сътрудничество общност, докато Инициативата за Отворен код възприема 
преди всичко технологични съображения, насочени към усъвършенстване на соф-
туера и подобряване на неговата бизнес реализация. Във втория случай свободата не 
се разпознава като ценност сама по себе си, а още по-малко – като водеща ценност 
(което е в същността на Движението за Свободен софтуер). Ето защо Инициативата за 
Отворен код допуска свободата при софтуера с „отворен код“ да бъде ограничена в 
един следващ момент, ако собственикът пожелае това. При Движението за Свободен 
софтуер самото понятие за „собственик“ остава неприложимо, тъй като софтуерът се 
предоставя необратимо, безсрочно и неограничено на цялата общност, като единстве-
ната валидна забрана е срещу последващо ограничаване на свободата. 

 

В контекста на горното разграничение следва да се отбележат „усилени-
те“ примери за Свободен софтуер в лицето на т.нар. „Copy Left” [10] лицензи, при 
които носителят на правата въвежда гарантирана с технически способи и юридически 
непреодолима забрана срещу всякакво последващо ограничаване на свободата. Най-
твърдите примери за „Copy Left” включват дори т.нар. клаузи „Свобода или смърт“, 
при които въвеждането на законово изискване или издаването на съдебно разпореж-
дане за ограничаване на свободата би довело до отказ от софтуера или до преустано-
вяване на услугите, но не и до отстъпване от гарантираната свобода [11]. Сред основ-
ните „Copy Left” лицензи, които обезпечават софтуерната свобода, могат да се посо-
чат GNU GPL (основен лиценз за свободен софтуерен код), GNU AGPL (за сървърни 
решения), GNU LGPL (само по изключение за софтуерни библиотеки) и GNU FDL (за 
софтуерна документация). Други „усилено“ свободни лицензи са MPLv2.0 (предход-
ните версии на Mozilla не гарантират свободата), ASLv2.0 (предходните версии на 
Apache са несъвместими с проекта за Свободен софтуер GNU), CC-BY-SA (доколкото 
Creative Commons се прилага спрямо софтуерен код), EUPLv1.2 (предходните версии 
на Европейската комисия не са достатъчно съвместими с проекта GNU) и ODbLv1.0 
(за бази с данни). 

 

Екстремната на пръв поглед позиция при „усилените“ лицензи от групата „Copy 
Left” е напълно оправдана предвид съществуващите рискове за софтуерната свобода. 
Изобличителен пример е „свободната“ по своя първоначален замисъл операционна 
система Android, се лансира от Google за ползване на носима електроника. Обеща-
нието за нейния свободен характер ангажира голям брой привърженици на свобод-
ните технологии да допринасят за нейното развитие. След като Android е окомплекто-
вана с необходимия критичен обем от приложения и нейните модели на работа са на-
ложени като общоприет стандарт обаче, Google изоставя първоначалните си обеща-
ния и Android все по-отчетливо се поставя в зависимост от напълно несвободни 
компоненти. Освен че редица програмисти са буквално излъгани в своите очаквания, 
днес предлаганата като „свободна“ операционна система Android практически е на-
пълно безполезна, ако не е свързана с жизнено необходимите й несвободни компонен-
ти. Поставянето в подобна зависимост може да игнорира, да обезсмисли и в крайна 
сметка да отнеме софтуерната свобода. 

Гарантирането на свободата има както етични, така и правни, и чисто технически 
измерения. Свободата като демократична ценност и основно човешко право се проя-
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вява в софтуера като възможност на потребителя да направи информиран избор, кой-
то не е обусловен от преднамерено ограничените възможности на предложения ин-
терфейс. Читателят сам би могъл да посочи редица примери за „избор“ между „алтер-
нативите“ [ПРИЕМАМ] и [Виж други опции], второто от които в крайна сметка води 
до първото. За да бъде направен действителен информиран избор, трябва на първо 
място да се предложат истински алтернативи и на второ място – да се осигури достъп 
до коректна и разбираема информация. Подобен достъп при несвободните софтуерни 
решения по дефиниция се отказва, тъй като информацията е засекретена като „тър-
говска тайна“. На потребителя остава единствено да се надява, че обещанията на раз-
работващата компания-собственик ще бъдат изпълнявани и в един следващ етап няма 
да бъдат променени. 

 

В самата същност на несвободния софтуер е информацията да остане скрита от 
трети страни, включително от потребителя. Това е основното търговско предимство 
на компанията, която не продава разбиране, а възможност за постигане на резултати. 
Компанията има интерес да ограничава достъпа до информация, ако тази информация 
може да доведе до откриването на алтернативен (по-изгоден) начин за постигане на 
същите резултати. Компанията има интерес потребителят да е зависим от нейния про-
дукт и този продукт за него да е по възможност единственият приемлив начин за пос-
тигане на търсените резултати. Компанията също така има интерес да потисне всяка 
нововъзникваща алтернатива, която има потенциал да се превърне в конкуренция на 
нейните продукти. Само така компанията ще запази клиентската си база и ще продъл-
жи да продава лицензи. 

 

И ако обикновеният потребител е напълно безпомощен пред въздействието на 
несвободните софтуерни решения, то големите корпоративни клиенти (сред които и 
правителствата на суверенни държави) само привидно се намират в по-независима 
позиция. Каквито и „гаранции“ да бъдат давани, ако „изходният код“ не е достъпен 
изцяло за собствени независими проверки, и ако не е гарантирана безусловна свобода 
за променяне на кода съгласно собствените разбирания и нужди, софтуерът изобщо 
не може да се разглежда като надежден и сигурен. Поверяването на електронното уп-
равление и информационния оборот (в т.ч. и държавната тайна) на несвободен, непод-
лежащ на собствена проверка и променяне софтуер, притежаван от чуждестранна 
частна компания, практически може да се разглежда като отказ от суверенитет в полза 
на тази частна компания. Подобно действие осигурява вектори за корумпиране на уп-
равлението както отвън, така и отвътре. Външният вектор включва очевидната въз-
можност въпросната компания да се намесва във функционирането на критични еле-
менти от електронното управление на зависимата от нейния софтуер държава (кри-
тични бази с данни, публични регистри, системи за отчитане на гласовете от полити-
чески избори, навигационни и комуникационни мрежи, управление на енергийни, 
военни обекти, и др.). Вътрешният вектор на корумпиране включва теоретичната въз-
можност недоброжелателни представители на държавната администрация, като се 
възползват от непрозрачните софтуерни системи, да променят определени записи и да 
манипулират съответни факти и обстоятелства, без това да оставя дължимата обек-
тивна следа в журналните записи на системите. Единствена „гаранция“ срещу по-
добни вектори за корумпиране на управлението е технически непроверимото „обеща-
ние“ на разработващата компания-собственик, че „такива неща с нейния продукт не 
могат да се правят“. 
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ENGAGEMENT WITH CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT STRATEGY 

 

Borislava Cherkezova 
 

 
Абстракт: Докладът представя резултатите от проучване, посветено на ангажи-
раността на служители със стратегията за управление на взаимоотношения с 
клиенти на национална търговска верига – общо и по отдели. Ангажираността е 
дефинирана и изследвана като конструкт от три основни компонента – емоциона-
лен, когнитивен и поведенческия в контекста на CRM стратегиите. Изследвани са 
връзките между установените нива на ангажираност и фактори като удовлетво-
реност на служителите от работата им за компанията и усилията на ръководст-
вото да организира процесите на управление на взаимоотношенията с клиентите. 
 

Ключови думи: ангажираност на служители, стратегия за управление на взаимо-
отнoшения с клиенти, удовлетвореност на служители 
 

Abstract: The purpose of this study is to examine the employee engagement with customer 
relationship management strategy of a national retail chain in the implementation of the 
CRM strategy – general and by departments The engagement is defined and evaluated 
based on three main aspects – emotional aspect, cognitive and behavior aspect, in the 
context of implementation of the CRM strategies. The engagement demonstrated in the 
different departments is evaluated and explained in terms of employee satisfaction with 
their work for the company and the management's efforts to organise the customer 
relationship management processes.  
 

Key words: employee engagement; customer relationships management strategy, employee 
satisfaction 

 
 

Увод 
През последните години в световен план ангажираността се припознава като 

един от новите „бизнес драйвъри“ за успех в условията на съвременната бизнес реал-
ност1.  

Категорията се възприема като ключов фактор за организационната ефективност, 
иновативност и конкурентоспособност на дадена компания2. В научната литература 
                                                            
1 Lockwood, N. R. (2007). Leveraging employee engagement for competitive advantage: HR’s 
strategic role (SHRM Research Quarterly Report). Alexandria, VA: Society for Human Resource 
Management. 
2 Welch, M. (2011) „The Evolution of the Employee Engagement Concept: communication 
Implications”, Corporate Communications: An International Journal, Vol.16, No.1, pp.328. 
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широко се защитава тезата, че ангажираността на служителите е по-силен катализа-
тор на желаното организационно представяне в сравнение с близки конструкции като 
удовлетвореност и  привързаност на служителите. 

 

В този контекст ангажираността на служителите предизвиква все по-голям инте-
рес от страна компании, прилагащи концепцията за управление на взаимоотноше-
нията с клиенти (УВК) с конкретни стратегии в тази посока. От страна на бизнеса то-
зи интерес може да се обясни от следните гледни точки: 

- От една страна в организации с голям брой служители и офиси/ представител-
ства, управлението на човешките ресурси и осигуряването на необходимата 
ангажираност с изпълнение на стратегиите, може да представлява сериозно 
предизвикателство за мениджмънта; 

- От друга страни за компании с ограничени ресурси за внедряване на CRM соф-
туери и по-малка клиентска база, ролята на персонала при управление на 
взаимоотношенията с клиенти често се налага ключова. 

 

Целта на настоящата разработка е да се изследва: 
- ангажираността на служителите общо и по функционални отдели със страте-

гията за управление на взаимоотношения с клиенти (УВК), както и  
- да установи до каква степен удовлетвореността на служителите от работата в 

компанията влияе върху тяхната обща ангажираност със стратегията за УВК 
- да изведе препоръки за подобряване нивата на ангажираност със стратегията 

за УВК 
Обект на изследване са компании са служителите на търговска верига – от раз-

лични отдели и търговски обекти в страната. В проучването участват 65 служители 
от общо 108, работещи за компанията. 

 
1. Насоки за изследване ангажираността на служителите със стратегията за 

управление на взаимоотношенията с клиенти. 
Aнгажираността на персонала е сравнително нова концепция с интердисциплина-

рен характер3. Най-често тя се представя като конструкция от три взаимосвързани 
компонента: когнитивен, емоционален и поведенчески 

4. На база на съществуващите 
научни гледни точки може да се обобщи същността и съдържанието й до следните 
три компоненти: 

- Когнивен компонент – той се отнася до вярванията, ценности, интелектуална 
ангажираност и познания на служителите относно организацията като цяло и кон-
кретната работа в нея, като: задълбоченост и внимание при изпълнение на работните 
задачи 5, информираност с актуалния бизнес контекст при изпълнение на работните 
задължения 6. 

                                                            
3 Macy, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and 
Organizational Psychology, 1, 3-30.p. 5 
4 Konrad, A.M. (2006) Engaging employees through high-involvement work practices, Improving 
The Practice of management, Ivey Business Journal 
5 Rothbard, N.P.(2001), „Enriching or depleting? The dynamics of Engagement in Work and Family 
Roles”, Administrative Science Quarteryl, Vol.46, pp.655-684. 
6 Robinson, D., Perryman, S. and Hayday, S.(2004),The drivers of Employee Engagement, Institute of 
Employment Studies, Brighton. 
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- Емоционалният компонент отразява чувствата на служителите относно орга-
низацията като цяло, нейните лидери и работните условия 7;8 и атрибутите на работа. 
Най-често използваните променливи за изследване са: енергия, всеотдайност към ра-
ботата, ентусиазъм и страст в работата, чувство на обвързаност с работата, удовлет-
вореност от работата, желание за работа в организацията за по-продължителен пе-
риод от време. 

- Поведенческият компонент е този, който реално доставя допълнителна цен-
ност за организацията и описва готовността да се полагат допълнителни усилия по 
време на работа под формата на допълнително отделено работно време, допълнител-
на мисловни дейности и енергия, посветени на работните задачи и организацията 
като цяло9. 

Прегледът на специализираната литература доказва, че липсва яснота относно съ-
държанието и обекта на ангажираността на служителите в контекста на УВК. Като 
отправна точка може да се използва факта, че успешното приложение на концепцията 
за УВК изисква разработване на конкретни стратегии, които се дефинират като „план 
за достигане на целите по създаване, поддържане и развитие на взаимноизгодни връз-
ки с клиенти“10.  

Анализът на известни модели за управление и успешно проектиране и изпълне-
ние на стратегиите за УВК показва, че успехът на последните зависи от: 11 

- ключови елементи, гарантиращи успешното управление на взаимоотно-
шения с клиенти: оценка готовността на организацията за УВК; управление на необ-
ходимите промени, свързани с управление на проекти за УВК и ангажираност на слу-
жителите.  

- базови процеси с кросфункционален характер, осигуряващи изпълнение 
на стратегиите за УВК като: 

1) Процес на създаване на стойност – формулират се програми, чрез които 
може да се идентифицират възможностите за създаване и доставяне на стойност 
едновременно и за двете страни (клиенти и организация). 

2) Мултиканалова интеграция – Този процес включва решения относно форми-
рането на подходяща комбинация от канали за достъп до клиентите, както и осигуря-
ването на координирана информация и обслужване по тях според нуждите на клиен-
тите. 

3) Управление на информацията – Този процес покрива две основни дейности: 
събиране и съпоставяне на информация от всички точки на потребителски контакти и 
комбинирането й с релевантни данни от други отдели за по-добро разбиране на кли-
ентите и подобряване на качеството на обслужване. Информационният мениджмънт 
при УВК изисква интеграция на потребителските взаимодействия по всички комуни-
кационни канали с фронт и бек-офиса. 

                                                            
7 Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. 
Academy of Management Journal, 33, pp. 692-724. 
8 Towers Perrin ( 2003). Working today: understanding what drives employee engagement. Towers 
Perrin. 
9 Konrad, A.M. (2006) Engaging employees through high-involvement work practices, Improving 
The Practice of management, Ivey Business Journal 
10 Станимиров, Е. (2007) Управление на взаимоотношенията с клиенти – концептуални основи, 
Варна, Изд. Наука и икономика ИУ стр.206 
11 Adrian Payne and Penny Frow, Customer Relationship Management: from Strategy to 
Implementation, Journal of Marketing Management, 2006, 22,135-168 
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4) Оценка на изпълнението – При този процес се оценява начина на изпълнението 
на поставените CRM цели и дали чрез използваните метрики се идентифицират въз-
можности за подобряване на CRM стратегиите. 

 

Изведените процеси и тяхното положително въздействие зависят основно от 
субекта на изпълнение – персонала на организацията в лицето на техните компетен-
ции, потребителско ориентирана култура и ангажираност. В тази връзка ангажира-
ността на служителите следва да се развива и управлява спрямо гореспоменатите 
ключови процеси при реализация на УВК. 

За целите на проучването въз основа на изведената дефиниция за работна 
ангажираност и въз основа направения преглед на ангажираността на служите-
лите със стратегията(ите) за УВК ще се разбира положително мотивационно 
състояние, което се характеризира с влагане на емоционални, когнитивни и 
физически сили под формата на допълнителни усилия при изпълнение на клю-
чови процеси при реализация на стратегиите за УВК като: създаване и доставяне 
и адаптиране на потребителска стойност; мултиканалова интеграция; управление и 
разпространение на потребителска информацията; оценка на изпълнението на стра-
тегията. 

 

Изследване възможностите за подобряване на ангажираността 
Кросфункционалният характер на стратегията за УВК очертава нейното изпълне-

ние като ангажимент на всички управленски нива и отдели. В тази връзка ангажира-
ността на персонала следва да се познава, планира и развива в зависимост от пози-
циите на лицата в упрaвленската структура и ролите им при създаване и доставяне на 
стойност с цел управление на взаимоотношенията с клиенти.  

За подобряване или осигуряване на необходимите нива ангажираност на служи-
телите, мениджърите следва да полагат усилия в посока: 

- Ясното формулиране и комуникиране на CRM стратегията – тези действия мо-
же да се разглеждат като необходимо условие служителите да разберат своята 
роля, но не и достатъчно, за да я изпълнят и то успешно, ако те не са моти-
вирани и обучени за ключовите й процеси. 

- Познаване удовлетвореността на служителите от работата и работните условия 
като основна предпоставка за успешно ангажиране на служителите. 

  

Изследователска рамка 
Като метод за набиране на първични данни за ангажираността е използвана пряка 

персонална анкета под форма на стандартизиран въпросник. За измерване и оценка 
на ангажираността на служителите по отдели се използва мултиатрибутивен подход, 
т.е конструкцията (обща ангажираност) се дезагрегира в конкретни измерими (опе-
рационализиращи) я променливи. 

 

Изследователският инструмент за ангажираността със се състои от 4 блока:  
- Първи блок включва оценка на трите компонента на общата ангажираност – 

емоционална, когнитивна, поведенческа по 5 степенна скала (от 1 – „Много ниска 
оценка“ до 5 – „Много висока оценка“). В този блок всеки служител оценява собст-
вената си ангажираност; 

- Втори блок служителят оценява ангажираността на служителите от другите 
функционални отдели – емоционална, когнитивна, поведенческа по 5 степенна скала 
(от 1 – „Много ниска оценка“ до 5 – „Много висока оценка“). В този блок всеки 
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служител оценява ангажираността на колегите си от останалите функционални от-
дели; 

- Трети блок – служителите посочват на основните проблеми, които не съдей-
стват ефективно при изпълнение стратегията за УВК; 

- Четвърти блок включва твърдения, чрез които служителите оценяват по 5 
степенна скала (от 1 – изобщо не съм удовлетворен“ до 5 – „напълно удовлетворен“) 
удовлетвореността си от следните аспекти на работата в организацията12: 

o Удовлетвореност от професионалната реализация в конкретната компания 
o Удовлетвореност от заплащането и осигурените социални придобивки. 
o Удовлетвореност от екипната работа. 
o Удовлетвореност от сигурността, която компанията предлага по отношение 

на заеманата работно място. 
o Удовлетвореност от физическите условия  на работа. 
o Обща удовлетвореност от компанията. 
 

Скалите за оценка на ангажираността и удовлетвореността на персонала са тест-
вани за надеждност чрез критерия Cronboach's Alpha. Стойностите на критерия за от-
делните скали е по-голяма от 0,60013, с което се доказва надеждността на разрабо-
тения изследователския  инструмент. 

 

1. Резултати 
Като цяло служителите на компанията от всички отдели декларират в много ви-

сока степен ангажираност със стратегията за управление на взаимоотношенията с 
различните видове клиенти. 

Средната обща оценка възлиза на 4,50, което съответства на много висока анга-
жираност. Според резултатите в Табл.1 персоналът на компанията декларира висока 
емоционална ангажираност и много висока физическа ангажираност, но по-ниска 
оценява своята когнитивна ангажираност – с 4,18 (съответства на висока). 

При анализа на компонентите на когнитивната ангажираност, прави впечатление 
по-слабата степен на запознатост с: 

- целите и изисквания на организация за успешно управление на взаимоотно-
шенията с корпоративните клиенти 

- кои са важните клиенти за организацията. 
Причина за този резултат може да се обясни с неудовлетвореността на служите-

лите от първоначалното обучение, както и последващи такива, както й с неефективна 
комуникация на стратегията за УВК към служителите и неформалния й характер. По-
ниската информираност с целите и стратегиите за УВК с индивидуални и корпора-
тивни клиенти, може да доведе погрешно и неправилно разбиране от страна на слу-
жителите. 

При емоционалната ангажираност се наблюдават по-ниски оценки по отношение на: 
- степента на обвързаност с по-важните клиенти – 3,45 (нито-нито ) 
- заинтересоваността да се обслужват по-добре по-важните клиенти – 3,90 

(висока оценка) 

                                                            
12 Изследователският инструмент е адаптиран по Schneider, B. et.all. Which Comes First: 
Employee Attidudes or Organizational Finacial and Market Performance? // Journal of Applied 
Psychology, 2003, Vol.5, p. 839 
13 Стойностите на критерия Cronboach's Alpha за отделните скали е както следва: оценка на 
ангажираността на служителите със стратегията за УВК- 0,799, удовлетвореност от работата – 
0,7491 
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По отношение на физическата ангажираност като по-критични и изискващи до-
пълнителен анализ се очертават декларираните усилия на служителите да инфор-
мират ръководството за: 

- важните клиенти, които са неудовлетворени от обслужването и могат да се 
откажат от услугите на компанията скоро, 

- за установени проблеми в процеса на обслужване на клиентите, които са при-
чина за техния отлив. 

Липсата на желание да се полагат усилия по отношение на ключов процес за 
УВК като управление на информацията, рефлектира неминуемо върху интеграцията 
и навременно акумулиране на информация за потребителските взаимодействия по 
всички комуникационни канали с фронт и бек-офиса. Като други евентуални причини 
могат да посочат липсата на мотивация, изградена клиентска ориентация, липса на 
двупосочна комуникация между ръководители и подчинени, както и неразбиране или 
подценяване на значението на обратната връзка при обслужване на важните клиенти. 

 

Табл. 1 
Оценка на ангажираността на служителите със стратегията за УВК –  

обща и по компоненти 

 
Видове ангажираност и нейните измерения 

Средна 
оценка 

(1-5) 
Вашата работа (длъжност) е важна за привличане и задържане на 
клиентите. 

4,56 

Вие се чувствате обвързан с целите и стратегията за управление на взаи-
моотношенията с индивидуалните клиенти. 

4,4 

Вие приемате присърце проблемите, които имат по-важните клиенти. 4,36 
Чувствате се отговорен за решаване на проблемите на по-важните клиенти. 3,90 
Вие сте обвързани с по-важните клиенти на компанията 3,45 
Заинтересовани сте във-висока степен да обслужвате добре по-важните 
клиенти на компанията 

3,90 

Средна непретеглена оценка за емоционалната ангажираност 
(обвързаност и отдаденост) със стратегията за УВК 

4,38 

Вие сте запознати със целите и изисквания на Вашата организация за ус-
пешно управление на взаимоотношенията с индивидуалните клиенти 

4,00 

Вие сте запознати със целите и стратегията за успешно управление на 
взаимоотношенията с корпоративните клиенти 

3,81 

Вие сте запознати кои са важните клиенти за организацията и целите при 
тяхното обслужване 

3,78 

Вие сте запознати с Вашите лични отговорности и задължения при УВК 4,47 
Вие сте запознати с актуалните цени на продуктите и възможностите за 
намаления според статуса на клиента 

3,96 
 

Вие сте запознати с възможностите за транспорт на продуктите до кли-
ентите 

4,14 
 

Вие сте запознати с допълнителните услуги – проекти, монтажи, транс-
порт и др.,които могат да се предложат на различните видове клиентите 

4,05 

Следите новите решения, които се взимат във връзка обслужването на 
по-важни клиенти за организацията 

3,94 
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Декларираните нива на ангажираност от страна служителите следва да се интер-

претират с резерви и при допускането, че всеки от тях е склонен обективно да споде-
ли своята ангажираност спрямо конкретна фирмена стратегия. 

За да се определи степента на важност на горепосочените компоненти (емоцио-
нална, когнитивна и физическа ангажираност) и тяхното влияние при формиране на 
общата ангажираност със стратегията за УВК е приложен множествен регресионен 
анализ (Табл.2). Полученият регресионен модел е адекватен14. Стойността на коефи-
циента на детерминация (0,645) показва, че 64,5% от измененията в общата ангажи-
раност се дължат на включените в проучването компоненти. 

 
Таблица 2 

Статистически значими фактори на общата ангажираност на служителите  
със стратегията за УВК 

 

ФАКТОРИ НА АНГАЖИРАНОСТТА 

Равнище 
на 

значи-
мост 
(Sig) 

β-
коефи 
циент 

Относи- 
телна 

важност 
(тегло) 

Е
м
оц
и
он
ал
н
а 

ан
га
н
ж
и
р
ан
ос
т 

Вие се чувствате обвързан с целите и стра-
тегията за управление на взаимоотноше-
нията с индивидуалните клиенти. 

0,031 0,202 10% 

Вие се чувствате обвързан с целите и стра-
тегията за управление на взаимоотноше-
нията с корпоративните клиенти. 

0 0,174 9% 

Чувствате се отговорен за решаване на 
проблемите на по-важните клиенти. 

0,022 0,138 7% 

                                                            
14 Signif. F е 0.00 и е по-малко от предварително възприетата грешка α = 0.05. 

Средна непретеглена оценка на познавателната ангажираност 4,18 
Усилия, които полагате за да подавате необходимата информация за 
УВК към другите отдели  

4,49 

Усилия, които полагате за да координирате работата на отделите и тър-
говските обекти за ефективно УВК 

4,29 

Готовността да положите допълнителни усилия в рамките на Вашата 
длъжност за подобряване обслужването на по-важните клиенти 

4,60 

Подавате информация на ръководството за важни клиенти, които са не-
удовлетворени от обслужването и могат да се откажат от услугите на 
компанията скоро 

4,15 

Информирате ръководството за проблеми в процеса на обслужване на 
клиентите, които са причина за техния отлив. 

4,22 

Средна непретеглена оценка физическата ангажираност (допълни-
телни усилия)  

4,48 

Обща ангажираност като цяло със стратегията за УВК 4,50 
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К
ог
н
и
ти
вн
а 

 
ан
га
ж
и
ра
н
ос
т 

Вие сте запознати със целите и изисква-
ния на Вашата организация успешно 
управление на взаимоотношенията с 
корпоративните клиенти 

0,02 0,342 17% 

Вие сте запознати със целите и изиск-
вания на Вашата организация успешно 
управление на взаимоотношенията с ин-
дивидуални клиенти 

0,034 0,334 17% 

Вие сте запознати с Вашите лични отго-
ворности и задължения при УВК 

0,012 0,247 13% 

Ф
и
зи
ч
ес
к
а 

 
ан
га
ж
и
ра
н
ос
т 

Усилия, които полагате за да подавате необ-
ходимата информация за УВК към  другите 
отдели  

0,021 0,176 9% 

Усилия, които полагате за да координирате 
работата на отделите и търговските обекти 
за ефективно УВК 

0 0,156 8% 

Подавате информация на ръководството за 
важни клиенти, които са неудовлетворени 
от обслужването и могат да се откажат от 
услугите на компанията скоро. 

0.013 0,187 10% 

 
От всички изследвани мотиватори (20 на брой) 10 са статистически значими15. 

Преобладават факторите на когнитивната ангажираност с по-силно статистическо 
значимо влияние върху общата категория – степен на запознатост с целите и страте-
гията за успешно УВК и лични отговорности и задължения при УВК. От емоцио-
налната ангажираност по-важните фактори са обвързаност с цели, стратегия за УВК, 
отговорност при решаване на проблеми на важните клиенти. С най-съществено влия-
ние от променливите фактори на физическата ангажираност са полаганите усилия в 
три направления – за подаване на информация, свързана с УВК към другите отдели, 
координиране работата на отделите по отношение на УВК, обратна връзка към ме-
ниджмънта за проблеми и неудовлетворени клиенти. Между описаните компоненти 
на ангажираността не се установява мултиколинеарност, което показва, че между 
факторните променливи не съществуват силни връзки, които да „изкривят“ интерпре-
тацията на регресионните модели 

Оценките, които служителите дават за работата на своите колеги (Въпроси Блок 2), 
може да се възприемат като източник на по-обективна информация за ангажи-
раността на всеки отдел и приноса му в кросфункционалното изпълнение на стра-
тегията за УВК (Табл.3).  

 
 
 
 
 

                                                            
15 Техните равнищата на значимост (Sig.) са по-малки от грешката α = 0,05. 
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Табл. 3. 
Средна оценка на общата ангажираност на служителите по отдели със стратегията за УВК 

(на база оценката на колеги от другите отдели) 
 

 

С най-ниски средни оценки (според колеги) се характеризират служителите от 
двата логистични центъра, отдел „БГ доставки“, продажбите на дребно, както и 
мениджмънта. Резултатите са индикатор, че въпросните отдели могат да влияят нега-
тивно на успешното изпълнение на заложената стратегия за УВК и по конкретно вър-
ху процесите – създаване и доставяне на потребителска стойност и мултиканалова 
интеграция. 

Изведената по-ниска ангажираност за споменатите по-горе отдели се потвържда-
ва с анализа на въпроса – „Кои отдели са проблемни за УВК“. Тук с по-голяма тежест 
следва да се приемат отговорите търговците на едро и дребно като позиция с поглед 
върху цялостния процес по създаване и доставяне на стойност (Таблица 4). 

 

Табл. 4. 
Проблемни отдели при изпълнение на стратегиите за УВК  

според търговците на едро и дребно 
 

 

Оценяващ отдел 
Проблемни отдели за УВК 
(% на посочилите ги служители) 

Продажби на едро Логистични центрове – за 33% 
БГ доставки – за 33% 
Офертен отдел – за 16,7% 
Мениджмънт – 16,7% 

Продажби на дребно Логистиките за 57 % 
Ценообразуване – 29% 
БГ доставки – 7% 
Визуализация – 7% 

Отдели 

Средна оценка  
на общата 

ангажираност със 
стратегията за УВК 

(на база оценката  
на колеги  

от другите отдели) 

Средна оценка  
на общата  

ангажираност със 
стратегията за УВК 
(на база собствената 

оценка на  
служителите) 

Мениджмънт 4,61 4,76 

Продажби на едро 4,80 4,98 
Продажби на дребно  4,61 4,65 
Отдел БГ доставки 4,46 4,55 
Oтдел Внос  4,63 4,74 
Логистичен център 1  4,60 4,76 
Логистичен център 2 4,18 4,80 
Отдел Ценообразуване  4,90 4,76 
Офертен отдел 4,79 4, 82 
Отдел Монтаж и сервиз 4,73 4,65 

Визуализация на проекти 4,94 4,78 
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За да се управлява ефективно ангажираността на служителите като цяло и по 
отдели е необходимо не само да се познават нейните нива, но и основните фактори, 
от които тя зависи. В проучването е направено следното основно допускане: За да са 
ангажирани с изпълнението на конкретна работа или задача – в случая със стра-
тегията за УВК, служителите трябва да са удовлетворени от работата в компа-
нията. Проверката на хипотезата е осъществена чрез корелационен анализ между 
удовлетвореността на персонала16 и неговата обща ангажираност със стратегията за 
УВК. Резултатите показват, че между двете променливи съществува слаба по сила 
статистическа значима връзка (R = 0,666, Sig. = 0,005) – Табл 5.  

 
Табл. 5. 

Нива на удовлетвореност от характеристиките на работата в компанията и връзка  
с общата ангажираност със стратегията за УВК 

 

Удовлетвореност от характеристиките 
на работата в компанията  

Връзка 
с общата  
ангажи-
раност 

Сила  
на 

връзката 

Средни 
оценки на 
удовлетво-
реността 

Характера на работните ви задачи  Да 0,575 -средна 3,46 
Сигурността при изпълнение на работните 
задачи 

Не 
 

3,46 

С обема на работните задължения в 
рамките на деня 

Да 0,608 - средна 2,98 

Възможностите да балансирате личния  
си живот с професионалния 

Не 
 

2,71 

Съответствие между работните задачи и 
притежаваните от вас умения и знания 

Да 0,528 -средна 3,37 

Предоставените правомощия при 
изпълнение на работните ви задачи 

Да 0,643 - средна 2,91 

Възможностите да участвате при вземане 
на решения свързани с вашата работа Не 

 
3,05 

Интереса и грижата на ръководството  
към нуждите на персонала 

Не 
 

3,05 

Колегите, с които работите  Да 0,686 - средна 3,46 
Предоставената информация за начина  
на изпълнение на работните задачи 

Да 0,610 - средна 3,27 

Получавана обратна връзка за 
постигнатите резултати на отдела 

Не 
 

2,65 

Получаваното признание за положените 
работни усилия от Ваша страна 

Не 
 

2,68 

От характера(справедлив или не) на 
системата за заплащане Не 

 
2,74 

От размера на получаваната РЗ Да 0,699 - силна 2,79 

                                                            
16 Оценки за удовлетвореност са в скала от от 1 до 5, като 1 е напълно неудовлетворен, 2 – по 
скоро неудовлетворен ; 3 – нито-нито; 4 – по-скоро удовлетворен и 5 – напълно удовлетворен. 
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От получаваните бонуси и премии Да 0,666 - средна 2,62 - Нито 

От получаваните нефинансови 
компенсации 

Да 
0,750 - много 

силна 
2,49 

От системата за назначаване и подбор на 
кадри с подходящите компетенции и знания 

Не 
 

2,85 

От предлаганото първоначално обучение 
на новоназначените  Да 0,647 - средна 2,74 

От предлаганите обучения за придобиване 
на нови знания и умения във връзка с 
вашата работа 

Да 
0,710 - силна 
връзка 

2,40 

От предлаганите възможности за кариерно 
развитие 

Да 0,599 2,76 

Обща удовлетвореност от работата като 
цяло  

Да 0,666 (силна 3,45 

 
Препоръките, които могат да се отправят на ръководството с оглед повишаване 

ангажираността на служители, са базирани на удовлетвореността им от факторите, 
които имат силна и средна връзка с изследваната ангажираност и от които служите-
лите са удовлетворени в по-слаба степен. 

Изведените резултати са индикация за мениджмънта да обърне внимание на: 
- на предлаганите нефинансови компенсации и тяхното обвързване с изпълне-

ние на стратегията за УВК; 
- подобряване качеството, обхвата и времето първоначалното обучение на слу-

жители и анализ на възможността да се наема експерт или се упълномощи 
вътрешен човек, който да се занимава с обучителната дейност; 

- обвързване на предлаганата работна заплата и бонуси с ролята на отдела, кон-
кретната позиция при изпълнение на стратегията за УВК и постигнатите ре-
зултати; 

- предоставените по-големи правомощия с цел овластяване на служители до о-
пределени граници за бързо и ефективно решаване на проблеми при УВК. 

 
Заключение 
 

Получените резултати от осъщественото изследване позволяват да се направят 
следните по-важни изводи: 

Първо. При планиране и управление на общата ангажираност със стратегията за 
УВК следва да се има предвид, че факторите на когнитивната ангажираност са с най- 
силно влияние, следвани от факторите на емоционална и физическа ангажираност. 
Този резултат очертава рамката, по която следва да се планира и развива ангажира-
ността със стратегията за УВК – служителят следва първо да знае и разбира, после 
да се чувства обвързван  с целите и стратегията, за да полага на финал допълнителни 
усилия в очакваната посока. 

Второ. Факторите от удовлетвореността от работа, които в най-висока степен 
оказват влияние върху общата ангажираност на служителите със стратегията за УВК 
са следните: нефинансови компенсации, монетарни стимули, характер и обем на 
работни задачи, достъп до необходимата информация за изпълнение на служебни за-
дължения, предоставени правомощия, първоначални и последващи обучения. Изведе-
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ните фактори може да се използват от мениджмънта на компаниите в комбинация 
или самостоятелно (в зависимост от средните им оценки, както и от възможностите и 
приоритетите на съответната компания) за подобряване на общата ангажираност. 

Трето. Оценката на служителите за собствената им ангажираност не следва да се 
ползва безрезервно като източник на информация за подобряването й. При оценка 
ангажираността на всеки отдел и приноса му в кросфункционалното изпълнение на 
стратегията за УВК е препоръчително да се ползва оценката, давана от колеги, като с 
по специално внимание следва да се разглежда гледната точка на търговците, които 
комуникират директно с крайния клиент. 

 

Ограниченията на настоящото проучване и получените резултатите очертават 
следните насоки за бъдеща работа в изследваната област: 

- Да се установи дали индивидуалните характеристики на членовете на персона-
ла оказват влияние върху оценката им за ангажираност със стратегията за 
УВК; 

- Да се обвърже ангажираността на служителите с крайни резултати от изпълне-
нието на стратегията за УВК на компаниите с цел проследяване на посочената 
връзка в динамика; 

- Изследване практиките на мениджмънта при разработване, комуникиране и 
проследяване на стратегиите за УВК и тяхната връзка с ангажираността по от-
дели.  
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Абстракт: Настоящият доклад има за цел да оцени въздействието на съвременни-
те технологии върху бизнеса и обществото чрез анализиране на положителните и 
отрицателните тенденции и очаквания. В доклада е включено проучване за възмож-
ностите на съвременните технологии за подобряване благосъстоянието на 
обществото и бизнеса и смекчаване на смущаващите и дестабилизиращите фак-
тори върху социално-икономическата среда.  

Abstract: This paper aims to assess the impact of modern technology on business and 
society by analyzing positive and negative trends and expectations. The paper includes a 
study on the capabilities of modern technologies to improve the welfare of society and 
business and to mitigate the disturbing and destabilizing factors on the socio-economic 
environment. 

Keywords: Artificial intelligence, Smart automation, Internet of things, Big data, 
Digitalization, Industry 4.0 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Разработването и внедряването на иновативни технологии, включително интели-
гентната автоматизация (smart automation) и изкуственият интелект (artificial 
intelligence) има потенциала не само да повиши производителността и БВП, но също 
така да подобри благосъстоянието на обществото в по-широк аспект, свързан с 
постигането на по-здравословен начин на живот, по-добро здравеопазване, по добро 
образование,  по-безопасни условия на труд за хората, повече свободно време и дру-
ги. За да се постигнат споменатите ползи и за да се намали влиянието на смущаващи-
те и дестабилизиращите фактори за обществото ще се изисква акцент върху иноваци-
онния растеж и внимателно, задълбочено управление на работната сила и трансфор-
мациите, свързани с възприемането и разпространението на технологиите. 

Развитието и използването на технологични иновации ще предизвика фундамен-
тална трансформация на много професии, в които хората ще бъдат заменени от ма-
шини, но също така ще доведе до значително подобрение на работата чрез използва-
не на технологиите за допълване на човешките способности. 

                                                            
1 Delyan Lazarov, PhD student at Burgas Free University and a manager at Lukoil Neftochim - 
Burgas, tel.: +359885284496, e-mail: Lazarov.Delyan@neftochim.bg 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Иноваците – възможност или заплаха 
Иновациите, свързани с технологично усъвършенстване не са ново явление, а 

страховете за тяхната роля при трансформацията на професиите и въздействието 
върху заетостта датират от векове, дори преди индустриалните революции през 18 и 
19 век.  

Като основен измерител за състоянието на социално-икономическия живот може 
да бъде използвано благосъстоянието в качеството му на икономическа концепция, 
която надхвърля БВП. Благосъстоянието включва аспекти за населението и икономи-
ката като доходи и възможности за потребление на стоки и услуги, безопасен и здра-
вословен начин на живот, достъп и качество на здравеопазване и образование, про-
дължителност на живота, продължителност на свободното време. 

В Tаблица 1 е приложена динамиката на изменение на основните компоненти на 
благосъстоянието на обществото в периода от 1800 – до след 2010 г., който обхваща 
четирите индустриални революции. Представената информация e база изследване на 
McKinsey Global Institute от 2019 г. 

Таблица 1 
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Като извод от представената информация може да се посочи, че технологичният 
скок вследствие изобретяването и въвеждането на иновации в индустрията винаги во-
ди до увеличаване на благосъстоянието за обществото в дългосрочен аспект, изме-
рено с: 

 Ръст на световния БВП на глава от населението, който за изследвания период 
се е увеличил 23 пъти (в приравнени към 2011 г. условия); 

 Продължителността на живота за изследвания период се е увеличила с 245%; 
 Продължителността на работната седмица е намаляла с 49%. 

 
Отчита се значителна динамика на посочените измерители на благосъстоянието 

след навлизане на 3 и 4 индустриални революция, което се дължи на ефекта от 
натрупване на технолочни иновации и усъвършенстване.  

Днешният иновационен цикъл не се различава от предходните и предизвиква ши-
рок спектър от надежди и страхове. В Таблица 2 са представени резултатите от из-
следване на  McKinsey Global Institute от 2014 г. относно очакванията на гражданите 
на Европейския съюз за влиянието на технологичните иновации върху благосъстоя-
нието на обществото през следващите 15 години. В изследването са участвали общо 
27 910 жители на всички 28 страни от Европейския съюз.  

 
Таблица 2 

 

 
 

Изследването показва, че жителите на Европейския съюз оценят влиянието на 
иновационните технологии по-скоро положително, но също показва и загрижеността 
им за непосредственото въздействие на иновациите върху личното им благосъстоя-
ние и по-специално в областта на сигурността за работните места, стандарта на жи-
вот, материалното състояние, равните възможности и общественото доверие.  
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Всъщност технологичните иновации не могат да се оценят нито като положител-
ни, нито като отрицателни, а такива ги прави начина на тяхното използване. Злонаме-
реното им приложение води до съществени рискове от масова дезинформация и ки-
бератаки, с които се цели застрашане на националната сигурност, както и киберпре-
стъпления, насочени към потребителите на информационни ресурси. Иновациите, во-
дещи до автоматизация могат да застрашат някои работни места, както  и жизнения 
стандарт на работниците, но тези технологии също могат да бъдат източник на нови 
работни места, да помогнат на хората да се преквалифицират и придобиват нови зна-
ния и умения. Автоматизацията вече предизвика поляризация на заплатите между 
висококвалифицираните и нискоквалифицираните работници и неминуемо ще  дове-
де до повишаване рискове от безработица и социална промяна. Например, роботиза-
цията, започна през 80-те години на миналия век увеличи производителността и пре-
дизвика отпадането на много работни места, но същевременно допринесе за създава-
нето на работни места в други сфери.  

 
Иновациите като фактор на промяната 
Технологичните иновации никога не са били толкова присъстващи в обществе-

ния и делови живот и този факт ги прави изключително мощен инструмент за пости-
гане на положителна промяна в социално-икономическата среда.  

Съгласно проведено през март 2018 г. изследване от McKinsey Global Institute, 
към 2018 г. мобилните устройства в световен мащаб са 2,5 млрд., активните ползвате-
ли на социални мрежи са 2,3 млрд., а 51% от разплащанията са извършени по елек-
тронен път.  

В таблица 3 са представени резултати от цитираното изследване, касаещи дина-
мика на изменението на основни измерители на степента на използване на елементи 
от технологичните иновации. 

 
Таблица 3 

 

Елементи на технологичните иновации 2018 г. 2025 г. 

Използване на мобилен интернет  
(% от общото използване) 

47% 61% 

Използвани роботи в индустрията 
(млн. бройки) 

2 4 

Свързани IoT устройства 
(млрд. бройки) 

9 25 

Генерирани данни в интернет за последните 2 години 
(% от общите данни за периода на съществуване) 

90% х 5 

 
Неслучайно в свои статии водещи световни издания отбелязват факта, че техно-

логичните иновации променят обществената и бизнес среда. The Economist отбеляз-
ва, че „нефтът вече не е най-ценният ресурс в света, а данните“, а Forbes допълва, че 
„големите компании притежават огромни обеми от данни, но все още не могат да 
разберат, за какво могат да се използват тези данни“. Като се добави и извода на 
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Accenture, че „днес 95% от наличните данни не са достъпни в нужното време за тези, 
които вземат решения“ може да се твърди, че изпреварващото навлизане на техно-
логичните иновации изисква нов подход към построяване и управление на социално-
икономическия живот в световен мащаб. 

 
Влияние на технологичните иновации върху благосъстоянието 
За целите на доклада, терминът благосъстояние се декомпозира на шест състав-

ляващи области, които ще бъдат разгледани в контекста на възприемането на проме-
ните, продиктувани от технологичното усъвършенстване, вследствие внедряването 
на иновационни технологии.  

1. „Сигурността за работните места”, която е в основата на благосъстоянието 
на преобладаваща част от световното население. Както беше отбелязано дотук в 
доклада, дългосрочните ефекти от технологичните иновации са положителни, но в 
краткосрочен план имат потенциала до доведат до появата на смущаващи и дестаби-
лизиращи фактори за обществото от загуба и/или липса на работни места. Въвежда-
нето и използването на технологични иновации ще позволи създаването на нови и 
по-добри продукти и услуги, което ще бъде от полза не само за потребителите, но и 
ще създаде повече търсене и ще компенсира част от загубата на работни места, 
вследствие на автоматизацията, но положителният ефект от тези технологии може да 
отнеме време, за да стане осезаем, докато въздействието на загубата на работни места 
може да се почувства по-бързо. 

2. „Стандарт на живот”. Като и при „Сигурността за работните места”, техноло-
гичните иновации имат потенциала да окажат отрицателно въздействие върху „Стан-
дарта на живот”, поради загубата на доходи, вследствие загубата и липсата на работ-
ни места. В същото време технологиите могат да подобрят „Стандарта на живот” 
чрез генериране на нови източници на доходи, да улеснят достъпа до финансиране, 
да намалят разходите за стоки и услуги, да подобрят качеството на социалните ус-
луги, да улеснят свързването между производители и потребители и др. 

3. „Здраве”. Здравословният и дълъг живот е съществен фактор за благосъстоя-
нието. Технологичните иновации вече промениха фармацевтичната индустрия чрез 
използване на изкуствен интелект за разработване и тестване на нови лекарства. Тех-
нологиите могат да улеснят достъпа до здравеопазване, да подпомогнат диагностици-
рането и лекуването на заболявания, да намалят разходите за здравеопазване, да 
съдействат за водене на здравословен начин на живот и др. 

4. „Образование”. Образованието е ключов фактор за положителни резултати за 
благосъстоянието на обществото, тъй като увеличава перспективите за по-добра ра-
бота и по-високи доходи. Прилагането на технологични иновации в образованието 
ще бъде решаващ инструмент, за да се гарантира, че бъдещите поколения ще прите-
жават знания и умения, отговарящи на изискванията на развиващия се свят, което ще 
подпомогне „Сигурността за работните места”, „Стандарта на живот” и ще помогне 
за подобряване на мобилността, и за снижаване на рисковете от нарастващо неравен-
ство. 

5. „Екологична устойчивост”. Технологичните иновации ще имат ключова роля 
за подобряване качеството на въздуха и водата чрез ограничаване на настоящите 
източници на замърсяване и предотвратяване на бъдещи екологични щети. Инова-
циите имат потенциала да подпомогнат запазването на биоразнообразието и да обез-
печат устойчивост на ефективното използване на възможностите на планетата да из-
хранва населението. Съвременните и бъдещите технологии ще позволяват ефективно 
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управление производството и потреблението на енергийни ресурси, което освен в 
екологичен аспект, може да се разглежда през призмата на повишаване печалбите на 
предприятията, а като следствие и подобряване „Сигурност за работните места” и 
„Стандарт на живот”. 

6. „Равни възможности”. Технологичните иновации допринасят в значителна 
степен  за осигуряване на прозрачност и равноправен достъп до основни информация 
и услуги, водещи до изравняване на икономически възможности за всички групи от 
населението. 

 

На база на изследване на McKinsey Global Institute от Май 2019 г. може да се 
твърди, че три вида технологични иновации ще оказват най-значително влияние 
върху всички разглеждани области на благосъстоянието в следващите години, а 
именно „Big/open data” и „Artificial intelligence”, „Connectivity and platforms” и 
„Robotics”. Данните от изследването са представени в Таблица 4.  

 
Таблица 4 

 

 
 
 

В Таблица 5 е представено влиянието на технологичните иновации върху сектора 
на производство като цяло и по области на благосъстоянието.  
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Таблица 5 
 

 
 

От представената информация е видно, че основният негативен ефект от въвеж-
дането на иновации ще е свързан със загубата на работни места, вследствие разви-
тието на „Artificial intelligence” и „Robotics”, и  като резултат снижаване на жизнения 
стандарт. Влиянието на технологиите върху останалите фактори на благосъстоянието 
се прогнозира, че ще е положително и ще донесе значителни ползи за обществото 
като цяло. В тази ситуация основният риск е от дестабилизация на пазарите на труда, 
вследствие отпадането на значителен брой работни места от заместването на ръчния 
труд с машини.  

В свое изследване „Jobs lost, jobs gaines: Workforce transitions in time of 
automation” от Декември 2017 г., McKinsey Global Institute прогнозира, че в зависи-
мост от скоростта на въвеждане на иновации в световен мащаб до 2030 г. между 75 и 
375 милиона работници може да се наложи да сменят професиите си, което ще 
изисква преквалификация и промяна на начина на живот. Досега историята познава и 
други подобни трансформации на пазара на труда, свързани с индустриалните рево-
люции, като например прехода на работници от селското стопанство към промишле-
ността в първите години на 20 век. 

В Таблица 6 са представени очакванията McKinsey Global Institute за изменение 
на заетостта по професии в шест държави, участващи в изследването, а именно САЩ, 
Германия, Япония, Китай, Мексико и Индия. 

Както е видно от информацията в Таблица 6, основният трансфер между видове-
те заетост ще е от нискоквалифициран труд, характеризиращ се с постоянно повтаря-
щи се операции с ниска добавена стойност, които изпреварващо се автоматизират 
към висококвалифицирани кадри, притежаващи умения съобразно развиващите се 
технологии. 

Този сценарий изисква адекватни мерки от страна на правителствата и бизнеса и 
продуктивно взаимодействие между тях, за да се съхрани и увеличи благосъстоя-
нието на обшеството като се постигнат едноременно няколко ефекта, а именно: 
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• Стимулиране на иновациите; 
• Ръст на БВП; 
• Увеличаване конкурентноспособността на бизнеса; 
• Недопускане дестабилизация на пазара на труда и нарастващо неравенство в 

обществото; 
• Синхронизиране пазара на труда за постигане на баланс между нуждите и 

изискванията на бизнеса, и компетенциите и квалификация на работниците; 
• Запазване доверието в социално-икономическия строй на отделните страни. 

 
Таблица 6  
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Мерки за насърчаване на технологичните иновации и управление на проме-
ните, свързани с въвеждането и интегрирането на технологии 

 
Инициативите и действията на правителствата и бизнеса са от ключово значение 

за насърчаване иновационното развитие и трансформацията на пазара на труда с цел 
осигуряване растеж на БВП и запазване и/или увеличаване благосъстоянието на 
обществото.  

 

В доклада са разгледани четири сценария на поведение на правителствата и биз-
неса за насърчаване на иновациите с паралено запазване стабилност на пазарите на 
труда.  

В Таблица 7 е представена матрица на отговорностите на правителствата и бизне-
са за управление трансформацията пазара на труда и осигуряване на растеж в усло-
вията на настъпателно въвеждане на технологични иновации. 

 

За да се постигнат паралелно всички споменати по-горе ефекти върху благосъс-
тоянието, правителствата и бизнесът трябва да насочат съвместните си усилия за из-
ползване на технологията, за да подобрят живота на хората. В доклада този сценарий 
е посочен като „ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” и се харатеризира с: 

• Внедряването на иновации да се превърне в инструмент за повишаване конку-
рентноспособността на бизнеса, а от там и на БВП. Основният фокус при внед-
ряването на иновации да е насочен към ролята на хората при разработването и 
усвояването на технологии чрез повишаване на компетенциите и преквалифи-
кация им. По този начин и бизнесът печели от иновациите, и хората печелят от 
новите компетенции, които разширяват възможностите им за реализация в по-
широк спектър от дейности. 

• Внедряването на иновации да се превърне в държавна политика, вследствие на 
което правителството да увеличи бюджетните разходи за НИРД в полза на 
бизнеса и обществото и въведе технологични иновации в обществените услу-
ги, в.т.ч. в системите на здравеопазване, образование и екология. Това ще поз-
воли на обществото да се възползва от положителните ефекти върху областите 
на благосъстоянието, които бяха споменати дотук в доклада и ще компенсира 
остатъчния риск от загуба на работни места, вследствие на автоматизацията. 

 
Тези стъпки от страна на държавата и бизнеса ще облекчат прехода и трансфор-

мациите на трудовия пазар чрез програми за обучение, преквалификация, съвместя-
ване на компетенции и повишена мобилност като по този начин ограничават загубата 
на работни места. 

 
При другите три представени сценария не се достигат в пълна степен всички 

потенциално възможни ефекти и прилагането им крие рискове от влошаване на  
социално-икономическата среда и областите на благосъстоянието. 
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Таблица 7 
 

 
 

ИЗВОДИ 
 

Технологиите сами по себе си нямат общи и конкретни цели, а тяхното влияние и  
последиците от тях се определят от човешкия избор и действия. Човешкият избор е 
социално и емоционално умение, изискващо значителни познавателни способности, 
които машините трудно или въобще не са в състояние да възпроизвеждат. Именно 
този факт провокира и извода, че и за в бъдеще търсенето на социални и емоционал-
ни умения ще нарасне почти толкова бързо, колкото търсенето на напреднали техно-
логични умения.  

Автоматизацията също ще стимулира необходимостта от по-високо ниво на ког-
нитивни умения в работниците, особено критическо мислене, творчество и сложна 
обработка на информацията.  

Работните места и работните потоци ще се променят, тъй като повече хора ще ра-
ботят заедно с машините. Това ще бъде предизвикателство както за отделните работ-
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ници, които трябва да бъдат преквалифицирани, така и за бизнеса, който трябва да 
стане по-адаптивен. 

Развитието и използването на съвременни иновационни технологии трябва да по-
падне като основна тема в дневния ред на обществото, правителството и бизнеса, 
които да предприемат осъзнати действия за смекчаване на негативните ефекти върху 
социално-икономическата среда в краткосрочен и дългосрочен план с паралелен ръст 
на конкурентноспособността на предприятията и БПВ. 

За решаването на тази не проста задача трябва да се стимулира въвеждането на 
иновации, които обезпечават икономически растеж и по този начин повишават тър-
сенето на работна сила. 
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КОНСУЛТАНТСКИ  И ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ  

ПРИ КРЪГОВА И СИНЯ ИКОНОМИКА 
 

Виляна Янкова Русева, докторант 
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CONSULTING BLUE AND CIRCULAR ECONOMY 

 
Резюме: Синята икономика се занимава с въпроси на устойчивостта, които над-
хвърлят простото опазване и съхранение. Тя гарантира, че екосистемите могат да 
функционират, така че всички да имат полза от безкрайното изобилие на природа-
та. Съвременните предприемачи осъществяват възможности за възпроизвеждане 
на модела на екосистемите и да пресъздават кръговратът на енергия, за да реали-
зират добавена стойност и редица ползи, конвертирайки ги в приходи и работни 
места. За осъществяване на основната дейност на предприятията включени в синя-
та и кръгова икономика се изпитва необходимост от използването на външни кон-
султантски услуги. 
Ключови думи: синя икономика, кръгова икономика, бизнес консултиране, устойчиво 
развитие. 
 

Abstract: Blue economy deals with sustainability issues that go beyond simple protection. It 
ensures  that ecosystems can function so that all benefit from the infinite abundance of 
nature. Modern entrepreneurs carry out playability model ecosystems and to recreate the 
cycle of energy to achieve added value and number of benefits, converting them into income 
and jobs. In order to carry out the main activity of enterprises involved in the blue and 
circular economy, it is necessary to use external consulting services. 
Key words: blue economy, circular economy, business consulting, sustainable development. 

 
 

Синята икономика бележи значителен ръст според данни на Европейската коми-
сия, което от своя страна е индикатор и за увеличаване на заетостта в морската и 
свързаните с нея дейности. Счита се, че между 3 % и 5 % от БВП на ЕС идват от мор-
ския сектор, който осигурява заетост на около 5,6 милиона души и приход от  
495 млрд. евро за европейската икономика. Отново според проведеното проучване  
90 % от външната търговия и 43 % от вътрешната търговия на ЕС се осъществяват по 
морски пътища. Наред с осъзнаването на увеличеното потребление на водните ресур-
си, се осъзнава и нуждата от инвестиране в знания и финансиране, както и висока 
стойност на правата върху интелектуалната собственост, специализирани услуги и 
изследвания. 

Отраслите, които участват в синята икономика могат да се обособят така: аква-
културите, крайбрежният туризъм, морските биотехнологии, океанската енергия и 
минното разработване на морското дъно. Всяка една от посочените дейности могат 
да бъдат източник на високи нетни приходи. Що се отнася до морските биотехноло-
гии, те са възможност за секвенциониране на ДНК чрез нови подводни технологии. 
Секторът на океанската енергия е все още недостатъчно развит, но при подходящо 
менажиране и специалисти, е потенциален за нуждите от възобновяеми източници и 
намаляването на парникови газове, а оттук и нуждата от иновационни технологии и 
тесни специалисти.   
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При минното разработване, като друг сектор от синята икономика, също има въз-
можност за работни места, отчитайки големите залежи на минерали. Крайбрежният 
туризъм има силен пазарен дял и до този момент е абсолютно развит, но тук има 
нужда от подобряване и иновативност в предлаганите услуги и обслужване за целите 
на устойчив туризъм. 

Тъй като все повече компании демонстрират съвместен интерес към рисковете и 
възможностите, свързани с околната среда, социалното управление и устойчивост 
(ESG), за тях става все по-важно да идентифицират и да отговорят на своите предиз-
викателства за устойчивост. Създаването на последователен профил, подкрепен от 
зряла програма за устойчивост, е ключът за увеличаване на качеството на услугите.  

С отчитането и оценяването на (ESG) се занимават външни консултантски ком-
пании. Те  изграждат ефективни стратегии за устойчивост, които се фокусират върху 
жизненоважни проблеми, като използват рейтингите ефективно за постигане на 
устойчивост и чрез подбор на правилните показатели на ESG, за да се възползват от 
техните прозрения и значимост. 

Моделът с кръгова икономия се състои от  основни градивни елемента: Визия за 
кръгова икономия – нуждата компаниите са да проектират и изграждат продукти, 
които улесняват повторната им употреба и рециклиране. Например, изборът на пра-
вилните материали и възприемането на подход „от последно време до проектиране“ 
са решаващи фактори за дизайна на кръговата икономика. Ами ако вместо да купите 
хладилник и да го изхвърлите всеки път, когато се нуждаете от нов, вие плащате го-
дишна такса на доставчика на услуги за ремонт или да ви сглоби нов? Какво ще ста-
не, ако те вземат стария ти, повторно използват и уплътнят компонентите му и ти до-
несат новия висок клас? За да се случи това, идеята за кръговата икономика трябва да 
се прилага във всяка една стъпка. 

 За да се случи идеята за  кръговата икономика трябва да се създадат нови бизнес 
модели. Иновативните бизнес модели трябва да се използват, за да се възползват нови 
възможности. Възможни са бизнес модели с кръгова икономика; като например  за-
купуване на храни с изтекъл срок на годност от супермаркета с по-ниска цена или 
наемане на дрехи за специален повод, вместо да ги притежавате и след това да ги из-
хвърлите. Новите и иновативни бизнес модели служат да вдъхновят другите сектори 
в икономиката да окажат положително въздействие върху в света. 

Модел на кръговата икономика е и създаването на системи, при които връщането 
на материали в почвата или в системата за индустриално производство може да се из-
ползва. По същество трябва да намали изтичането на материали, които са в системата 
и да се насърчат кръговите дизайни. Чрез преструктуриране на вериги за доставки, 
верижна логистика, сортиране, управление на риска можем да постигнем ефектив-
ност на разходите, по-качествено събиране и по-добри системи за обработка. 

Благоприятни системни условия – пазарните системи ще трябва да играят доми-
нираща роля за постигане на широко използване на материали и по-висока произво-
дителност на ресурсите. Трябва да има тласък от политиците, образователните инсти-
туции и популярните лидери на общественото мнение. 

Сфери, в които биха могли да бъдат полезни консултантските услуги в синята и 
кръгова икономика за реализиране на горепосочените модели са следните:  
 Измерване и оценяване на социалното управление и устойчивост (ESG).  
Нуждата от прозрачна нефинансова информация по въпросите на околната среда, 

социалните въпроси и управлението е едновременно необходимо и неотложно. Често 
компаниите избират да участват в оценките на ESG, за да покажат своите усилия за 
устойчивост на своите инвеститори и други заинтересовани страни и да подобрят 
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своите резултати. Поради разпространението на референтни показатели и рейтинги и 
сериозна несъвместимост между различните инструменти, компаниите могат да бъ-
дат затрупани с несъразмерно изразходване на разходите си за отчитане за сметка на 
генериране на действителна промяна. Рационализирането на различните показатели 
за ESG е от съществено значение за повишаване на ефективността на ESG, наблюде-
ние на напредъка и ръководство при вземане на управленски решения. 
 Поддържане на индекса за устойчивост на Dow Jones. От планиране на 

действия и преглед до управление на проекти. 
Търсенето от страна на инвеститорите и институциите за информация на ESG все 

повече оказва натиск върху компаниите. Дейностите по отчитането обаче често отне-
мат много време за сметка на създаването на реално въздействие. Консултантските 
компании виждат голяма полза в активното включване във водещите ESG-бази като 
индекса за устойчивост на Dow Jones и CDP, но в същото време е борбата, която ком-
паниите трябва да възползват от всички усилия, които са положили за попълването 
на (понякога много взискателни) въпросници. 
 Матрична консултация за същественост, включително периодично актуали-

зиране на базата на големи данни. 
Матрицата на съществеността се е превърнала в позната гледка в корпоративните 

отчети, представляваща подбор от теми, които генерират влияние върху компанията 
и които са от значение за нейните заинтересовани страни. Традиционно се извършва 
пълна оценка на съществеността, включваща вътрешни и външни заинтересовани 
страни в сложен процес. Но днес бурната бизнес среда изисква по-чест и гъвкав под-
ход, който следи денонощно рисковете и възможностите за устойчивост.  
 Професионално обучение на персонала 
Чрез професионални съвети и обучения ще се задълбочат съществуващите уме-

ния в тясноспециализираните дейности на синята икономика. Подобна експертна на-
меса има за цел придобиване на нови умения, както и диверсифициране на бранша.  

Освен квалификация и преквалификация на персонала консултирането на бизне-
са залага до голяма степен и на хипотезата на Л. Грейнър, че ключовият фактор за бъ-
дещ успех на фирмата се крие нейната собствена организационна структура. Т.е спо-
собността на мениджмънта да вниква във фирмените проблеми спиращи развитието, 
без значение какви са пазарните възможности. В този случай е необходимо фирмено 
израстване и „еволюирането от една фаза към друга се осъществява чрез промени в 
организационната структура, стратегии и поведение на фирмата. 

Видове консултантски услуги с цел подобряване на управленския капацитет  
 Стратегическо управление на бизнеса – при този вид консултиране се ра-

боти за формулиране насоките за развитие на фирмата, структурата на дейността й, 
взаимодействието между отделните звена и екипи, средносрочните и дългосрочните 
пазарни перспективи и други. 

 Организационно консултиране – ориентирано е към повишаване ефектив-
ността на работа вътре в екипите и между отделите, установяване на подходящи про-
цедури в работата, създаване правила за вътрешна комуникация и други мероприя-
тия, водещи до подобряване на работния процес. 

 Управление на продажбите – консултиране, насочено към създаване висо-
коефективна организация на работа в търговския отдел, системи за обмен на инфор-
мация за клиенти, изграждане на стратегия за продажбите, системи за прогнозиране и 
планиране на приходите, методики за поставяне на цели на търговските служители и 
системи за контрол развитието на продажбите спрямо целите. 
 Оценка на кръговата икономика. Определяне на най-ценните възможности за 

кръгова икономика във вашия бизнес 
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Консултантските услуги помагат за навлизане в кръговата икономика: В днешно 
време консултантските компании внедряват мисленето за кръговата икономика като 
част от правенето на бизнес, чрез действията днес,  да осигурите ползи утре и увели-
чаване на стойността от съществуващия си бизнес.  Налага се идеята за устойчивост, 
чрез намиране атрактивни спестявания от кръговата. 
 Портфолио оценка на устойчивостта. 
Чрез портфолио оценки за устойчивостта (PSA) компаниите са в състояние да съ-

бират представа за устойчивостта на съществуващите продуктови портфейли. Но как 
компаниите могат да получат пълната стойност от тези резултати? Като цяло PSA оп-
ределят тези точки на продуктите, които осигуряват най-голям потенциал за улавяне 
на допълнителна стойност чрез подобрени решения за ключови бизнес процеси. Мо-
же би е изненадващо, че мощният PSA инструмент все още не се прилага широко в 
глобалната бизнес среда. 

Става ясно, че консултирането и обучението на кадри има своя история и нужди-
те от тези услуги са неизбежно търсени в съвременните „синя” и „кръгова” икономи-
ка. Тъй както бизнес консултирането е „млада” и съвременна професия, така и синята 
кръгова икономика създава нови възможности и нов начин на мислене, гарантиращо 
устойчив икономически растеж, без да влияе негативно върху околната среда, пови-
шава конкурентоспособността и създава нови работни места. 

Новите идеи изискват специализирана консултантска намеса, която да предлага 
оптимални решения за по-разумно използване на ресурсите, намаляне на отпадъците, 
замърсяванията към околната среда, даваща възможности за оптимизиране на разхо-
дите и осигуряване на възможности от въвеждане на нови продукти или услуги. 
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